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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Reklamní letáček z I.republiky firmy Baťa, který signali
zoval, že se jedná o oravý nefalšovaný koncern s mezinárodni
expanzí naší provenience. Po r.1989 pan Bata projevil zájem
o získání svých fabrik ve Zlíně za určitých podmínek zpět
do .vlastních rukou.Jeho majetek se raději rozdal neschopným.
,

Političtí vězni zemřelí? ve vazbě./Dosud neoublikováno/

Josef, nar.30.3.1888, velezrada, zemřel na mo
zkovou mrtvici 27.6.Í953 ve Valdicích.
Soudný Karel, nar.23.3•1909, velezrada, zemřel na sr
deční selhání 16.11.1953 ve Valdicích.
M i k s ch Vilém, nar.1*7.1894, velezrada, zemřel na srdeč
ní selhání 31.1.1954 ve Valdicích.
B u r g e r t Cyril, nar. 13 • 10.1896, vyzvědačství, zemřel
na rakovinu močového měchýře 4.2.54,Valdice.
S a i d 1 František, naj^.6.7.1891, velezrada, náhlá smrt
15.2.1954 ve Valdicích.
Spilka Emil, nar.27.9•1887, §85/2 tr.z., zemřel na
rakovinu žlučníku, dne 3.4.1954 ve Valdicích.
K n o b 1 o ch Josef, nár.5.7.1915, velezrada, zemřel na
zánět mozkových blan 30.8.1954, Valdice.
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V Evropě, to jest i u nás, odezněly
oslavy a vzpomínky na ukončení druhé
světové války. Již po padesáté jsme se
poklonili padlým a vyjádřili úctu bojo
vníkům, i těm z koncentráků. KPV
České republiky se uvedených aktů
všude zúčastnila. Její členové v pojaltsky rozděleném světě a ve studené válce,
sami poznali cenu života, i jeho bezcennost v říši zla....
Z oslav padesátého výročí se poněkud
vytratila přísná kontrolní otázka, jak
bylo hospodařeno s odkazem obětí,
a jestli nakonec nebyly zbytečné. Zby
tečné nebyly. Padlo jedno zlo. - Jaka
1945 však dala možnost vzrůstu, a po
sléze dokonce i beztrestnost, jinému
zlu. Byla období, kdy se žilo na pokraji
další války. Oběti té předchozí se muse
ly v nebeském skupenství hanbit
a rmoutit nad nepoučitelností vítězů,
a my, nesouhlasně žijící v tlamě rudého
netvora, jsme po čtyřicet let nevěděli,
zda a kde dokončíme započatý den.
Ti z nás, kteří den a život nedokonči
li, jsou rovnocenní těm, kteří padli se
zbraní v ruce. Víme, že padnout v boji
v podstatě beze zbraně, je snad ještě
krutější. Proto jsou heftlingové z naci
stických koncentráků, a muklové ze sta(insko-českých gulagů, dvě strany jed
né bojové mince. - I když se to - ničím
„nedotčeným“ posuzovatelům - někdy
nezdá...
Stojíce tedy - jak nad polem padlých
v druhé světové válce, tak nad čtyřicetiletím nevojensky zabitých v „první stu
dené světové válce", dvojnásob vážně
si musíme položit tutéž otázku: Zda
a do jaké míry to bylo všechno potřeb
né a výsledné. - Někdy totiž má nor
mální člověk dojem, že tupost a zrád
nost některých slavených vladařů oné
éry, byla takřka absolutní! - To je pří
klad možného, když je lid umlčován.
O to kritičtěji, akčněji a přísněji se
musíme dívat na hodiny a dny, jakož
i na směr v dosud ještě opravitelné
a námi ovlivnitelné současnoti. Zvlášť
v té „transformační“, v níž se chirurgicko-účetními pinzetami rozebírá co
je „odboj“ a co „jen odpor“, a přitom
se jinak nerozlišuje „hospodaření“ od
„okrádání“.

Kdo objasní smrt
Jana Masaryka?
Úřad pro dokumentaci a vyšetřování
zločinů komunizmu by chtěl do dvou

Ve jménu vzpomenuté minulosti má
me ke kritickému pohledu právo i pov
innost vedoucích a životem prověře
ných. Ti, kteří - jak sami říkají - se
teprve „musí učit“, mohou tím jenom
získat. - Kdybychom nyní, a nezavině
ným zpožděním, neprosazovali své ge
nerační právo „sdělení odkazu“, naši
mrtví, ani národ, by nám to již v nad
cházejících situacích nemusel odpus
tit. Tím méně lidská společnost, jejíž
řád stojí a padá s věkově hierarchic
kým předáváním štafety. Výjimkám,
počínaje diktaturou, se říkává všelijak,
berou na sebe nejrůznější podoby,
a používají specifické zbraně - dnes
kupříkladu hlavně televizi, ale i známé:
Rozděluj a panuj!
Pokud nebude v rámci práv a zásady
rovnosti před zákonem platit, že občan
může kupříkladu ke svému veřejnému
odsudku, z téhož místa subjektivně říci,
že je tomu jinak, nelze mluvit o demo
kracii. A pokud by to přesto demokra
cie být měla, pak musíme tuto část její
praxe změnit. - Ve stejné míře to platí
i o technice voleb a způsobu „výběru“
kandidátů. Je-li tento zavedený systém
neopravitelný, je nutno ho ZDOLA
nahradit jiným. Vtom směru se nabízí
reminiscence na fungující praxi antic
kého Řecka a Říma v období jejich
ryzosti. Kdykoliv se pak praxe automatismem dostávala do nepřesností
vyježděných kolejí, vždycky to signalisovalo fázi úpadku, a posléze zánik sys
tému. - Tolik tedy k náznaku některých
aktuálních změn v chodil věcí veřej
ných, do nichž máme právo nezpro
středkovaně mluvit. Za to právo bojo
valy právě námi vzpomínané oběti.
Nikoliv nevůle, nýbrž pokročilé ho
diny životního času, nás nutí k akcen
tu i způsobu našeho „generačního sdě
lení", třeba ve směru neodlučitelnosti
ideje a odpovídajícího činu. Bez této
dvojice v uvedeném pořadí, nastává za
temňující a usurpující překotnost, jak
se ukázalo v porevolučním pětiletí: Za
čalo předáváním moci za úplatek glo
bální beztrestnosti, pokračovalo snaha
mi až příliš snaživých - při odmítnutí
zkušených a zralých. Za jejich funkční
účasti by totiž nikdy nemohlo dojít

6
měsíců zahájit trestní stíhání odpověd
ných osob v souvislosti se smrtí bý
valého čs. ministra zahraničních věcí
Jana Masaryka. Úřad předpokládá, že
do té doby shromáždí nezbytné pod
klady ke stíhání odpovědných osob,
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k jevům, s nimiž si dnes neví rady po
licie ani soudy, a to ve všech oblastech
politického i hospodářského života. I podceňování „neodborné ulice“, která
se hodí jen pro okamžik voleb a nic
víc, kam zřejmě byla zařazena i Kon
federace, tepve přinese své nedobré plo
dy. Suverenita neschopných a vyzývavost všehoshopných, je alarmující! Na
myšlená dotčenost preferovaných, na
svědčuje jejich snaze o setrvání za kaž
dou cenu. Slovo „demise“ je jako za
komunismu neznámý pojem, a sou
vztažný požadavek se pokládá málem
za atentát nebo vzpouru. - To a další
přetrvává i v předčasné předvolební
atmosféře, včetně zpupného „omylu“,
že kupříkladu právo volebních třiceti
procent je mocensky určující, a tedy
větší, než ostatních sedmdesáti procent.
- Zde tedy opravdu jde o „velmi, velmi
hluboké nedorozumění!“ Nebo o vý
směch demokracii....
Na druhé straně, překonáme-li sku
pinový i osobní stav apatie, zapříčiněné
naznačenou situací, kdy na volání ne
přichází odpověď, stejně vynikne lo
gická souřadnost českého národa v rám
ci Evropy. - Nyní odbočím: A kdyby
náhodou ne, v důsledku nějaké nové
Jalty, pak naše alternativní souřadnost
v silném a demokratickém středoevrop
ském Či vůbec slovanském bloku, by
nebyla o nic horší, než když by mělo
být pro nás v rodné Evropě reservováno
z milosti jen místo pro sluhy, a náš
prostor aby sloužil za odpadiště „bo
haté“ Evropy. - Nejsme pupek světa,
jsme ale dobrou mincí, o níž se Východ
se Západem v tomto století vždycky
chmurně handrkoval. - Ať tak nebo
onak: Pokud z naší strany projevíme
dostatečný stupeň vlastenectví a sebe
vědomí, nemusíme se bát.
Dík obětem obou válek - druhé svě
tové a první studené - vidím nás na
starém místě v nové Evropě: Ovšem
v demokratické Evropě národů, neporučníkovaué a nezešněřované k zal
knutí. -Jestli jsem dobře rozuměl slo
vům premiéra, jeho představy jsou to
tožné, což mě u něj nepřekvapuje,
i když by „pro foro interno“ mohl mít
častěji vůli pro překvapení. Mezi ně

o nichž bezpečně ví, že žijí. Úřadu se
údajně podařilo vypátrat osobu, která
souvisí s hypotézou, že v době smrti
Jana Masaryka v březnu 19-18 byla pro
váděna u něho v bytě domovní prohlíd
ka pěti civilisty. Zmíněná osoba, sou
visející s člověkem, který se v roce 19-18

bych řadil kupříkladu zřetelnější úhel
pohledu na hodnotu a aktuálnost his
torického materiálu, z něhož je uková
na idea, představovaná Konfederací, jež
má v podstatě státoprávní charakter.
Tato okolnost může pro nás v evrop
ském mezinárodním společenství se
hrát svou páteřní roli.
Jenže: Dokud lidstvo nenahlédne na
nepřirozenost mocensky ovládaným
celkům, daným Stvořitelem a spojeným
svědomím a Desaterem, kteréžto celky
jednotlivě mezi sebou, ani navzájem,
nemohou způsobit světovou katastro
fu, jež je naopak u bloků zákonité dotud bude trvat ohrožení lidské exis

tence. Zachraňme člověka, zachraňme
Zeměkouli! - My z Konfederace, o vnitř
ní povaze tohoto nebezpečí něco víme
a chceme to sdělit těm, jimž jsme měli
(po lidském řádu i po právu!) - když
ne ve vládních a zastupitelských funk
cích, tak alespoň ve sdělovacích pro
středcích - již před pěti lety začít předá
vat štafetu, s odkazem na kořeny a jisto
ty národního bytí, jež netkví v bankov
nictví ani v bursiánství, nýbrž v života
dárné půdě denní lopoty a svobody. Jen
v ní bude náš občan volně mluvit česky
a porozumí všem lidem. Zůstane jako
vkořeněný strom na svém území, a jeho
koruna mu Evropu zkošatí....

Příjezd do Pardubic
Vlekly se týdny, vlekly se mísíce. Ne
byl to život Jen jsme existovaly. Vpozd
ním litu při ranním nástupu přečetl
velitel jmína tícb ten, kteří se míly
ibned připravit na odjezd. Pouze ženy
státního soudu, vítfinou velké tresty.
Jiřina i já jsme byly mezi nimi. Všechny jsme znervóznily. Poskládaly jsme
chvatní do uzlíků svoji chudou výba
vu. Do prdce se jit nešlo, těkaly jsme na
odjezd. To, co se nesmílo převdžet hrneček na vaření taje, niž. ka stři lek,
vie, co jsme blbem pobytu na lágru
získaly, jsme zanechaly jako cenní dldictví lim, které zistdvaly. Byly to po
litické ženy s menšími tresty.
Nebylo to příjemné čekání Krok do
neznáma. Vlzeň totiž nesmí vidli, kam
jede. Jedná se s ním, jako s živočichem
nebo s mrtvou vlci Koneční nás odvádíly Na předním dvoře stálo policejní auto
- „anton“. Asi patnáct nás nasedlo do
temného prostoru, který ozařovalo malé

jsme jimi a kousek za místem jsme
vjíždlly otevřenou branou do dvora. Po
každé straní jednopatrová budova a za
zdí pak vysoké, šediví hrůzu vzbuzu
jící budovy. Poznala jsem, že jsme
v bývalé polepšovné na okraji Pardu
bic, kterou staviliještl za Marie Terezie.
Nyní míla zřejmí sloužit jako vizzní,
které se svýma mrtvýma očima dívalo
naproti přes kousek kraje na Kunltickou boru.
Vystoupily jsme a stály seřazení ua
dvoře. Před námi stálo níkolik mužských
i ženských příslušníků, ale ne již ob
vyklých dozorců vézAů, ale členů StB,
kteří nás nyní míli hlídat. To pro nás
znamenalo zhoršené a zpřísnlní pod
mínky. Přepočítali nás a pak jsme byly
odvádlny datlí branou na hlavní cestu
lágru, ohraničené po obou stranách zdí
Odtud jsme odbočily doprava před tu
nevlídnou, šedivou vysokou budovu,
k jejímuž zvýšenému přízemí vedlo nlko-

blikavé svltýlko. Dloubo jsme nevldlly,
kam jedeme. Dojely jsme na Pankrác
a lam přesedly do normáníbo autobusu
jeitl s nlkolika jinými ženami. Okny
isme opit vidily lidi na ulicích. Mysleli
isme, že je musí upoutat autobus s tak
nezvyklým osazením. Ale zdálo se, že

lik schodů. Pak byla jeitl dví patra. Po
levé straní hlavní cesty byla stejná bu
dova, kterou obývali muži. Tam jsme
přístup nemilý. Před natí budovou byl
dost rozlehlý zelený trávník a nlkolik
stromů, jediný přiviti vý protljšek k za
mračení budovl.

každý z tleb kolemjdoucích má sví sta
rosti Kráčeli vážní, vypadali bezbarví,
oči upření do zemi, každý šel svou ces
touPři výjezdu z Prahy se nám zdálo, že
smiřujeme do východních Čech. Jiřina
uvažovala, že tam nikde je Semtín a že
asi budeme pracovat v tamní zbrojovce.
Přijíždlly jsme k Pardubicím. Projely

Opitjsme seřazení nastoupily. Neby
lo nás mnoho, níco přes dvacet. Přísluš
níci s velitelem v čele si nás důkladní
prohlíželi a mlčeli Podle podezíravých
pohledů, kterými nás mířili dostali asi
instrukce, že přijede transport obzvldftl
státu nebezpečných zločinců- Byli tak
zmateni že když při hlášení objevili mezi
námi ženu jménem Horáková, zapom-

svěřil, že byl „účastníkem Masarykovy
smrti“, však koncem roku 1994 zahynu
la v zahraničí.Stíhání bude zahájeno
v případě, prokáže-li se, že Masaryko
vu smrt způsobila „domovní prohlíd
ka“. Tuto zprávu potvrzuje náměstek
Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování
zločinů komunizmu dr. Pavel Bret.

Z historie Sokola
18. června 1882 se konal první všesokolský slet. Zúčastnilo se jej 76 jed
not a 1.600 členů. Veřejně cvičilo 720
členů. Pod vedením dr. Mir. Tyrše byla
uplatněna jednotící idea. Prvním sletištěm byl Střelecký ostrov.
~r~

Tato slova z leopoldovského textu
.Jsem Evropan** leží s ohodnocením
v archivu Evropského parlamentu. Na
svědčují naší dobré vůli k pospolnosti,
ale ne k podřízenosti. Naznačují, že
nejsme lethargičtí, můžeme-li svobod
ně žít. Když nám však supervelmoci
opět vnutí blokové vězení, neztratíme
v něm - jako jsme netratili v onom
čtyřicetiletí - sebe, vůli, ani um!
Vnucený osud nás naučil žít tam
i onde. Nyní jsme připraveni žít koneč
ně DOMA! - Jsme odhodláni nezávisle
a prostě BÝT!

JUDr. Vladimír Janík,
KPVPraba
néli, že Miladu Horákovou popravili
a tuto naši - Toničku Horákovou - od
nds okamžití izolovali Musela se po
stavit stranou—
Ve sboru příslušníků, kteří nds míli
hlídat, byly ovšem i ženy. Již při pohledu
do jejich tvrdých tváří a jeitl tvrdších
očí jsme tulily, že zde stojí proti ndm
nikdo více než pouhý hlídač. Byl to
nepřítel, který nds hluboce nendvidíl jak
jen může žena ženu nendvidíl Vždyt
již z Pankráce jsme míly zkušenost, jak
dovedou být dozorkyni krutí. Zde jsme
čekaly krutostiješté více. Nemýlily jsme
se. Rozkazy jen vyštlkdvaly a kdyby nds
pohledy mohly zabíjel málokterá z nás
by byla přežila. Prdvl jen žena ví na
kterém místi může tu druhou nejvíce
zranil jak jí připravit tížil duševní
utrpení protože vyhmátne její nejbolestivljší místo. Muži nejsou tak záludní
ani nápadití A jestliže nikterý z nich
jednal s námi krutl, pak tomu zřejmí
předcházela instruktáž jeho ženské ko
legyní
V celém tom množství našich blídaček
se našly jedna nebo dví které se lišily
tím, že na nds alespoň neřvaly, jejich
pohled nebyl tak nenávistný. Jména jsme
samozřejmé neznaly a tak jsme si vy
pomáhaly jmény vymyšlenými. Jedné
z tich mírnljšícb jsme říkaly Blažena,
která na rozdíl od ostatních vypadala
docela příjemní míla soumlrnou posta

vu a hovořila normální klidné a nikdy
nezvýšila bias. Zdálo se nám, že se ani
příliš nestýká s ostathími dozorkynémi

Z knihy Albíny
Palkoskové-Wiesenbcrgerovc
cgggo

Busta E. Benešovi
V základní škole dr. Edvarda Beneše v Plzni byla slavnostně odha
lena busta tohoto státníka. Stalo se
tak u příležitosti sedmdesátiletého
výročí založení školy. Název školy
jí byl vrácen po 41 letě přestávce již
v roce 1990.

r

V Šumperku, dne 3- února 1996

Vážený
Předseda Krajského soudu
Havlíčkovo nábřeží
34
728 81 0 s trav a

Novodobí komunisté pod vedením
předsedy strany československých ko
munistů /SČK/ Mir. Štípána se sdružili
a zahájili svoji činnost, je to další stra
na, která má Sířit slávu komunistů
a usilovat o povznesení komunistické
strany u nás. Nová strana má také pů
sobit jako strašák na komunisty i ne-

Vážený pan© předsedo Krajského soudu!

komunisty. Již skutečnost, že pét let po
listopadu si může nčkdo dovolit založit
další komunistickou stranu a prohlásit,
že bude pokračovat v marx-leninské
ideologii a že do r. 2000 převezme moc,
je víc než drzost. V. Benda k tomu do
dává, že byla překročena nejen poli
tická, ale i právní hranice.
-r-

"Věrni__zůstali" č.3/1995 KPV

Obdržel jsem Váš dopis z 11.5-1994 pod značkou Nc 75/94-S ve kterém mi
sdělujete jisté informace k mé stížnosti na procesní stránku rozhodnutí Kra
jského soudu za předsednictví paní JUDr.Elišky Cihlářové pod Č.j. 22 Ca
321/93 e kteroužto moji stížnost jste v tomto dopise zamítl.
S prominutím pane předsedo, ale neséfelasím s Vaším názorem, že v tomto
procesním řízení nedošlo k porušení jistých procesních ustanovení pokud se
týká řízení před soudem s ohledem na Úmluvu s Badou Evropy, která je platná
v ČR od 18.3-1992 ve form25 Dodatkového protokolu k naší Ustav25.

1. Jsem přesvědčen, že JUDr.Eliška Cihlářové jednala při tomto soudním
rozhodování podjat*, nebotm.j. mohu již dnes dokumentovat, nálezem Ústav
ního soudu, že "pojem tíseň byl dán politickým klimatem" a to zvlášl u na
ší rodiny, která byla dnes e denn* v konfliktu se státní mocí totalitního
režimu. Takže paní doktorka rozhodovala podjat* o čemž není pochyb, neboí
by náia bývala přiznala alespoň tuto tíseň. To, že tak neučinila je velmi
průkazné pro její zaujatost, která bude pravd*podobn* pramenit z toho, že
asi bývala txžkým nomenklaturním kádrem na bývalém Krajském soud* zcela ov
ládaném zločineckou organizací, která m*l? m.j. za úkol zbavovat oprávněné
vlastníky majetku ve prospěch buď přímo této zločinecké organizace či ve
prospěch jejich oblíbenců. Na věci nic nem*ní ani to, že snad je nyní čle
nkou Vrchního státního soudu v Olomouci, ale spíše naopak to ilustruje prá
vní v*domí modrých ptáků, rozhodujících dnes o tom zda nás budou znovu roz
suzovat bývalí členové zločineckých organizací či nikoliv.

2. Vážený pane předsedo, poslal jsem k Evropské komisi pro lidská práva
panu presidentovi Hana Christianu Krůgerovi do Štrasburku žádost a m.j. do
taz, zda je v intencích Úmluvy s Radou Evropy, která je součástí jjašeho prá
vního řádu, aby nás rozsuzovali v jedné z nejvyšších soudních instancí býva
lí členové zločineekých organizací. Zároveň by mne zajímal v této v*ci i Váš
názor jakožto předsedy Krajského soudu.
3- JUDr.Eliška Cihlářové mne požádala, abych jí zaslal ověřenou kapii
mé plné moci k zastupování mé matky před Krajským soudem, které se uvedená
soudní pře týkala. Po vyřízení těchto nezbytných formalit jsem očekával, že
budu jakožto zástupce žalující strany k tomuto jednání pozván. Nestalo se
tak ani náhodou, JUDr.Cihlářova upřednostňuje nxjaké formy byzatské východ
ní kultury jež je vzdálená evropským normám a vrací se k trk osvědčenému
soudnictví kabinetní formy komunistického práva.

4- Po převzetí řízení paní JUDr.Eliškou Cihlářovou od předsedkyň* sená
tu v naší kauze paní JUDr.Ludmily Tittkové se diametráln* zmxnilp. terminolo
gie v t*chto dvou rozsudcích obou senátů, že není pro mne bez zajímavosti
žádat Vás, pane předsedo, ve vší úct* o sdílení, z jakých důvodů byla jako
předsedkyň" senátu paní JUDr.Ludmila Tittková z tohoto našeho případu odvo1 ána.
Vážený pane předsedo, doufám, že tyto skutečnosti mne opravňují k tomu,
abych mohl nahlédnout do celého soudního spisu týkajícího se naší přei o osrov zem*d*lské půdy a že mi toto Vaší institucí bude umožněno. Pokud by toto
Vaše kladné rozhodnutí mi umožňovalo seznámení se spisem, dovolím si Vás po
žádat o jeho zaslání na Okresní soud v Šumperku, jinak byfh přirozené přice
stoval do Ostravy a na míst* se seznámil s tímto spisem.
S projevem vysoké úcty

Ing.VKdimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

V Šumperku, ine 3* března 1996

Vážený pan
JUDr.Otakar M e t e j 1, předseda Nejvyššího soudu
Náměstí Hrdinů č. 1300, 140 00 Praha 4 - Pankrác

Deska v Brixenu
Pamětní desku Karlu Havlíčku Bo
rovskému odhalil koncem měsíce dub
na předseda parlamentu České repub
liky dr. Milan Uhde. Deska je v jazyce
německém a pod ní deska česko-italská, která je na domku, v němž trávil
Karel Havlíček část svého věznění.

Vážený pane předseda Nejvyššího soudu!
Svou stížností se připojuji k těm občanům, kteří nají pochybnosti o
právní způsobilosti soudců, bývalých členů KSČ, kteří jsou zařazováni i na
vysoká místa v soudní hierarchii. V případech, kdy tito soudci rozhodují
spory na nejvyŠŠích místech, kdy již není právo odvolání, jsou zpravidla
podjatí vstupuje-li do procesu z jedné strany jejich bývalý politický od
půrce. Jsem přesvědčen, že je v rozporu s naší Ústavou /nebot jí je nadřa
zena Úmluva s Radou Evropy/, abychom byli rozsuzováni soudci bývalými Čle
ny zločineckých organizací. Domnívám se, že nejméně od přijetí zákona o
protiprávná«ti komunistického režimu je ponechání mnoha z těch, kteří ho
aktivně podporovali a členové Krajských soudů takovými nepochybně byli, v
právní praxi na nejvyšších místech soudní moci, nepřiměřená duchu zákonů,
které naše republika se rozhodla dobrovolně dodržovat.
Máme minimálně právo pane předsedo Nejvyššího soudu na to, abychom
věděli, zda nás tito bývalí členové zločineckých organizací znovu rozsuzu
jí. Je nepochybné, že někteří z nich rozhodně soudí podle svého nejlepšího
komunistického svědomí a vědomí. Je přece známo, že politickou odpovědnost
nelze vyměnit tak jednoduše jako prošlapanou rohožku. Váš názor* pane před
sedo Nejvyššího soudu je pro mne důležitý, nebol jsem se zároveň obrátil
na jeho excelenci Hanse Christiana Krugera, presidenta Evropské komise pro
lidská práva s dotazem je-li působnost bývalých členů zločineckých organi
zací v našem právním řádu na tak vysokých místech slučitelná s naším pod
pisem pod Úmluvou s Radou Evropy.
V mém případě, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod Čj.:w22 Ca
321/93, soudkyně JUDr.Eliška^Cihlářové rozhodovala podjaté, nebot nám v
rozsudku nepřiznala ani tíseň za komunistického režimu při vynuceném odpro
ději louky. Je známý názor Ústavního soudu že "pojem tíseň je dáá politic
kým klimatem". Pane předsedo, soudkyně odsoudila moji matku a zbavila ji
opětovně vlastnictví nad tímto ostrovem ačkoliv generální ředitel Vodovo
dů a kanalizací byl ochoten nám tento ostrov vrátit i bez soudu, ovšem po
zději. K tomuto názoru se soudkyně mohla přiklonit. Ostrov byl vynuceně
odkoupen z důvodů kalových jam, které dnes jsou již Ministerstvem životní
ho prostředí - pobočka Olomouc rušeny k roku 1998 pro jejich ekologickou
závadnost do budoucna. Navíc ze třech hektarů čistička potřebovala k tomu
účelu jen jeden ha a ostání dva nám přesto nebyly soudně navráceny i když
pro jejich úzký tvar nejsou jinak využitelné.
Přikláním se dnes k nýzoru, Že ustavení soudců z bývalých členů KSČ
nad našimi osudy vedoucí stranou koalice je politickou zvůlí. A mně nezbý
vá než se proti rozsuzování našich sporů bývalými protagonisty komunistic
ké ideologie bránit. Obracím se na Vás, stejně jako za totality v Ječné
ulici, kdy jsem u Vás hledal pomoc pro pana Františka Lišku, signatáře
Charty 77, obviněného v r.1989 z hanobení rasy, národa a přesvědčení.
Dnes se sice ozývám za sebe, ale věřte mi pane předsedo Nejvyššího soudu,
že otřesné případy jiných, zdánlivě nenávratně poškazených subjektů ideo
logickou spravedlností,v režii bývalých komunistických právních aktivistů
se nebudou moci odbýt poukazem na nedostatečnou politickou vůli v parlame
ntě. Porušování základních lidských práv a mezi ně právo vlastnictví maje
tku patří, nelze v právním státě xdd® zdůvodňovat vůlí většiny.

S projevem vysoké úcty
Netouží již po pumě
Generální štáb švýcarské armády se
v padesátých a šedesátých letech vážně
zabýval myšlenkou získání jaderných
zbraní. Dokonce uvažoval i o výrobě

vlastní atomové bomby. Dokumenty
o tomto jednání jsou dosud přísně tajné
a situace mezitím se vyvíjela jinak. Dnes
již Švýcarsko po atomové pumě netouží.
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Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

PŘEDSEDA NEJVYŠŠÍ HO SOUDU

KRAJSKY SOUD

JUDr.

Havlíčkovo nábřeží 34
728 si

Otakar MOTEJL

OSTRAVA
V Brně 27. 3. 1996
Č. j . : S 229/96

Pan
ing.Vladimír Hajný
Dayidoya^h^t^^Terezín ě

ČSA 34
Šumperk

Vážený pane,

je prof. TfiárVeselý x pr a
kade
řnic výtyfiných umění. OcgujyJ kon
st rukc^gflí^nRnínM kok^cv^pfi-

i když Váš dopis ze dne 3. března 1996 neobsahuje žádné
konkrétní požadavky, se kterými byste se na mne obracel,
odpovídám Vám na něj především proto, že s některými jeho
závěry nemohu souhlasit.
Naše značka

"Vířní zůstali"
č.3/1995 KPV

Nc 18/96—S

Ostrava

Pokud jsem měl možnost si ověřit, zabýval se Vaší věcí
Krajský soud v Ostravě s přiměřenou pečlivostí a zcela
v souladu se zákonem,
ve věci bylo provedeno potřebné
dokazování včetně svědeckých výpovědí.

14 . 2.1996

i

Vážený pane inženýre,

je skutečností,
že předseda soudu,
jako orgán státní správy
soudů, není oprávněn přezkoumávat
rozhodnutí soudů ani jinak
zasahovat do řízení. Na tomto závěru dopisu ze dne 11.5.1996 sp.zn.
Nc 75/94-S, ani na důvodech,
z nichž tento závěr rezultuje nelze
ničeho měnit a na Vaše domněnky, hrubě se dotýkající cti a dobrého
jména předsedkyně senátu, zatím nereaguji.
Pokud jde o Vaši žádost o nahlédnutí do spisu sp.zn. 22 Ca 321/93
sděluji,
že ustanovení
§ 44 odst.l o.s.ř.
umožňuje účastníkům a
jejich zástupcům nahlížet do spisu a na odůvodněnou žádost lze se
souhlasem předsedy senátu 2aslat spisy i jinému soudu,aby tam mohlo
být do nich nahlédnuto.

Nesdílím ani Váš názor, že by ve Vaší věci rozhodovali
"bývalí protagonisté komunistické ideologie". Ve Vaší věci
zřejmě vždy šlo o senátní rozhodování příslušného senátu
Krajského soudu v Ostravě a všichni tito soudci byli po
provedení řízení,
předepsaného zákonem č.
335/1991 Sb.
o soudech a soudcích, jmenováni buď předsednictvem České
národní rady nebo prezidentem republiky.
Není podle mého názoru spravedlivé,
pouze na základě
neúspěchu Vaší věci,
usuzovat na politickou nebo morální
vadnost soudce resp. soudců, kteří o ní rozhodovali.

Přijměte toto vysvětlení
S pozdravem

Proto postupuji Vaše podání k uvedenému spisu. Vzhledem k tomu,
že Vaše plná moc zanikla pravomocným skončením řízení sp.zn. 22 Ca
321/93,
budete zřejmě vyzván k předložení nové plné moci a dále
patrně k zaplacení soudního poplatku za žádost o zaslání spisu k
jinému soudu.

JUDr.Jaroslav H o 1. u b e c
předseda krajského soudu.

Předseda Krajského soudu tni odepsal velmi sympa
ticky až na ta, že mi neodpověděl ani na jednu vz
nesenou otázku týkající se mého procesu. A byly to
čtyři zásadní otázky z nichž některé se týkaly paní
JUDr.Elišky Cihlářové, neboí nemám zájem a případně
-se mýlil v otázce osobnosti paní předsedkyně senátu
Místo toho jsem se dočkal jen skryté vyhrůžky.
VH.

Pan
Ing. Vladimír Hajný
ČSA 34
778 01 Šumperk

K tomuto dopisu od předsedy Nejvyššíhcr soudu dodá
vám, že mezitím v létě v podobném případě rozhodoval
Ústavní soud jehož závazný nález zhruba zní: ’’každý
občan má^právo na spravedlivý proces a má mít možno
st se hájit, neúčast v odvolacím řízení je
p r o t i ú s t a v n í”. Je evidentní, že Krajský soud v
tomto našem případě porušil zákon! Otázka zní: platí
u nás ještě,že rozhodnutí Ústavního soudu je závazné}

Akademické rehabilitaci, aneb
rehabilitaci studentů vyhozených z
vysokých škol po "vítězném úno
ru", to jest po komunistickém puči
v r. 1948, se nedostalo patřičné
publicity ani v domácím, ani v
exilovém tisku, takže zdaleka ne
všichni postižení vědí, že po více
než čtyřiceti letech mohou dostat
omluvný dopis s tím, že jejich vy
loučení je neplatné a dokonce do
stanou akademický titul, aniž by
museli skládat závěrečné dodateč
né zkoušky.
Tomu, že této akci se nedostalo
dostatečného zveřejnění, se není
Jeba příliš divit. Československá
vláda, která je nadále vlastně ko
munistická, resp. složená z komu
nistů a bývalých komunistů (až na
malé vyjímky), se tím přiznává k
jednomu ze svých nejbezostyš
nějších zločinů. Po únoru 1948
bylo z vysokých škol vyhozeno na
devět tisíc studentů, mnozí byli
zatčeni a posláni na nucené práce,
mnozí se zachránili útěkem za ko
pečky.
Přímo či nepřímo se na této ak
ci podílel pan Jiří Pelikán, tehdy
předseda "očistné komise", dnes
poradce prezidenta Havla. Na
právnické fakultě se touto činností
vyznamenala Rita Klímová, dneš
ní velvyslankyně ve Spojených
státech. Zatím, co Jiří Pelikán se
prý omluvil, Rita Klímová měla
tu drzost říci novinářům na tisko
vé konferenci, že vyhazování stu
dentů bylo spravedlivé, že všichni
byli vinni!
Údajně vznikla akce rehabilito-

vat vyhozené vysokoškoláky na
základě požadavků Společnosti
pro vědy a umění (SVU), předne
sených akademické delegaci při
příležitosti prezidentovy návštěvy
Kanady v únoru 1990. Výsledkem
dalšího jednání s ministrem Škol
ství České republiky byl oběžník
vysokým školám, který obsahoval
pokyny k jednotnému uplatňování
zásad rehabilitace. Již v březnu
došel SVU dopis od rektora Uni
versity Palackého, za čtyři měsíce
na to od rektora Vysoké školy
ekonomické (VŠE). Oba dopisy
uveřejňujeme především proto,
abychom informovali ty postižené,
jichž se rehabilitace týká.

Rektor
Univerzity Palackého
Vážení krajané!
Obracíme se prostřednictvím
SVU k vám všem, našim někdej
ším učitelům, správním zaměst
nancům a posluchačům, kteří jste
byli v období totalitní vlády v
Československu jakýmkoliv způ
sobem postiženi na univerzitní pů
dě: přijměte naše hluboké polito
vání a upřímnou omluvu.
Zároveň vás ujišťujeme o své
pevné vůli odčinit, pokud to ještě
lze, všechny tyto křivdy. Proto
prosíme, abyste se na nás obrátili,
nebo aby nás na poškozené upo
zornil kdokoliv, kdo má o nich
vědomost. Vedle morální satisfakce chceme podniknout všechny
patřičné kroky ke konkrétní aka
demické rehabilitaci všech, kteří se

Doc. PhDr. Josef Jařab, CSc.
V Olomouci 27. března 1990

Rektor
Vysoké školy ekonomické
v Praze
V Praze 16. července 1990
Vážený pane,
náměstek ministra školství Čes
ké republiky doporučil dopisem z
8. června t. r. rektorovi VŠE, aby
v rehabilitaci bývalých studentů vy
sokých škol postupoval podle po
kynů k jednotnému uplatňování
zásad rehabilitace studentů vyso
kých škol v České republice, který
je k dopisu přiložen a který je podepsán ministrem školství České re

publiky a předsedou rehabilitační
komise ministerstva školství České
republiky. Z pokynu cituji body,
které se Vás týkají:
1. Děkan fakulty (na vysokých
školách, které se nečlení na fa
kulty, rektor vysoké školy) vysloví
rehabilitovanému písemně omluvu
a zašle mu dekret, v němž bude
vyloučení ze studia prohlášeno od

Svědom í

Akademická
rehabilitace

doposud nemohli dovolat spra
vedlnosti.
Usilujeme o to, aby se celá na-še
univerzita rehabilitovala, aby se
obrodila a povznesla na vyšší
úroveň morální a vědeckou. Byli
bychom šťastni, kdyby na základě
napravených křivd došlo k vše
strannému rozvoji lidských, kul
turních a vědeckých styků mezi
Univerzitou Palackého a všemi,
kteří by s ní chtěli obnovit nebo
navázat kontakt.
Ve vás, vážení krajané, vidíme
velmi cennou a plodnou větev ná
rodního stromu, jež už nikdy ne
smí být od jeho kmene odřezává
na.
Posíláme vám nejsrdečnější po
zdravy celé akademické obce.

počátku za neplatné. Dekret podepíše děkan a předseda rehabili
tační komise.
2. Studentům, vyloučným v le
tech 1948-1952, narozeným do r.
1930, kteří započali studium, bude
přiznán akademický titul a vydán
diplom bez vykonání zbývajících
zkoušek. Akademický titul a di
plom bude těmto studentům vydán
po ptxlepsáni čestného prohlášení,
že nebude použit k vykonávání po
volání, neboťjeho mimořádné udě
lení je aktem rehabilitace a nikoliv
přiznáním kvalifikace s důsledky
profesionálního uplatnění.
3. Občanům rehabilitovaným
podle tohoto pokynu se přiznávají
tituly podle zákona o vysokých
školách platného v době vyloučení
ze studia a vydán diplom. Býva
lým studentům lékařských studij
ních oborů se udělí titul "RNDr."
6. Skutečnosti pro posuzování
žádostí o rehabilitaci se prokáží:
a) výkazem o studiu, popř. po
tvrzením o vykonaných zkouš
kách, rozhodnutím akčních výbo
rů nebo děkana (rektora) o vy
loučení, nebo
b) čestným prohlášením žadate
le s uvedením všech podstatných
náležitostí, týkajících se způsobu
vyloučení ze studia (např. datum),
nebo
c) předložením jiných hodno
věrných dokladů (např. svědec
kých výpovědí).
Vysoká škola ekonomická v Pra
ze, na rozdíl od některých jiných
vysokých škol, má určité potíže,
které vznikají tím, že její před
chůdkyní byla VŠO, VŠPS, VŠHZ
a různými tituly v době Vašeho
vyloučení ze studia. Rozhodl jsem,
že rehabilitovaným bude udělen je
diný titul "inženýr" (ing.), přizná
vaný absolventům Vysoké školy
ekonomické.
K uvažované realizaci dalších
bodů pokynů je třeba, abyste pq-

depsal připojené čestné prohlášeni.
Dále je třeba, abyste nám sdělil
datum a místo narození a zaslal
nám doklady podle bodu 6, pokud
jste tak již neučinil při dřívější ko
respondenci s naší školou.
S pozdravem
prof. ing. Věněk Šilhán, CSc.,
rektor
prof. ing. Miroslav Šmejkal, CSc.,
předseda rehabilitační komise
VŠE

Rektorát
Vysoké školy ekonomické,
Praha
Prohlášení
Vysoká škola ekonomická v Pra
ze se Vám omlouvá za Vaše vylou
čení z politických důvodů v období
1948-1952 z vysoké školy, která
byla předchůdkyní Vysoké Školy
ekonomické, a prohlašuje toto vy
loučení za neplatné od samotného
počátku.
doc. ing. Štěpán Müller, CSc.,
rektor VŠE Praha

Laskavý čtenář si zajisté po
všiml rozdílného tónu těchto dvou
dopisů. Dopis docenta PhDr. Jařaba, CSc. se vyznačuje upřímnou prof. ing. Miroslav Šmejkal, CSc.,
předseda rehabilitační komise
srdečností a lítostí nad spáchanými
VŠE Praha
křivdami. Z dopisu obou repre
zentantů VŠE vane cltlad a ne
Břetislav Kroulík
skrytá snaha zhostit se daného
Scarborough
úkolu jakožto nepříjemné povin
Canada
nosti. Výsledkem je, že jejich roz
pracování zásad uplatňování náro
Kdybych byl zlomyslný, roz
ku na akademickou rehabilitaci
množil bych tento dopis, přeložil
dopadlo tak, že vypadá jako poní
do všech světových jazyků a roz
žena suplika.
dával jej jako suvenýT těm, kteří
Jelikož prakticky všichni posti
dosud nevidí, že je něco velmi
žení jsou dnes pánové ve věku 60
shnilého ve státě Česko-Slovenaž 80 let, je směšné, dokonce urá
ském.
B. Kroulík
žející, žádat na nich přísahu, že
titulu "ing." nebudou používal ve
své profesionální činnosti, nehledě
k tomu, že v Americe např. by se
vydávali za klempíře či údržbáře.
v převlékání kabátů
Směšné je také udělit studentovi
medicíny, který měl třeba těsné
Je k nevíře, že majitel jedné
před promocí titul RNDr. Totéž
cestovní kanceláře v Torontě měl
platí např. o absolventech Vysoké
školy obchodní, VŠPS - budou
ty nejlepší styky s komunistickým
režimem v Československu - pro
ozdobeni titulem, který se dává
pagoval úpravu vztahů a pátral
absolventům VŠE, která je vlast
po zemřelých emigrantech, aby po
ně kursem marx-leninismu, pavě
převodu jejich majetku do komu
dy dnes již odbyté.
nistického Československa dostal
Vyloženou urážkou, plivnutím
svůj bakšiš. Měl rovněž dobré
do obličeje je slibovaný "omluvný
styky s exkomunistou Pavlem Sudopis" někdejším posluchačům,
chanem, který jak víme, skončil
kteří byli v období totalitní, tj.
neslavně. Zato dotyčný, o kterém
komunistické vlády "postiženi" na
je zmínka, je zase veliký demo
universitní půdě. Tento dopis vy
krat. Není jak trpaslíkům.
padá takto:
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Valná hromada Klubu
Milady Horákové
V pohostinných místnostech Praž
ského pivovaru v Praze na Smíchově
konala se dne 22. dubna t.r. výroční
členská schůze Klubu Dr. Milady Ho
rákové.

V cela zaplněném sále promluvila
předsedkyně Klubu Dr. Eduarda Bene
še prof. Dr. Olivová o sudetoněmecké
otázce a o tak zvaných presidentských
dekretech. Předsedkyně Masarykovy
společnosti paní Jana Seifertová vzpo
menula padesáté výročí osvobození na
šeho státu od německého fašismu.

Dr. Jiří Málek přednesl nové důkazy
ve věci Dr. Vlastislava Chalupy a protizákoných akcí bývalé Státní bezpeč
nosti v letech padesátých. Hlavní pro
jev předsedy Klubu bratra Františka
Kopeckého o činnosti a programových
zásadách Klubu Milady Horákové
ukončil důstojně prvou Část zasedání.

V druhé polovině zasedání vystoupi
li předsedové a zástupci poboček KMH
se svými referáty a v další diskusi prom
luvila dlouhá řada členů Klubu. Všich
ni se společným jmenovatelem: láskou
k vlasti a k odkazu Milady Horákové.
Byl zvolen nový výbor Klubu a zno
vu v čele osvědčený bratr František
K°Pecký'

Padlým v Brně
Na ústředním hřbitově v Brně
položili kytice a věnce zástupci
města Brna, velvyslanectví Ruska,
Rumunska, Ukrajiny a Slovenska,
KPV a svazu bojovníků za svobodu.
Uctili tak památku padlých při
příležitosti 50. výročí osvobození
města od německé okupace. -r-

