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První soukromý týdeník
20.prosince 1996
se samizdatovou tradicí.
Po únorové® komunistické®
puči si nezávislost zachovaly
pouze církve. Představitelé
KS je bezesporu chtěli za ka
ždou cenu vtělit do obludnos
ti podvedu oficiálně nazývae
ného Národní frontou, naštěs
tí však nenalezli způsob, jak
'tento trasfer provést. Dva
dny po únorové® puči zakázali
komunisté vydávání většiny
čs. katolických periodik.Hned
po únorové® puči přinesla ka
tolická církev první z před
louhé řady obětí: dne 11.dub
na 1948 byl při pokusu o pře
chod hranic zastřelen sloven
ský katolický farář Jozef Rygel. Gottwald si cht5l podří
dit . katolickou církev po vz
oru Sovětského svazu, kde si
Stalin z pravoslavné cBcve
vytvořil nástroj své vnitřní
_____________________________
politiky a skrytou agenturu NKVD.Petr Radosta. Je ovše® tř
eba dodat,že za nepředstavitelných muk a vražd duchovních.
VH
i£Íí_YŠzni_zemřelí?_ve_vazbě./Dosud nepublikováno/

Vojtěch, nar.6.8.1902, velezrada, zemřel na
mozkovou mrtvici 21.12.1954 ve Valdicích.
Basovník Vojtech, nar.14.8.1912, §§123/1, 80/1 tr.
z.,zemřel na zánět plic 17.3.1955,Valdice .
šindelář Antonín, nar.26.12.1896, velezrada, zemřel
na rakovinu jater 7.4.1955 ve Valdicích.
Málek Josef, nar.30.7.1902, velezrada, zemřel na sel
hání levého srdce 26.4.1955 ve Valdicích.
Krama rčík Josefy nar.°9.12.1894, velezrada, zemřel
na selhání levého srdce 12.5.1955 ve Valdicích.
M o t c š k a-Hůfner Jan, nar.17.3.1895, velezrada, zemřel
na zánět srdečního svalu 14.6.1955, Valdice.
R a n d á k František, nar.23.2.1905, velezrada, zemřel na
srdeční nedostatečnost 7.8.1955 ve Valdicích.
- Pokračování
P a ř í ze k
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Vladimír Hajný
Ten vánoční čaj.
dočkali one i/it

ČSa 34

Jako vánoční dar si tedy darujme pevné předsevzetí, že se >
otevřeme čistotě - pak budeme správně slavit slavnost svaté

787 Ol o u tn p e r k

noci.

Mnozí z vás budou udiveni, že takto mluvím - dnes, v čase
vrcholícího praktického materialismu. Ale kdo jiný by měl být
schopen vnímat taková slova, když ne ti, kdož svými osudy
prokázali, že nehmotné hodnoty života jsou pro ně důležitější
než vše, co jim svět svou hmotou může nabídnout? A jestliže
mnozí jsou znechuceni průběhem děni a zděšeni nad stavem
světa, nechť si připomenou, že v oné svaté noci přišlo na Zemi
Světlo - a světlo je vždy naděje.

K!
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PROSINEC 1994/11

Ve všem, co člověk na zemi koná, musí být smysl. A smysl
musí mít i naše cesta životem. Se světlem v duši neskončí nikdy v
propasti znechucení či dokonce zoufalství a beznaděje.

Sila přesvědčení, živý ideál v nás přítomný, to bylo to, co nás
drželo v dobách nejkrutějšího teroru, sila přesvědčení umocněná
životní zralostí nás musí i nadále, přes vysoký věk, udržet
živoucími tak, abychom vše, co myslíme a konáme, učinili jedinou
službou onomu živému ideálu Pravdy. To pak přinese mír, po
kterém toužíme.

Vánoce - důvod k zamyšlení
Ani den bílý nezastíní

hvězdu, jež svítí nad jeskyní
znamení spásy pro lidi.

A i když nás lidé budou utiskovat ze závisti, ze zlomyslnosti
nebo zjakékoliv jiné nízkosti, my poneseme v sobě neustále mír,
který nám dá překonat veškeré těžkosti.
Zdenčk Křivka

I
Věrni zůstali ’

A přece pouze vroucí víra,

jež srdci nebe otevírá

tu hvězdu svítit uvidí.
Bylo by asi trochu překvapující, kdyby vánoční číslo
Zpravodaje nepřineslo nějaký článek o Vánocích. Tentokráte to
však nebude vzpomínání na první Vánoce ve vězeni, či na Vánoce
ztrávené v korekci, na nejhorší Vánoce, na zvláštní Vánoce a
různé jiné.
Rozšiřme trochu svůj pohled mimo vlastní osobu - do času a
prostoru.
Je zvláštní, že většina lidí, chtějí-li nechat na sebe působit
vánoční svátky, vrací se ve vzpomínkách nejčastěji do doby
svého dětství.

To je však znamení toho, že jako dospělý není člověk schopen
prožít vánoční svátky citem, znamená to, že ztratil něco, co měl
jako dítě. Nemělo by to člověka nutit k přemýšleni? Není to
povědomý cit, že je ztraceno něco, co zanechalo prázdnotu,
schopnost cítili ještě dětsky?
Snad každý z nás pozoroval, jak nádherně a osvěživě působí
v tichu, pouze svou přítomností Člověk, jemuž dětsky září oči.

Nesmíme zapomínat, že dětsky není dětinsky. Proč však řekl
Ježíš : Buďte jako děti!
Musíme si při tom ujasnit, že dětské nemusí být vázáno na
dítě. To, co se nazývá dětské, je působeni Čistoty' ! Čistoty ve
vyšším, nejen v lidském smyslu, čistoty jako závanu nekonečna.
A člověk naplněný vnitřní čistotou, je dětský, nechť je to dítě
nebo dospělý. Dětskost je tedy výsledkem vnitřní čistoty. A
působeni člověka, naplněného vnitřní čistotou občerstvuje,
oživuje, vzbuzuje důvěru.
A jen tam, kde je pravá čistota, může vstoupit také pravá
láska. Paprsek čistoty je cestou po které kráčí.

Zpravodaj KPV” č.8/94

Pozvánka na Vysočinu
Okresní pobočka KPV 73 ve spolupráci s provozo
vatelem nabízí všem muklům, jejich rodinám i známým
hezkou domáckou rekreaci v malebném údolí v zařízení
„PENZION“ Jedlová u Poličky. V novém objektu s ka
pacitou jen 36 osob ubytování ve dvou nebo čtyřlůž
kových pokojích pořídíte pro dospělé za 165 Kč a pro
děti za 110 Kč na den včetně plné penze. Výborné jídlo
se podává ve vlastní jídelně, součástí areálu je i salonek
s televizorem a samostatná restaurace. Délka pobytu
se řídí vaším přáním, volnou kapacitou a dohodou
s provozovatelem. V místě je rybník na koupání, i mož
nost výletů po překrsném okolí, jsou zde Čtyři prodej
ny potravin a drogerie, dům služeb s holičem a kadeř
níkem, textilní obchod a krejčovství, základní zdra
votnické zařízení i kino. Přímo u ubytovny je spor
tovní hřiště, pro zimní pobyt jsou pro vás připraveny
dva lyžařské vleky ve 2 km vzdálených Hamrech.
Linkovými autobusy se dostanete nejen do hiísta
pobytu, ale můžete je využít i k návštěvě městského
muzea s galerií, památníku B. Martinů nebo krytého
bazénu a sauny v Poličce (7 km), zajet si na hrad Svojanov (12 km) nebo do okresního města. Pro motori
zované návštěvníky má Pezion vlastní parkoviště, zák
ladní autoslužby naleznete v místě, ve 3 km vzdáleném
Bystrém je potom autoservis i benzinová stanice. Využijte této jedinečné příležitosti k pobytu v kraji čisté
přírody, lidových staveb, moderních služeb a ochot
ných lidí. Při zadávání pobytu a pro veškeré informace
se obracejte na adresu;

Marie Renzová — penzion — 569 91 Jedlová,
tel. 0463/91158 nebo do bytu 0463/ 91106

KONFEDERACE POLITICKÝCH VÉZŇÚ POBOČKA - PRAHA
Svoboda ptojevu. slova a tisku Je zaručena současnou českou ústavou. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. Jehož Je signatářem
(vyhláška min zahraničních věcí 4 120/1976 Sb ) listinu základních lidských práv a svobod - zákonem FS z 1991. Cenzura je nepřípustná Rozumějí se tím
jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich Síření hromadnými informačními prostředky. Každý má právo zastávat svůj názor
bez překážky a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, případně jinými prostředky podle vlastni volby.

Tolerance =
snášenlivost
Spisovatelé zvučných jmen,
soustředění v Penklubu, se sjeli
z celého světa v minulých dnech
do Prahy. Radili se mimo jiné
o tom, co literatura a dobrá vůle
mohou udělat pro dorozumn ění a větší snášenlivost lidí.
Je to jako vystřižené pro
širokou muklovskou rodinu.
Tolerance a snášenlivost jsou
sice bezbřehé, ale pro dnešní
situaci dokonale aktuální.
O snášenlivosti i toleranci se
stále hodně mluví, velkolepě se
o ní káže i píše, ale zatím
desítky a stovky lidí jsou
nešťastné proto, že se nemohou
vedoucí osobnosti dohodnout
a nesnášenlivost stále vzrůstá.
Názor intelektuálů, umělců i
obyčejných lidí na podobu
světa i další problémy je různý.
Setkání a rozpravy by hodně
pomohly, ale nesmělo by zůstat
jen u prázdných slov ...
Po vzájemných obviněních,
útocích a silných slovech je
Konfederace politických vězňů
narušena. Proto a také v zájmu
jednoty by měly být spory
ukončeny, měla by nastat doba
jednání, houževnaté práce,
iniciativy a vytýčení cesty
do budoucna. Také starší ge
nerace a nemocní by si za
sloužili klid. Bude proto třeba
hledat rovnováhu, dorozumnění a dbát, aby vždy zvítězil
zdravý rozum. Rozkol v KPV
vlastně nastal již dříve, protože
místo rozvíjení demokracie,
volnosti a svobody přišel čas
nařizování a místo dohod
utužování discipliny. Bylo to

POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE
Šťastné a veselé vánoce

tak podobné dobám minulým a
to muklové rádi nemají. Byli a
jsou hrdi na svoji svobodymyslnost, kterou vždy uplat
ňovali a hájili i v kriminálech.
Na dorozumnění není nikdy
pozdě a čas vánoční by byl
nejvhodnější. U příležitosti
výročí 17. listopadu bylo
napsáno, že hned poté byla
rozehrána hra, v níž za špa
gátky tahá bývalá SlB a špičky
komunistické nomenklatury.
Dokažme, že tomu lak u nás
není.
Ladislav Jirásek

a Nový rok hodně zdraví,
dobrou pohodu
a porozumnění
přeje
čtenářům i příznivcům

REDAKCE VĚRNI ZŮSTALI,

pobočka KPV Praha,
tiskárna PRINTEA Hor.Počernice.

Česká Lípa. Zdejší pobočka iniciovala založeni Nadace pro
postavení busty I)r. Milady Horákové a instalaci pamětní desky
obětem komunismu. Obě akce budou probíhat v červnu 1995
zároveň i dalšími kulturními akcemi.

Odškodné za movitý majetek
Vzhledem k nejasnostem na trhu cenných papírů jsme zahájili
jednání o uskutečněni druhé etapy možného odprodeje akcií
RIF v první polovině roku 1995 za stejných podmínek, t .j. 1.000,Kčzakus. Na tuto dohodu nemá vliv cena akcii na burze.
Žádosti o doporučeni odprodeje akcii RIF přijímá ústředí KPV
od svých členů do 30. dubna 1995.
Po zkušenostech z první etapy byl zaveden formulář, který
vyplňte včetně doporučení pobočky a spolu s kopii výpisu z
účtu majitele cenných papírů doručte na ústředí KPVČR,
Škrétova 6.120 00 Praha 2.
Jen žádosti, které budou mit všechny náležitosti, budou
doporučeny bance k vyřízeni.

Postup banky bude obdobný jako v první etapě. Generální
ředitelství vypracuje smlouvy, které na příslušných pobočkách
banky podepišete. Po prověření všech náležitosti vám bude
poštou doručen šek, který proplatí kterákoliv pošta

Staří, nemocni a opuštění mají přednost.
tajemník KPV

RudolfHuiák

Vážený pane podplukovníku,
děkuji Vám za Váš dopis a za studii "JUDr. Vlastislav Chalupa",
která byla vypracovaná dr. Jiřim Málkem z Vašeho úřadu.

Dovolte mi. abych Vám mohl blahopřát k významné práci,
kterou Váš ústav vykonává pod Vaším vedením k odhalení
činnosti StB během komunistické diktatury v naší vlasti Chci
Vás ujistit že členové lil. odboje, ke kterým patřím, si Vaší práce
moc váží.
Práce dr. Málka skvěle dokumentuje jak se exil stal terčem
ofensivniho pronikáni StB od samého února 1948. Zvláště jsou
cenné nejen jeho DOKUMENTÁRNÍ PŘÍLOHY, ale také jeho
analýza těchto dokumentů a jeho závěry a posudky, které jsou
vyvážené, objektivní a nezaujaté Já jsem jeho prací nadšen.
Jaký1 je "status" jeho práce? Je to veřejný dokument? Já bych
chtěl použít jeho dokumentu, hlavně na stránce 34-41 k napsáni
článku pro NOVÝ DOMOV, naše noviny v Kanadě, o samém
začátku ofensivní práce proti III exilu. Samozřejmě, že budu
citovat Váš ústav a práci dr. Málka jako pramen Tyto věci sc

Bylo by také dobré, kdyby dr. Málek mohl zpracovat ofensivu
proti III exilu po roce 1968, kde hlavně brněnská StB měla veliký
vliv na vysílání agentů do zahraničí a pracovala proti nám. Dr.
Vladimír Krajina, se kterým jsem vedl Národně Socialistickou
Stranu v Exilu, byl velkým terčem Jak víte, v Kanadě měli docela
volnou niku a podle agenta Frolíka zavraždili ing. Mrňáka v
nemocnici v St Catharines, kde žiji a působím na univerzitě.
Někteří z nich stále žijí v Kanadě a také jsou činní v Praze.
Přeji Vám mnoho zdaní ve Vaši významné práci a těším se, že
mne budete dále informovat, podle Vašich možností, o práci na
těchto důležitých tématech. S pozdravem jsem Váš

Victor M. FIC, PhD. PhD.

Dopis našeho dokumentačního střediska
Vážená pani nejvyšší státní zástupkyně,

dne 23. května 1994 jsme se obrátili na Nejvyšší státní
zastupitelství s podnětem k zahájení trestního stihání dosud
žijících pracovníků bývalé prokuratury, soudu a bezpečnosti,
jejichž činnost dokumentuje zpráva Dokumentační komise
Generální prokuratury (tzv. Bayerova zpráva) a příslušné spisy
prokuratury a soudu, včetně tajných dokumentů a materiálů, na
něž se jeden ze spoluautorů zprávy JUDr. Lubomír Štěpán
odvolává. Dne 3.6. m.r. předalo Nejvyšší státní zastupitelství náš
podnět Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Dne 30.6. se
na nás jeho pracovnice Mgr. Netušilová obrátila a požadovala
"konkrétní údaje, týkající se osob, v jejichž jednání spatřujete
trestnou činnost a jednání, ve kterém tuto trestnou činnost
spatřujete a další skutečnosti. ..". Uvedla, že zpráva má charakter
pouze historického dokumentu a z tohoto důvodu nemůže sama
o sobě sloužit jako podklad pro usvědčení konkrétních osob.
V pořádku. Nikdo z nás sc nedomníval, že zpráva sama o
sobě bude sloužit jako podklad k usvědčeni konkrétních osob.
Poskytuje však informace o mnoha trestních činech včetně sp.
zn. spisů, které obsahují dalši podrobnosti. Poslouží tedy jako
výchozí sdělení státnímu zástupci. Úřadu vyšetřováni a policii.
Na př. na str. 27 této zprávy je uvedeno : "...v r. 1950 se
spolupracovník StB napojil na Zd. Šťastného,jemuž nabídl, že
ho převede ilegálně do Rakouska. Spolupracovník Šmíd měl
fungovat jako převaděč. Místo "plánovaného" přechodu bylo
předem obsazeno přísi. StB a pohraniční stráže. Při pokusu o
fingovaný přechod dne 16.8.1950 v prostoru Mikulova došlo k
použiti zbraně poté, když Šmíd se od skupiny vzdálil. Dva
společníci Šťastného byli zastřeleni na místě. Šťastný byl těžce
zraněn a zranění krátce poté podlehl." V textuje dále uvedeno,
že spis Generální prokuratury, který se případem zabývá, má sp.zn
GPOZZII34/54.

Povinností státního zástupce je dát podnět k trestnímu stihání
už i při pouhém podezření, že došlo k spáchání tr. činu. Zde byli
zavražděni tři lidé. Kolik lidi by muselo být usmrceno, aby to u
státní zástupkyně Mgr. Netušilové vzbudilo podezřeni ztřeštilého
činu? Ve zmíněné zprávě Dokumentační komise GP je popsáno i
mnoho dalších nezákonností z let nesvobody.

Na dopis Mgr. Netušilové jsme neodpověděli. Neměli jsme
slov. A neodpověděli jsme ani na dopis JUDr. Fenyka ze dne 9.
září t.r. I ten sc dožadoval upřesnění našeho podání. Nechtějte,
proboha, na členech Konfederace politických vězňů, aby

č .1 /9 5

Ohlas ze zahraničí na práci býv. řediteleÚřadu
pro dokumentaci a vyšetřování dr. Blažka

podali, a materiály, o které se opíráme, nemohou přece v rukou
právníka vést k požadavku od nás : upřesněte ! Státní zástupce
má ke své práci k disposici mnohatisícový profesionální aparát, s
patřičným zázemím včetně archivů a dalších služeb. Nic takového
členové KPV k disposici nemají. Vemte proto prosím na vědomí
Bayerovu zprávu a volejte už konečně k odpovědnosti pachatele
v ni uvedených nezákonností.
Je zde zákon Čís. 198/1993 Sb. aúmluvaonepromlčitclnosti
válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. A zločiny komunismu
byly a jsou zločiny proti lidskosti! Neměla byste proto připustit,
aby snaha zneužít záměrným oddalováním stíhání pachatelů
běžných promlčecích lhůt byla úspěšná. I Vás zavazuje Článek
IV Úmluvy.

KPV"

Rozsah této dohody je limitován výší částky a podmínkami,
které jsou stejné jako v první etapě.

suplovali práci policie a Úřadu vyšetřování. Podnět, který jsme

"Z p ra v o d a j

Je naší povinnosti upozornit ty, kteří peníze nutně
nepotřebují, že RIF má velmi široké portfolio, na jehož
zušlechťováni se pracuje pod vedením vysoce kvylifikovaného
doborníka. O kvalitách týmu, který RIF vede, svědčí jeho
postaveni v burzovních tabulkách fondů. Je třeba zdůraznit, že
výsledky této práce se v plném rozsahu projevi až za několik
roků. Proto kdo nemusíte, nebo peníze nutně nepotřebujete,
důkladně zvažte, zda není resp. nebude pro vás nebo vaši rodinu
výhodné pár roků počkat.

musí zveřejňovat v zahraničí jak česky, tak také anglicky a
francouzský.

Před rokem, po odchodu JUDr. Setiny, ustavil první náměstek
gen prokurátora JUDr. Brett na náš podnět tříčlenou komisi,
která se měla zabývat tr. činy, k jejichž odhaleni došlo během
rehabilitací politických vězňů podle zák.č. 119/1990. I zde se
jednalo o tr. činy orgánů StB a pracovníků prokuratury a soudů,
jejichž svědomí je zatíženo smrtí mnoha politických odpůrců
komunistického režimu. Mučení, vykonstruovaná obviněni,
justiční vraždy. Generální prokuratura se transformovala ve státní
zastupitelství. Odešel JUDr. Brett, přišla jste Vy. Jaký byl osud
ustavené komise a jaké jsou výsledky její práce ? Byl někdo z
těch, a nebylo jich málo, kteří se v rámci politických procesů
dopustili nezákonností, za spáchané tr. činy stíhán ?
Bude tomu také rok, co jsme urgovali několik našich podnětů
podaných ještě za Vašich předchůdců: JUDr. Brunnera a JUDr.
Lauka Požadovali jsme přešetření záhadných sebevražd a vražd,
objasnění případů nevinně popravených, zastřelených na
hranicích a celé řady dalších a dalších projevů krutosti
komunismu. Podání jsme doplnili i seznamy obětí. Můžete nám
sdělit v kolika případech bylo vzneseno obvinění, vypracována
žaloba, konal se soud ? Bývalý gen. prokurátor JUDr. Lanko se
alespoň zveřejňováním a morálním odsuzováním v letech
1948 - 1989 spáchaných zločinů snažil postihnout jejich původce.
Vám zakončíš. 198/1993 Sb. umožňuje mnohem víc. Bohužel...

Bylo příliš mnoho mrtvých, bylo příliš utrpení. Chcete snad,
a vypadá to tak, všechny ty vraždy a zločiny proti lidskosti
ponechat užjen historii a trestně je nestíhat ? V případě, že ano,
je třeba to říci otevřeně a celému národu !

Přes 200 justičních vražd, několik set lidí zastřelených na
hranicích, umučení při vyšetřování a výkonu trestu, nelidské
podmínky ve vězení a nucené práce, hromadná vystěhování
zemědělských rodin, "třídní" a náboženská likvidace početných
skupin obyvatelstva, napomáhání k okupaci území republiky, to
vše a mnohé jiné zločiny spáchané u nás komunistickou stranou
a jejími členy a spolupracovníky nenachází v přístupu státního
zastupitelství náležité odezvy. Proč ?

Konzultovali jsme celou záležitost s několika pracovníky jus
tice. Jednoznačná byla odpověď, šlo-1i o lidi nezkromproniitované
minulosti. Těžká újma na zdraví nebo smrt nejednoho politického
vězně byla způsobena jednáním, které nyní naplňuje skutkovou
podstatu § 259a tr.zák. 1 kdyžv době spácháni trestného činu §
259a neexistoval, bvl spáchán trestní čin. zločin proti lidskosti.
Nestávají se ti. kteří dnes tyto činy nežalují, spoluviníky tehdejších
pachatelů ?
O Bayerově zprávě nedávno vrchní státní zástupce JUDr.
. Libor Grygárek v rozhovoru pro časopis TÝDEN řekl:

"Bayerova zpráva je poctivá, obsažná a objevná studie.
Ukazuje na konkrétních podkladech a interních aktech, jak se
tehdy dělala kabinetni justice. Kdyžjscm četl, jak byli prokurátoři
nuceni účastnil se porad o rozsudcích a prosazovat ministerstvem
předem schválená rozhodnuli o vině a trestu. jak šli soudci
čtyřikrát až pětkrát posvěcovat rozsudek na stranické orgány,
nebo jak bylo navrhováno, aby příslušnici StB seděli u procesu
a kontrolovali jeho průběh, otřáslo to i mnou.”
Ano, Bayerova zpráva otřásla JUDr. Liborem Grygárkem jako
člověkem. Neotřásla však státním zástupcem, vrchním státním
zástupcem, a zůslane-li náš dopis bez. patřičných opatřeni,
nezbývá než se domnívat, ža ani nejvyšším státním zástupcem
Byli bychom rádi, kdybyste současnému stavu stiháni zločinů
proti lidskosti věnovala i při svémjistě nemalém zaneprázdnění
pozornost a rozhodla.

Dokumentační středisko: Ota Stehlík Kája Huhingerová

Odpověď nejvyšší státní zástupkyně
Vážený pane předsedo,

k dopisu Vašeho dokumentačního střediska ze dne 20. 12
1994 č.j. 2030/94, v němž vyjadřujete nespokojenost s postupem
státních zastupitelství zejména Nejvyššího státního zastupitelství,
ve věcech stihání zločinů komunismu, sděluji následujíci:
Pokud se v tomto dopise odvoláváte na svá podáni ze dne
23. 5. 1994 čj : 2016/94, v němž jste dávali podnět k zahájení
trestního stíhání dosud žijících pracovníků bývalé prokuratur}',
soudů a bezpečnosti na základě tzv. Bayerovy zprávy (tj. zpráv)'
bývalé Generální prokuratury z r. 1969 nazvané "Dokumentace
vzniku a příčin nezákonnosti v činnosti prokuratury v letech
1948-1952"), nelze s Vašimi závěry o nečinnosti NSZ v léto věci
souhlasit.
Nejvyšší státní zastupitelství není právním nástupcem
Generální prokuratury a jeho pravomoci, které jsou upraveny v
zák. č. 283/1993 Sb o státním zastupitelství, nejsou totožné s
pravomocemi bývalé Generální prokuratury. Podle uvedeného
zákona je Nejvyšší státní zastupitelství oprávněno vykonával
dohled pouze nad činností Vrchního státního zastupitelství, ale
nemůže tak jako dříve Generální prokuratura kdykoliv a v
podstatě jakýmkoliv způsobem zasahovat do kterékoliv věci
vydáváním pokynů, nebo dokonce vyřízením této věci ve své
pravomoci. Zákon o státním zastupitelství ani trestní řád
nepřipouštějí u Nejvyššího státního zastupitelství vykonávat
vyšetřování či dozor nad tímto vyšetřováním. Nejvyšší státní
zastupitelství také není kompetentní samo vyřizovat trestní
oznámení, může je pouze postoupit věcně a místně příslušnému
nižšímu stupni státního zastupitelství.
Protože však Vaše podáhí ze dne 23.5.1994 bylo značně
nekonkrétní a bylo je nutno doplnit, bylo postoupeno v té době
existujícímu Středisku pro dokumentaci protiprávnosti
komunistického režimu při ministerstvu spravedlnosti ČR. o čemž
jste byli informováni již dne 7.7.1994 našim připisem sp.zn. NZn
360/94.
Na Nejvyšším státním zastupitelství je evidováno pod sp.zn.
Spr 778/94 i Vaše další podání ze dne 15.8.1994 č.j. 2026/94. v
němž jste dali podnět k šetřeni a trestnímu stiháni bývalých
vedoucích činitelů KSČ. Stejnopis tohoto podání jste zaslali i
Úřadu vyšetřování pro ČR Policie ČR, na jehož výzvu jste později
své podáni upřesnili. Protože vyšetřovatel Úřadu vyšetřováni
pro ČR Policie ČR postoupil uvedené podání Úřadu pro
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dokumentaci a vyšetřování StB, postoupili jsme i my Vaše podáni
dle věcné a místní příslušnosti Vrchnímu státnímu zastupitelství
v Praze. O tomto postoupení jste byli informováni připisem ze
dne 23.9.1994.
Nelze tedy Nejvyššiniu státnímu zastupitelství v těchto věcech
vytýkat nečinnost.
Dále k Vašemu dopisu ze dne 20.12.1994 uvádím, že Nejvyšší
státní zastupitelství, které bylo 1.1.1994 zřízeno jako zcela nový
úřad, nepřevzalo po Generální prokuratuře ČR žádné orgány. O
tříčlenné komisi. kterou měl zřídit 1. náměstek GP JUDr. Brett, mi
není nic známo a ani dotazem u Vrchního státního zastupitelství
v Praze se mi nepodařilo nic bližšího zjistit. Nemohu Vám proto
bohužel sdělit, jaký byl osud ustanovené komise a jaké jsou
výsledky jej i práce.

Závěrem Vás ujišťuji, že je i v zájmu státního zastupitelství
zabývat se trestnou činnosti, která bude zjištěna orgány Policie
ČR. neboť tato povinnost vyplývá státním zástupcům přímo ze
zákona.
Kopečná

Odpověď Kopečné politické vězně neuspokojuje
Požadavek konkretizace podání, který v odpovědi
Konfederaci politických vězňů uvedla nejvyšší státní zástupkyně
JUDr. Bohumíra Kopečná, bývalé politické vězné rozhodně
neuspokojil. "Pani Kopečná po nás chce, abychom dodali
konkrétní podklady, ale přitom na bývalé Generální prokuratuře
jich leží několik,” říká předseda politické komise KPV Miloš
Slabák. "Je to přehazováni zodpovědnosti z jednoho úřadu na
druhý. Plných 47 konkrétních obviněni podal na začátku
devadesátých let vedoucí odboru reliabililaci Krajské prokuratury
v Brně, ale tehdejší hlavni vojenský prokurátor J. Kříženeckýje
jako bezpředmětná odložil. Nejde nám přitom o pomstu, ale o
právo. Dokud se neudělá jasno v bezprávích, které udělal stál,
nemůže být považován za útvar, kde právo platí."
Rovnost, Brno

K dopisu našeho dokumentačního střediska dostala
Konfederace politických vězňů k rukám předsedy JUDr.
Stanislava Drobného ještějeden dopis od Mgr. Netušilové
"Váženi, v několika minulých dnech jsem jako státní
zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze byla
kontaktována redaktoiy tisku, kteří se odvolávali na Váš dopis,
který' jste adresovali mé nadřízené Nejvyšší státní zástupkyni
JUDr. Kopečné ajehož text jste dali k dispozici redakcím některých
deníků. Samozřejmě jsem nevěděla nic o této Vaši iniciativě.

Pracuji v rezortu bezmála čtvrt století a vždy jsem dbala na
to, abych vědomě nikomu výkonem moci mně svěřené neublížila
tím. že bych nerespektovala zákon. Za tuto dobu vím. že to
ncjcenější, co mám jsou čisté ruce a profesionální’ čest.
Proto také nikdo neobjeví můj podpis pod rozhodnutím, za
které bych se dnes musela styděl.Nedivte se proto, považuji-li
uvcdc-li někdo mé jméno do souvislosti s potřebou personálních
zrněna nepřímo mne označí za viníka, či spoluviníka nestiháni
"zločinu spáchaných v letech nesvobody". Kdyby mé zásady
dodržoval každý mocí disponující činitel, nebylo by žádných
politických vězňů ani mučedníků.
Napodnětz23. 5. J 994. který jste podali NSZ v Brně a který
nám byl [»stoupen, jsem reagovala vý zvou k upřesnění podnětu,
nebo osobní návštěvě, neboť mi současná právní úprava
neumožňuje konat šetřeni ve věci a musím věc postoupit
kompetentnímu orgánu, cožje vyšetřovatel příslušný podle místa
spácháni skutku. Bazerova zpráva obsahuje na sta různých
skutků, spáchaných po celém území tehdejšího státu. V připadč.
že by nebyla moje výzva Vámi bojkotována, jistě bych Vám
problém spojený s takto nesprávně podaným podnětem
vysvětlila. Pokud by se kdokoliv z oznamovatelů doslavil na
moji výzvu, jistě bychom společně našli cestu, jak například použil
Vaše konkrétní poznatky’ z Vaší práce dokumenlaristů.
Nechuť spol upůsobi t se však dala poznal již v podnětu, který
jste nám poslali a v němž budoucímu zpracovateli vyslovujete
předem nedůvěru.
Předpokládám proto, že Váš záměr byl kompromitovat
státního zástupce, ať už udělá cokoliv. Nevím, co Vás
opravňovalo předpokládat, že ve Vaši věci jsem nečinná, když
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Napsali o nás

Možná, že v dnešní převratné době je cosi jako profesionální
čest pro leckoho prázdným pojmem a ve světle každodenních
skandálů provětrávaných ve sdělovacích prostředcích, se jeví
můj požadavek jako malicherný. Avšak právě Vám v minulosti
postiženým, by mělo být naprosto zřejmé, že nedostatek
profesionální cli, morálky a svědomí u lidi, kteří disponovali moci,
byl příčinou Vašeho utrpení.

Nemohu se zbavit dojmu, že pokud nejsou pranýřováni vinici
skuteční, pak je pro Vás nejjednodušši najit viníka jiného. Co na
tom, že Vám chtěl v rámci svých možností vyjít vstříc. Pokud
mám být jako viník průtahů označena konkrétně já osobně, pak
jistě předpokládáte, že k tomu mám nějaký důvod související s
mojí minulosti V tom případě Vám nabízím možnost požádal moje
nadřízené, aby prověřili veškeré věci, které jsem za dobu svého
působení v této funkci zpracovávala a které jsou na spisovnách
k dispozici. Pokud by kterýkoliv odborník našel doklad, byť
jediného případu vědomé křivdy na osobách, o kterých jsem
kdy rozhodovala, ráda se Vám osobně omluvím.

’Z p ra v o d a j KPV"

Domnívám se však, že pro urychleni šetření ve věcech zločinů
komunismu bude vhodnější, kdybyste se obrátili přímo na Úřad
pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, který spadá
pod ministerstvo vnitra a který disponuje i vyšetřovateli. V této
souvislosti pokládám za vhodné uvést, že rychlejšímu vyřizování
Vašich podání prospěje, jestliže v nich budou uváděny vždy
natolik konkrétní skutečnosti, aby i bez dalšího doplňováni těchto
podáni mohla být věc šetřena.

Pokud byl dopis, jehož opis jsem si obstarala, a z jehož obsahu
je zřejmé nepochopení kompetencí státního zastupitelstva, zaslán
JUDr. Kopečné, pak nemohu nic namítat, neboť by Vám v rámci
rezortu bylo vysvětleno, že jsem v daném případě nejen nic
neopomenula, ale udělala v mezích své kompetence díky Vaší
nespolupráci i další úkony navíc. Na takovou stížnost máte však
pochopitelně právo a nemohu Vám nic zazlívat. Důrazně se ale
ohrazuji proti tomu, že tento text, svědčící o Vaší
neinformovanosti, byl poskytnut ke zveřejnění, a i když články,
které následně v tisku vyšly, nebyly již kritikou mé osoby, ale
Vrchního státního zastupitelství v Praze, nic to nemění na tom.
že Váš postup považuji za nesolidní a neakceptovatelný, navíc
hraničící s trestným činem pomluvy podle § 206 odst. 2 trestního
zákona, případně s trestným činem útoku na veřejného činitele
podle § 156 odst. 3 trestního zákona. Jakkoliv se mohu snažit
pochopit Vaše pohnutky, musím trvat na tom, aby byl Vámi
napraven dojem, který na redaktory tisku Vaše informace měla,
protože jsem na jejich dotazy musela vysvětlovat odůvodněnosl
svého postupu a obhajovat jeho správnost proti Vašim údajům
obsaženým v dopise, jehožobsah jsem teprve později zjišťovala."

’

Stejně tak se mi nepodařilo zjistit nic bližšího o Vašich
podnětech podaných za působení JUDr. Brunnera a JUDr. Lauka.
Prosím proto, aby jste mi poslali kopie těchto podnětů, nebo
sdělili potřebné konkrétní údaje, abychom mohli zjistit výsledky
šetření, popř. věc postoupit k vyřízení věcně a místně příslušnému
orgánu.

můj další postup v této věci nebyl nadále předmětem Vašeho
zájmu? Nevím, co Vás opravňovalo k tomu veřejně mě obvinit
nejen z nečinnosti, ale snadi ze záměrného krytí nezákonnosti,
bez znalosti mého dalšího postupu?

Vyrozuměla jsem však, že se dopis týkal mimojiné i mého postupu
při vyřizování Vašeho podání z 23.5.1994 a v této části vyzněl
jako adresná stížnost na tento můj postup.

Usnesení.
V Československu a nyní v České republice nebylo a není
kromě KPV jiné orgaiůzace, která by měla bezvýhradné oprávněni
vystupovat proti všem tendencím, které třeba jen zastřeným
způsobem napadají a ohrožují Českou republiku a její občany.
V Konfederaci politických vězňů by měla tuto zodpovědnost
převzít politická komise, která v této oblasti by měla pokračoval
v naplnění cílů, kteréjsme prosazovali v odboji proti komunistické
diktatuře.
Zástupci okr. poboček navrhují a doporučuji tyto náměty k
řešení:

a) Politická komise musí být funkční, optimální složení 8, max.
10 Členů, bez možnosti zastoupení jiným nečlenem politické
komise.

Jsem si jistá, že takové hledáni by nepřineslo kladný výsledek.
Ani případného zdiskreditováni příslušnosti ke KSČ se nemám
důvod obávat, nikdy jsem se totiž její členkou nestala. Tak je mi
opravdu nepochopitelné, proč mám být právě já Vámi uváděna
do souvislosti s podezřením se záměrného krytí trestných činů
spáchaných prokurátory, soudci, StB a KSČ v době, kdy jsem

b) Politická komise by měla mít tiskového mluvčího
c) Úkolem politické komise by mělo být pravidelné sledováni
tisku, s provedením výběru událostí a faktů, které se týkají denních
skutečností.

byla školačkou?

e) Pořádat tiskové konference.
f) Politická komise by měla dávat podněty předsednictvu
KPV pro petiční výbor.

Právě proto, že se nedomnívám, že bych měla na svědomí
cokoliv, co by mi mohli členové Vaši organizace vytýkat, požaduji
Vaši omluvu a vysvětlení v písemné formě, rozeslané na ta místa,
kam byl zaslán Váš dopis dotýkající se neprávem mé profesionální
cti.
Doufám, že jako slušní lidé, za které Vás přesto vše považuji,
osvědčíte svůj proklamovaný smysl pro spravedlnost a napravíte
lak morální újmu, kterou jste mi bezdůvodným nařčením způsobili.
V tomto případě jde o nařčení způsobilé ohrozit důvěru lidí v
moji práci a nestranné rozhodováni.

Bez této důvěry občanů ve smysl a poctivost výkonu mé
práce se nejsem schopna obejít a mám za to, že nikdo z nás,
jejichž práce má nezastupitelné místo ve zvládání současné
kriminality
Pokud nebudete ochotni napravit následky Vašeho
nepochopitelného útoku na mou osobu shora naznačeným
způsobem, nezbude mi. než. obhájit se veřejně sama za pomoci
podkladů obsažených ve spise. V lom případě mi však zůstane
nevelmi dobiý dojem o serióznosti Vašich členů, o které jsem až
dosud neměla ncjinenši důvod pochybovat.

Mgr. Irena Netušílová

Pro závažný obsah tohoto dopisu, připomínající léta minulá,
zveřejníme svůj komentář v příštím čísle.
Hradec Králové 19.1.1995 se uskutečnilo setkání předsedů
poboček východočeského regionu.

Co nás přimělo k mimořádnému setkání? Nedostatečná činnost
některých ústředních složek KP V v Praze /[»litická komise i velké
rady KPV/.Přcdiožili jsme pracovní podněty k těmto olázkám ve
snaze hledat a nalézt přijatelná řešeni. Musí být v našem vlastním
zájmu zlepšit naši pověst nejen ve vlastních řadách, ale i v široké
veřejnosti. Být lhostejný a netečný, je cestou do pekel. Při
památce všech, kteří již nejsou mezi námi a tolik nám chybí, si to
dovolil nemůžeme.
Naše setkáni sledovalo jediný cíl. Udržet vysokou náročnost
našeho posláni

Žďár nad Sázavou Okresní pobočka KPV ve Žďáře nad
Sázavou oznamuje všem svým členům, že v sobotu 11. března
1995 se koná v 10. hod. dopoledne v sále Městského úřadu
výroční členská schůze. Budou se vydávat známky na dopravu,
proto nezapomeňte členské legitimace a průkazky na bezplatnou
dopravu.
'

d) Navázat a udržovat pravidelný styk s tiskem a ostatními
sdělovacími prostředky.

Předsedové okresních poboček KPV Východočeského
regionu dále doporučují, aby k odstranění nefunkčnosti velké
rady mohl každý region delegovat jednoho zástupce do
předsednictva. Byli by překlenovacím prvkem mezi velkou radou
a předsednictvem.
Nevímeje-li ještě a zdali je ještě vůbec možné zachránit zbytky
vysokého morálního kreditu, který jsme u převážné části naší
veřejnosti po listopadu 1989 měli.
Zasedání se zúčastnilo 22 zástupců okr. poboček KPV,
Východočeského regionu : Hradec Králové, Chrudim, Náchod,
Nová Paka, Pardubice, Rychnov, Svitavy, Ústi nad Orlici,
Trutnov.
Karel Páral

Poznámka redakce k Usneseni.

Všichni členové KPVjsou povinni dodržovat stanovy KPV.
'Změnu stanov může provést jediné Valná hromada, která se
má konat letos na podzim.
Pokud se týká morálního kreditu KPV. záleží na nás všech,
na našem vystupování na veřejnosti, našíjednotě a hrdosti, že
patříme k organizací, která sdružuje jen čestné lidi. A to je v
dnešní době kredit nejvyšší.

Morální kredit se dá získat a udržet pouze soustavnou a
obětavou prací. Těch, kteří opravdu pracuji, však ubývá, jsou
nemocní, umírají. Vyslovit rady a návrhy - byťdobré -je snadné,
ale uskutečnit je musí lidé živi a iniciativní.
Česká Lípa Pobočka KPV v České Lipě nám poslala pro

gram svých akci na rok 1995. Leden - výborová schůze (host
br. Jaroslav Šrámek), únor - členská schůze (host zástupce
armády), březen-beseda se starostou města Česká Lípa, duben
- členská schůze (host br. gen. Rudolf Pernický), květen beseda se s. Naďou Kavalírovou, červen - odhaleni památníku
dr. Miladě Horákové, srpen - členská schůze (host br. Mirko
Šťastný), záři- beseda sbr. Zdeňkem Slavíkem, říjen - členská
schůze (host JUDr. Brožovská zOÚvČ. Lipě), listopad - beseda
s plk. Zdeňkem Mařasem, náč. OVS, prosinec - výborová schůze.
Několik poboček KPV nám píše, že dosud od všech členů
neobdržely členské příspěvky, přesto že své členy vyzývaly
písemně. Prosíme členy, aby své závazky splnili. Zaplacením
členských příspěvků potvrzujete své setrvání v Konfederaci
l»lilických vězňů.

II. panel

SV. VÁCLAV, SV. LUDMILA A SV. PROKOP SÁZAVSKÝ

I. panel
ZAČÁTKY

CÍRKVE A CYRILOMETODĚJSKÉ DĚDICTVÍ

Doba sv. Václava a sv.
Ludmily a postava sv._ Prokopa, který
vybudoval monastýr ?e slovanskou bohoslužbou v Cechách, na řece
Sázavě v 11. století. Klášter měl bohaté kontakty s Kyjevskou
Rusí a pravoslavím na slovanském jihu. V monastýru byly ostatky
ruských světců sv. Borise a Gleba. Mnišská tradice sv, Prokopa
byla totožná s anišskou tradicí svaté hory Athos v Sečku.

Církev vychází
z
Ježíše
Krista.
Božího
Syna
a jejího
zakladatele. Ikona Letnic /Padesátého dne po Kristové Vzříšení/
nia pčipomfná přítomnost Svatého Ducha v celých dftjinách Církve.

PravoslavÍ-Ortodoxie, značená ji! od doby apoštolské věrnost
pravé vife a bohoslužbě. Neporušené křesťanské učení se v první«
tisíciletí našeho letopočtu
šíří z Jeruraléea, Alexandrie.
Carihradu, Aíma, Solun« a dalších center evropské civilizace.
U nás je rozvinuto v 9. století misionáři z pravoslavného východu
- sv. Cyrile« a sv. Metod«jer a jejich žáky. Solunskě bratry
k nám posílá vzdělaný cařihradský patriarcha Fotios a byzantský
Císař
Michal III.
na žádost
knížete velkomoravského sv.
Rostislava.

Z literární tvorby sázavských mnichů se nám dochovaly významné
cíkevněslovanské památky: Pražské zlomky hlaholské, Remešský
evangeliář a České skladby o sv. Prokopu. Slovanští mniši byli
v r. 1096 z monastýru vyhnáni. Pravoslaví se pak udržovalo jenom
v tradici lidu.
CO
Ob

Na zadní straně panelu je korouhev z olomouckého chrámu sv.
Garazda v Olomouci z 20. let našeho století.

o
III. panel

Staroslovénská
literatura dokládá
vysokou kulturní
úroveň
a pravoslavnou
orientaci křesťanství
naších velkomoravských
předků. V následujících
stoletích je velkomoravská tradice
přejímána slovanskými národy na jihu a východ« Evropy.

Po násilném potlačení cyrilometodějské církevní tradice na Velké
Moravě se tato udržuje v Čechách ještě nejméně dvě následující
staletí.

Kníže Bořivoj s kněžnou sv. Ludmuilou příjmají křest od sv.
Metoděje a přenášejí slovanskou bohoslužbu do Čech. Podporují
slovanské kněze a jejich apoštolskou práci. Vnuk knížete Bořivoje
a sv. Ludmily, kníže sv. Václav byl podle dobových pramenů vyučen
v knihách staroslověnských i latinských. Písemné památky na sv.
Václava a sv. Ludmilu se nám dochovaly v ruském prostředí. U nás
byly
důsledné ničeny
a nahrazovány
latinskou literaturou
a bohoslužbou, které lid nerozuměl.
Zadní strana panelu je věnována svatořečení obnovitele českého
pravoslaví sv. biskupa Gorazda, který přijal historické jméno
GORAZD, jenž nesl žák sv. Metoděje, rodilý Moravan a Metodějův
nástupce. Sv. Gorazdovi I. byl zasvěcen olomoucký pravoslavný
chrám.

HLEDÁTE ZMĚNU?
Už Vás nebaví Vaše práce?
Chcete opravdu změnit
svoji finanční situaci?
V 19. stroletí se obnovuje pravoslaví také v českých zemích.
Přijímají je čeští osadníci na Volyni na Ukrajině“a v Rusku.
Vydávají knihy. V chrámě sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
v Praze se od r. 1847 slouží pravoslavné bohoslužby. Působí zde
významný kněz Nikolaj Ryžkov a další.

ČESKÁ REFORMACE A PRAVOSLAVÍ

X
i—<
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X

Doba předhusitská a husitská. I když u nás panovala církev
římská-* latinská, císař
Karel IV. obnovil
v Praxe klášter
s bohoslužebným jazykem slovanským - Emauzy, zvaný Na Slovanech.
Lid se tomu radoval. Klášter Na Slovanech je jedni« z podnětů
k husitské reformaci - srozumitelná bohoslužba, příjímání pod
obojím aj. Mistra Jana Husa považovali někteří pravoslavní za
Svatého. Jeho spolupracovník a žák Mistr Jeroným Pražský se na
Rusi sjednocuje s pravoslavím.

Odpověď cařihradské pravoslavné církve z roku 1452: umírnění
husité /utrakvisté/ jsou uznáni a spojeni s pravoslavím. Je uznán
jejich český obřad.

Jan Amos Komenský a další představitelé Českých bratří vidí
návaznost svého reformačního směru na husitství"a na pravoslaví.
Je připomínáno misijní dílo sv. Cyrila a Metoděje. /Kniha Stručná
historie církve slovanské/.
FRAVOSLAVÍ NA PQDKARFAT3KU A VÝCHODNÍM SLOVENSKU

Druhá Část panelu přináší pohled na východ naší bývalé republiky.
Po násilném zavedení tzv. “Unie'1 s římskokatolíky v polovině 17.
staletí jsou zda
pravoslavní pronásledováni. Hnutí návratu
k původní církvi se rozvíjí v 19. a na zač. 20. století.

Požadujeme:
Dobré charakterové vlastnosti.
Volejte tel./fax: 02/7810280
Po—Pá 12-15 hod., dr. Novák

PRAVOSLAVI V* NAŠICH DĚJINÁCH

IV. panel

OBNOVA PRAVOSLAVÍ NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ A V PRVNÍ ČSR
Obnova a rozvoj pravoslaví u nás na začátku století. V. r. 1904
vzniká Pravoslavná beseda, nepolitický spolek. Rakouská vláda
nepovoluje existenci české církevní obce.

Po roce 1918 vzniká v ČSR náboženské hnutí církve československé,
v něm je pravoslavný směr vedený knězem Matějem Pavlíkem. Matěj
Pavlík je 23. 9. 1921 vysvěcen srbskou pravoslavnou církví na
biskupa a dostává jméno Gorazd. Vzácné dobové snímky z události.
Biskup Gorazd s nesmírnou obětavostí organizuje pravoslavnou
církev na Moravě i v Čechách: buduje chrámy, vydává liturgické
a jiné knihy, rozvíjí liturgický český zpěv. Důležitým milníkem
je_ velké shromáždění zástupců pravoslavných církevnách obcí
v České Tčebové 22. 11. 1923 a vydání Ústavy církve v r.1929.

Zadní strana panelu:
církve.

tisk z té doby. Účast

mládeže pfi budování

V. panel
OKUPACE A LIKVIDACE ČESKÉ PRAVOSLAVNĚ CÍRKVE NACISTY

Dokumenty těžké doby okupace naší vlasti Německem a dokumenty z
období *heidrichiády*.Za pomoc hrdinům československého odboje
byl biskup Gorazd, duchovní V. Čikl, Dr. Petfek a další popraveni
nacisty.
Česká
pravoslavná
církev
zakázána
a
tvrdé
pronásledována. Bezprostředně po osvobození v květnu 1945 se
církevní život obnovuje.
VI. panel

PRAVOSLAVÍ V NAŠÍ ZEMI OD ROKU 1945
Církev spravována metropolity Jeleferijem, Janem, a Dorotejem a
moravskými a slovenskými biskupi^ Vznik duchovních Škol, obnova
i problémy církevního Života. Rozvoj církve po r. 1989. Současný
život pravoslaví, které plní své misijní a spasitelné poslání
v našich národech.
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Ttvecký sbor chrámu, sv. ‘Barbory
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vedený 'Emíbií konečnou

T^VOSLAVÍ
'Kryštof biskup olomoucký - brněnský
a ’Eparchiální rada pravoslavní církye v Olomouci

íDÍJI‘XÁCtt

Vás srdeční zvou na otevření výstavy,
lámané při příležitosti oslav padesátého výročí

osvobození rudí vlasti a obnovení nacisty zakázané

otevření

české pravoslavné církye.
Výstava bude zahájena přednáškyu a koncertem

Tíveckého sboru pravoslavného chrámu sv. 'Barbory

ÚTERýíO. ČE^MA

V 18.00
•DŮM MUDTLL^SílMPD^
JIŽ^Í KATILO, tžJzzmí

v Šumperky, který zazpívá skladby byzantských

a ruských skladatelů.

