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Další z protestů proti nošení kožichů uspořádali nazí
ekologičtí aktivisté v ulicích Berlína. Na hlavy si při-

tom dali čepice Santa Clause: Milovníky zvířat ňeod
radilo ani sychravé počasí.
'r
? \
?

Setkání s p. Ing. M.Kratochvílovou je o tehdy ještě zas
loužilé funkcicnářce školského,bytového a zdravotnického
odboru při MÚ v Šumperku a nechával jsem si to do toho sil
vestrovského čísla a je v podstatě* o tom jak modří ptáci a
nebo jejich sympatizanti dosazení z jejich vůle do funkcí
si představují vztah k obyčejnému občanovi. Začalo to tím,
že odmítla dát souhlas pracovnici k oxeroxování rozhodnu
tí MÚ jímž jsme se měli řídit o což je žádala moje dcera.
Byl jsem tedy nucen si vzít den dovolené a požádat o to
osobně. Paní inženýrka mi toto tentokrát neprodleně umož
nila, jpři čemž mne zahrnula přívalem jež jsem znal u těch
'pasáží o poručíku Dubovi J.Haška. Nazvala mne lhářem,ne
bo: že jnám_v tom zrnatek,, ^několikrát’vyžadójvala mou omluvu
a při tom se na mne sypalo nezvedejte hlas a neskákejte mi
do řeči! Musím přiznat, že jsem od ní vysel jako spráskaný
pes. Takoví úředníci by snad spíš měli ukazovat svým obča
nům svou odvrácenou tvář jako ty dívky nahoře,, byla by
í Uvnitř čísla:
mnohem pří jemně jsi .'VH.

. Patriae: Žádanka o zaslání pozvánky na
Večer Ch a r t y

1977-

2. Program společenského večera ke 2C.výročí vzniku CH77«
3. Jindřich Ma r e k:Smrt s věčnými otazníky.”Svob.slovo’
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Cas zjevuje pravdu
V dubnu letošního roku schválila
poslanecká sněmovna návrh zákona,
jehož cílem bylo ocenění těm účast
níkům odboje z 2. světové války, kteří
po roce 1948 nespolupracovali s komu
nistickým režimem v jeho represivním
systému.
Pro nás politické vězně z 50. let je
velmi poučné a nutící k zamyšlení, jaký
„sametový“ konec se kolem tohoto ná
vrhu rozpoutal. Přichází presidentovo
veto, vyjádřené nepodepsáním návrhu
zmiňovaného zákona a motivované
údajnou diskriminací odbojářů - mili
cionářů, odbojářů - estébáků. Posla
necká sněmovna pak v druhém hla
sování návrh zákona nepřijala. Na to
následuje urgentní presidentův dopis
s požadavkem rychlého vyřešení otáz
ky ocenění odbojářů z 2. světové války.
Alibistický dopis tohoto obsahu do
stává jak předseda vlády tak předseda
sněmovny. Předseda vlády se vyjadřuje
v tom smyslu, že „Za Činnost v oboji se
dle mého názoru spíše dávají řády
a vyznamenání než finanční odměny“
(LN 26. 5. 95 „Politici se chtěli na odbojářích profilovat“). Předseda sněmov

ny pak uvádí, že na dopis hlavy státu
již má jistý názor, odmítl jej však sdělit.
(l.N 26. 5. 95 „President žádá ocenění
odbojářů Poslaneckou sněmovnou“).
Sám autor návrhu se vyjadřuje 24. 5.
95 v „Deníku Telegraf*, že „neměli
bychom děkovat likvidátorům demo
kracie“.
Co k tomu říci? Nic více než Senecovo „Qualis vir, talis oratio“. Vždyť,
co můžeme Čekat od těch, kteří po
hotově zaměnili své rudé kabáty za
bělostně nevinné, kteří bez uzardění
odhlasovali, že komunistická vyzna
menání - výraz oddanosti režimu - se
mohou nositi dál? Jaký morální profil
mohou mít ti „takypolitikové", kteří
vědomě připustili, aby se ničemové ko
munistické éry poschovávali do same
tových funkcí?
Může nás, politické vězně z 50. let
vůbec překvapit alibistické jednání
těch, kteří nedokázali, protože nechtě
li, potrestat všechny ty, kteří nesou
přímou odpovědnost za naše po
pravené, zastřelené a ubité bratry a ses
try. Nemůže a nesmí. Jinak by nám
nezbylo nic jiného než si vzít klíče
a cinkat jimi v
ulicích a provo
lávat „nejsme ja
ko oni“, blábolit
o lásce a pravdě
a sami sobě tles
kat jakou jsme
to udělali revo
luci.
Na závěr ještě
jedno latinské
úsloví: „Veritatein dies aperit“
(Čas objevuje
pravdu“.)
ZJr. Duían

Chval
KPV- 15
Muzeum třetího odboje Příbram

Počet telefonů ve světě
Nejvíce telefonů na tisíc obyvatel
připadá ve Švédsku 159, v Norsku 137,
Finsku 128, Dánsku 99. Pak následuje
Velká Británie 61, Švýcarsko 48, Itálie
39, Rakousko 35, Lucembursko 32,

Německo 31, Irsko 24, Nizozemí 22,
Portugalsko 19, Řecko 15, Francie 15,
Belgie 13 a ve Španělsku je na tisíc oby
vatel 11 mobilních telefonů. Takový byl
stav počátkem roku 1995. Dnes odbyt
mobilních telefonů má před sebou rů
žovou budoucnost.
-re-

Tři zvonění proběhla v Plzni ’
1. Červen 1953 je pokládán za vzbou_ ření plzeňských občanů proti vyhlášení
měnové reformy. Tento den přerostlo
do vůbec první masové revolty na Plzeň

sku i jinde proti komunistickému re
žimu v tehdejším Československu, ale
i v celém východním bloku. Za tento
první a velkorysý postup sáhl režim

Jáchymovské
peklo
Motto: Ti, kdo necbtčjí vzpomínat,
míli dost času a jefíč bo budou mít,
aby vítebny dokumenty do jtdnobo
zničili
Solienicyn.
V sobotu 27. května se sešli tra
dičně bývalí političtí vězni komu
nistického režimu, aby si připom
něli jáchymovské peklo. Ať věřící
nebo ateisté vzpomněli zemřelých
upřímnou modlitbou všichni ti, co
hrůzy věznění přežili, . Nelze za
pomenout. I modrý koberec pom
něnek na starém spustlém hřbitově
to každému připomínal. Je povin
ností všech, kteří ještě žijí, aby
vzpomněli a připomněli, že násilí
u nás není důsledně trestáno. Na
slavnostní schůzi v Ostrově zazně
ly projevy hostů a muklů. Nesly se
v duchu toho, co všichni cítíme
a co se stále neřeší, anebo jen poma
lu. Podobné projevy se nesly i od
Věže smrti. Oslav se zúčastnilo
mnoho muklů z Prahy, Karlovar
ska i ze západního cípu Čech.
Zájezdy autobusy byly velmi počet
né a jáchymovské peklo bylo
navštíveno četnými muži i ženami
z Čech, Moravy i ze Slovenska.
Všichni se loučili slovy: za rok na
shledanou!

-pet■

Kam umístit

pomník
Pravděpodobné v roce 1998

bude odhalen pomník „Praha
svým vítězným synům“. Pom
ník byl instalován v roce 1932
pod Emauzy. V roce 1940 byl
však Němci odstraněn a roz
taven. Hlavní město Pralia hod- .
lá pomník znovu postavit, ale,
zatím hledá, kam jej umístit.
K dispozici je maketa sousoší .
i původní podstavec.

k velkým represáliím. Mnoho lidí bylo
pozavíráno a odsouzeno na mnoho let
do žaláře, ale po odsouzení byli tito
viníci odesíláni hromadně do jáchy
movských koncentračních táborů.
V odvetu za tyto události ještě 1. čer
vna strhli komunisté bronzovou sochu

Noví patroni a omluva za staré křivdy
Větrné počasí přivítalo návštěvníky
Prahy a samotného papeže Jana Pavla
II. Do Prahy přiletěl v sobotu dopo
ledne, a po oficiálním přijetí došlo
k setkání s biskupy a presidentem Vác
lavem Havlem. Odpoledne se věřící
katolických diecézí setkali se svátým
Otcem na pražském stadioně při slav
nostních bohoslužbách. Statisíce lidí si
přišlo pro papežovo požehnání a vy
slechnout jeho jedinečnou řeč. Papež
srdečně na Strahově zvolal: „Zdravím
Tě, Česká republiko, země světců a svě
tic.“
Po skončené mši svaté odletěl papež
Jan Pavel II. do Olomouce, kde druhý
den v neděli svatořečil kněžnu Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandera.
V Olomouci pobyt papeže provázelo
studené a deštivé počasí. Ale to od spon
tánní účasti 200.000 účastníků ne
odradilo. Přišli nejen z republiky, ale
i ze zahraničí, především ke slavnost

nímu svatořečení Jana Sarkandera
a Zdislavy z Lemberka. Ještě nikdy se
nestalo, v celé historii katolíků, aby byli
při jedné bohoslužbě přijati mezi svaté
dva blahoslavení. Česká republika má
po neděli o dva patrony více. Ta dobrá,
statečná Zdislava z Lemberka povede
rodiny své vlasti, aby byly hotovy roz
dávat se. Postava Jana Sarkandera se
skví zvláštním světlem především na
konci jeho života, kdy je uvězněn
a přijímá od Pána milost mučednickou.
Jeho postava přijímá znamení věrnosti
uprostřed dějinných kontrastů. Jmé
nem všech katolíků také papež poprosil
za odpuštění všech křivd, spáchaných
na nekatolících v pohnutých dějinách
českého národa. Nedělní program za
vršilo setkání svátého Otce s mladými
věřícími na Svatém kopečku. Poutní
místo nad Olomoucí navštívil podruhé.
Poprvé to bylo 16. dubna 1974, tehdy
jako kardinál Woytyla.
•//-
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Kdo zná autora níže uvedené básně, nebo ví,
kdo text rozšiřoval, nechť se hlásí na adrese:
Draha Stuchlíková, Liliová 6, Praha 1, 110 00:
/Ve, nemohu býtJen módní epigon,
tlumočník slou, k nimž nedodalJsem dechu.
Nemohu touhu zakrýt do povzdechu,
být hromu ozvěnou, cizího ozvuk děla.
Mě ani kriminál svým chladem nepředělá,
já chci a musím být všech zavražděných ston,
v němž víra v zítřek rudou krví prýští.
Snad proto na pankráckém popravišti
svou píseň často zpívám ve vzlyku,
okovy spoután, šiji lyriku
na pustý úhor zničeného díla.
Jsem slzou, jež se v oku zatřpytila,
stín, který zmaten prchl do světla,
krůpěj, již číše bolu přetekla
a schovala se růžím do okvětí.
Já vždycky toužil po dítěti
svá slova nechci ale halit do poklon
a do šalebných frází,
jež jako bludičky krok času doprovází,
v kulise pusté vraždíc prostou krásu.
Chci s mrtvými se spojit v nesouhlasu
a v svědomí živých bušit Jako zvon!

T. G. Masaryka. Účastníky demonstrací
následně podrobili rozsáhlým repre
sáliím. Nová socha TGM byla na pů
vodním místě znovu postavena a slav
nostně odhalena 28. října 1991. V roce
1993 začal plzeňský magistrát udílet
„Cenu 1. června“ k tomuto aktu první

ho zvonční.druhé zvonění bývalému____
režimu přišlo v roce 1968 a třetí zvo
nění bylo 17. listopadu 1989. Předloni
dostal cenu Pavel Tigrid, loni režisér
Fero Fenič a letos ji převzal francouzský
publicista českého původu Jacques Rupnik. Všechna tři zvonění vede Plzeň____
stále v pozornosti.
-jsk-

27. 6. 1995
DEN POLITICKÝCH
VÉZŇU
a

45. výročí popravy
JGDr. Milady Horákové
Jana Buchala
JGDr. Oldřicha Pecla
Záviše Kalandry
Konfederace politických vězňů
a
Klub Dr. Milady Horákové
vás zvou
na pietní vzpomínku na všechny
popravené vězně nacistické
a komunistické justice
která se koná

dne 27. 6. 1995 v 11 hod.
na Vyšehradském hřbitově
u Památníku obětí nacismu
a komunismu.
Při této příležitosti budou do
Památníku uloženy ostatky

Růženy Pelantové
nám. pražského primátora
1945-48, která se posmrtně
vrací z exilu v USA
do,své vlasti.

V______ _ _________ J

Stoletá škola
Dnem otevřených dveří vyvrcho
lily oslavy stého výročí trvání zá
kladní školy v rodišti P. Jilemnic
kého a místa posledního odpočinku
F. L Heká v Letohradě. Současně
zde byla odhalena pamětní deska
J. A. Komenského.
-re-

Patriae^

Řeznická 5, 110 00 Praha 1
teL: (02) 29 62 84,24 91 54 68
fax: (02) 90 00 05 69
E-mail: patriae@patriae.anet.cz

V Praze dne 18. prosince 1996

Vážení přátelé,
nadace Patriae a Český helsinský výbor připravují společenský večer k připomenutí 20.
výročí vzniku Charty 77, který se bude konat dne 10. ledna 1997 v 19.30 hodin ve Španělském
sále Pražského hradu.

Množství signatářů Charty je tak veliké, že nám nedovoluje uvažovat o setkání úplně
všech z nich. Navíc neexistuje ani kompletní ani dostatečně aktuální adresář všech chartistů.
Byli jsme proto nuceni spokojit se s takovými podklady, jaké máme k dispozici a rozdělit
rozesílání pozvánek na tento večer do dvou vln tvořených těmi nej staršími signatáři, abychom
se dokázali vejít do limitované kapacity hradních prostor. Předem se omlouváme těm, k nimž
naše oslovení nedolehne včas.
Uvítáme v této fázi i Vaši pomoc a veškerá doplnění, která mohou napomoci úspěchu
připravovaného podniku. A přinejmenším Vás prosíme o co nejvyšší součinnost v samotné
korespondenci.

K tomuto dopisu přikládáme odpovědní lístek, na němž můžete vyjádřit svůj zájem
o účast. Prosíme o jeho zpětné zaslání obratem, protože teprve na jeho základě bude vydána
pozvánka, která platí jako vstupenka pro jednu osobu. Požadavky na další pozvánky budeme
zatím pouze evidovat do okamžiku, kdy budeme uzavírat seznamy účastníků a bude zřejmé, že
ještě zbývají nějaké volné kapacity.

Pokud nechcete riskovat zpoždění v průběhu vánoční korespondenční kalamity, můžete
se obrátit na kancelář nadace Patriae také telefonicky nebo faxem. Pozvánky, které nestihneme
sami rozeslat budou k vyzvednutí v kanceláři nadace po Novém roce.

Veškeré přípravné práce probíhají v součinnosti se strážci odkazu Charty 77: Danou
Němcovou, Josefem Vohryzkem a Rudolfem Baťťkem, v případě potřeby se můžete obracet i
na ně.
Děkujeme za pochopení i spolupráci.

Za všechny pořádající
í

/

Jiří Oberfalzer
ředitel nadace

zašlete, prosím, na adresu nadace Patriae, která je uvedena v záhlaví tohoto dopisu

v
Žádám o zaslání pozvánky na Večer Charty 77

Jméno:___________________________________

telefon:__________________________

adresa:
případné poznámky připište, prosím, na rub lístku

Program společenského večera
k připomenutí 20. výročí vzniku

CHARTY 77
který se koná 10. ledna 1997

v

19.30 hodin

ve Španělském sále Pražského hradu
•

Tak zní na papíře napsaná otázka
mukla. Stejně tak by ta slova mohla
být napsána na plotě, nebo kdekoliv
jinde. Je to vlastně otázka na cokoliv,
co se nám v současnosti presentuje.
Počínaje...... a konče........ Svět otázek
a žádných odpovědí.
Zůstávám s toil otázkou o samotí
□ad hromádkou dopisů a je mi volně:
Z její pravdy, naléhavosti, i z jistoty
konce. Vždyť co nám mohou ještě víc
udělat, než to co udělali? Oni i naši. Jsem dalek toho, abych nad tím „bre
čel“. To jsem zapomněl v okamžicích
očekávaného zatčení, jak jsme si to
s ženou slíbili krátce předtím. - Asi
přece jen měl kus pravdy mukl Dr. Jiří
Hejda, jehož sté výročí narození jsme
nedávno vzpomínali. „Žil jsem zby
tečně“, nadepsal svou knihu vzpo
mínek. Trochu jsem s jeho pesimismem
či reálným konstatováním nesouhlasil,
ale to „trochu“ se den co den zmenšu
je....
Čím to je, když přece byla léta,
v nichž jsme každý den něco ztráceli:
Denně přicházela soudní rozhodnutí
o rozvodech, o ztrátě svobody i majetku,
o nesnázích či dokonce úmrtích, o za
mítnutí toho nebo onoho - a přece jsme
v kriminále tolik nezoufali, jako mno
hdy dnes. Je to asi věkem lidské spo
lečnosti, její i naší sešlostí. Ale nejen
tím!!
Současné pošmourno mi nedávno
jako filmovým bleskem ozářila odpověd
týraného faráře, když na otázku tvůrce
jeho televizního medailonu, zda se bojí
smrti, mně blízkým způsobem i tónem
vesele odpověděl, že naopak: Těší se na
to, jak se tam, jako na letišti po příletu,
setká sám se sebou a $ Tvůrcem. Tak
nějak to řekl, a tak nějak to cítí i mnozí
jiní. - Ze své brašničky navíc dodávám:
Jestliže stále platí fysikální zákon
o zachování hmoty a energie, jak by
mohlo neplatit odvěké přesvědčení
o zákonitosti „zachování“ Ducha, duše.

Pozdrav prezidenta republiky

Václava Havla
Charta 77 z dvacetileté perspektivy

nebo jak chcete!? - Onehdy mi na to
.řekl jeden známý vědec,.že prý ten Lavoisiérúv zákon již tak zcela neplatí.
Opáčil jsem: Snad pokud jde o tu hmo
tu. Ale o nesmrtelnosti duše jistě všech
no platí dál!
Takže, Jiří Hejdo, v jistém smyslu
jsme nežili zbytečně, i když se můžeme
cítit podvedeni těmi, kterým jsme
důvěřovali. - V oblasti nehmoty to platí
určitě, a nebude proto příliš hloupé se
těšit na náš odlet z tohoto pošmourná
do jiného skupenství, a přistát na letiš
ti, kde budeme očekáváni sami sebou
v „oslavené podobě“, i Tvůrcem - ře
ditelem Všehomíra. A také kamarády,
kteří byli odtud předčasně a surově
vyhnáni....
To však v podmínkách pozemské hry
vůbec neznamená, že aby nás mohli
komunističtí i někomunističtí předáci
deptat a umlčovat. A to ani za posky
tování základního „korytného“. To by
se jim mohlo po změně skupenství setsakra nevyplatit! - Na tuhle vyhrůžku
asi.kašlou, a tak je nutno dodat, že i se
změnou politického skupenství zde na
světě, by měli přece jen víc počítat....
-jnk-

Vilém Prečan
Stíhání zločinců

Jaroslav Hutka
Jiří Dědeček
Charta 77 v zahraničních souvislostech

Adam Michnik

George Szoros

Marta Kubišová
Poselství Charty 77 současnosti

Dana Němcová

Vlasta Třešňák a Kormani
Plastic Poeple of the Universe
•
Pn
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V poslední době, stejně jako
v minulosti je vyvoláván tlak na
stíhání zločinců minulosti. Jedná
se o zločiny proti lidskosti a KPV
adresovalo dopis nejvyšší státní zás
tupkyni Bohumíře Kopečné. V do
pise se uvádí, že minulý květen,
tedy před rokem, podalo dokumen
tační středisko KPV Nejvyššímu
státnímu zastupitelství řadu pod
nětů k trestnímu stíhání některých
dosud žijících pracovníků bývalé
prokuratury, soudu a bezpečnosti.
Reakcí na toto podání však byla
pouze žádost o konkrétnější údaje.
Takovýto či podobný přístup KPV
odmítá, neboť nemůže suplovat
práci policie a Úřadu vyšetřování.
Zahájení trestního stíhání bylo po
dáno na bývalého Jaroslava D.
z Brna. Ten brutálním způsobem
mučil členy odbojové skupiny Tu
ček z padesátých let. Předběžným
šetřením bylo zjištěno, že proti vět
šině obviněných bylo použito ná
silí, které v některých případech lze
označit jako brutální. Vyšetřovaní
byli biti na nejcitlivějších místech
kabelem, který byl nazýván „pravdomilem“. Noční výslechy, bití
a dřepy byly na denním pořádku.
Vyšetřovanci po výsleších se stěží
dostávali zpět do cel a někteří muse
li být odnášeni. Toto nelidské za
cházení StB bylo doloženo i svě
decky.
-k-

účastníci srdečně zváni na recepci.

Za pozvání pěkně děkuji, ale nebudu ho moci využít. A tc nikoliv pre nedo
statek času, ale dalo by se říci, že z principiálních důvodů. Nebylo vždy a
vše v té naší Chartě v pořádku, panovala zde jistá uzavřenost a elitářství.
Tc se přirozená dalo vysvětlit obavou c proniknutí agentů StB, jak víme,ani
tomu to nezabránilo. Pod touto jistou blokádou týkajícího se politického ku
rsu, který byl okrajovou záležitostí jsem jako jeden z mála členů Charty 77
hledal a našel další protikomunistickou aganizaci s výrazni se profilující
i politicky t.j. Demokratickou iniciativu pánů Emanuela Mandlers, Bohumila
Doležale a Karla Štindla. NeváhaL jsem ani okamžik a stal jsem se jejím čle
nem. Charta 77 po revoluci pokračovala ve své neujasn^nosti, došlo k jejímu
částečnému zrušení, ačkoliv v té dobx- očekávali od ní pomocnou ruku lidé z
50.let, bojovníci proti komunismu se zbraní v ruce a výrazné osobnosti 40ti
letého odboje v emigraci. Svým zrušením a posléze jasnými proklamacemi je
jich mluvčích či funkcemi obsypanými zástupci v silových pozicích s příliš
nou vstřícností k šelestu trávy a svou nechutnou distancí či přímo odmítá
ním možností jejich spolupráce. To vedlo k jejímu umrtvení a samozřejmě i
postupné odstraňování z postů těmi se kterými se spojila na deště vzhůru.VH.

Přinese přešetření smrti Jana Masaryka nové výsledky?]

Smrt s věčnými otazníky
Motto*Čtvrtek 17 března

ZáJUyslCIll ,

vsik zabránil jejich potrestám, zatímco Mar-

Když Jsme vyšlí z Kremlu a nasedli do vozu, Jan Masaryk prohodil: Jftnis Ba- janko svou aktivitu zaplatil životem. Byl v ro
hemiat.“ Všichni demokratičtí členovč delegacé jsme si Jasnč dvčdomili, že pro ce 1949 umlácen v komunistickém kriminále...
Také motivy sebevraždy nabízejí dvě mož
Kreml Je teď v Československu možný Jen čistý komunismus, a nic Jiného.
'/•*-'•

ť<

Arnošt Heidrich.' nosti. Tu první přednesl v den Masarykovy

smrti v parlamentu komunistický ministr vnit
ra Václav Nosek. Masaryka prý k sebevraždě
dohnali jeho přátele z domova i zahraničí, kte
ří mu vytýkali jeho účast v Gottwaldově vládě.
Proto, jak tvrdil Nosek, došlo k prúdké ranní
depresi, která se „stupňovala až do náhlého po
minutí smyslů“. Nekomunisté naopak tvrdí, že
sebevražda Jana Masaryka byla demonstrací je
ho nesouhlasu s novým režimem, který jej k to-^
muto činu dohnal svou neomalenou agresivitou*
a demagogu, s jakou se pokoušel 7. března
1948, v den výročí narození Janova otce T. G.
Masaryka, tvrdit, že by zakladatel a první pre
zident demokratického Československa uvítal
„únorové vítězství pracujícího lidu“. Sebevra- ;
žedné demonstrace však lidé typu Jana Masa
ryka nedělají v pyžamu. Každá z variant smrti i
Jana Masaryka má sice svou určitou logiku, ale ani jedna nevlastní dostatek pádných důka
zů, které by ji mohly autoritativně potvrdit.

AUTOR PŘEDCHOZÍ VZPOMÍNKY byl*
v červenci 1947 v Moskvě, kdy čs. vláda ka
pitulovala před Stalinem, odmítla Marshallnv
plán a pokorně se začlenila do sovětského
impéria ještě před komunistickým pučem v únoru 1948, který vše již jen zpečetil.

zatím přesně určit, má-li pan ministr proraže
nou lebeční kost. Ještě jsem neměl čas ani jít na
obhlídku pokoje, když za mnou přišel dr. Borkovec a řekl mi, že máme vše skončit, protože dostal
pokyn, že věc přebírá StB... “

Lidé z StB, kteří se tehdy případem Jana Ma
Členem delegace byl i syn prvního čs. prezi saryka zabývali, již nežijí. Nekteří odešli ze ži
denta tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk - vota dobrovolně jako např. Jindřich Veselý či
plnokrevná osobnost, muž, který za války v lon Bedřich Pokorný, který se oběsil koncem břez
dýnském exilu s šibeničním humorem říkával, na 1968 v lese u Bílovic na Bměnsku. Někteří
že pokud se v naší vlasti po válce dostanou zahraniční korespondenti tehdy tvrdili,, že Po
k moci komunisté, určitě jej zabijí a z něj bude korný byl oběšen... •
»ošklivá tlustá mrtvola“...
* Jsou jen dvě
Když se komunisté skutečně zmocnili vlády,
reagoval Masaryk na zprávu o. sebevražedném možnosti..
pokusu národně socialistického ministrá spra- •' Smrť Janá Masáryka má jbn
vedlnosti Prokopa Drtiny slovy: »To nechápu, dvě varianty - vraždu a sebe
něco takového udělat! Z okna přece skáčou vraždu. Přikloníme-li se k vraž
dě, nabízejí se zde také dvě
služky a ne ministři!“
0 několik dní později -10. března 1948 - byl možnosti označení potenciál
však podobným způsobem ukončen i život to ních pachatelů: čeští komunis
hoto muže. Jeho smrt dodnes obestírá mnoho tičtí fundamentalisté, kteří ak
otazníků, a proto se nelze có divit, že některé ci provedli bez souhlasu Gott
politické strany opět v poslední době přišly s ná waldova vedení KSČ, a Sověti...
vrhem znovu přešetřit smrt Jana Masaryka. Při
Gottwald Masaryka potře
pomeňme si při této příležitosti některá důle boval živého. Jeho účast v po
žitá fakta i základní varianty Masarykovy únorové vládě byla pro něj cen
smrti.
ným propagačním kapitálem
doma i v zahraničí. Vraždit
Mrtvy na nádvoří
však teoreticky mohli někteří
Černínského paláce
fanatici z nižších složek KSČ či
Kolem sedmé hodiny ranní ve středu StB „na vlastní pěst“. Takový
10. března 1948 bylo na nádvoří Černínského pokus zde již byl v září 1947,
paláce velice živo. U mrtvého těla Jana Masa kdy komunisté v Krčmani a 0ryka se střídali přední kriminalisté, lékař, po lomouci pod vedením poslance
litici i příslušníci StB. Ti záhy přebírají vyšet Jury Sosnara připravili poštov
řování ministrovy smrti, kriminalisté jsou od ní zásilky s výbušninami, kte
voláni a za necelých šest hodin je učiněn jed ré měly zabít vedle Jana Masa
noznačný závěr, že Jan Masaryk spáchal ryka i předáky „nár. soc.“ Pet JEDNA Z POSLEDNÍCH FOTOGRAFIÍ Živého Jana Ma
sebevraždu. Jinou možnost úřední zpráva ne ra Zenkla a Prokopa Drtinu. saryka: pověstný „klukovský“ úsměv nahradil smutek, vy
připouštěla.
čerpání, hořkost i strach...

Když případ převzali, spokojili se se zřejmě
zběžnou prohlídkou pokoje Jana Masaryka a mís 
ta nálezu. Sotva dr. Teplý usoudil, že jde o sebevraždu, vzali to za bernou minci. Aniž by se věcí
dál do hloubky zabývali, došli k jednoznačnému
závěru, který se hodil i politicky, a bylo to. Z na
šeho hlediska to byla krajně neodborná kriminalistická práce. Neprovedli všechny úkony, které
jsou v takových případech běžné. A to vyvolalo po 
zdější dohady a pochybnosti. “

SMRT T. G. MASARYKA v zón 1937 a zcela neobjasněná smrt jeho syna Jana
v březnu 1948 tvoří osudové mezníky v historii naší země.

Petr Kettner a I. M. Jedlička, autoři zajíma
vé publikace „Proč zemřel Jan Masaryk“ (Ho
rizont Praha 1990), na závěr své práce píší: „Na
základě prozkoumaných dokumentů, znalec
kých posudků, výpovědí a dalších svědectví se
přikláníme k názoru, že šlo o smrt dobrovol
nou. Některé pochybnosti však zůstávají. A ta
ké nelze jednoznačně tvrdit, že se nemohou ob
jevit nová fakta, která tento názor zvrátí.“ Kett
ner s Jedličkou však zároveň realisticky po
znamenávají, že „pokud by některé doklady
zůstaly v našich archivech, ukryty před vyšet
řovací komisí generální prokuratury, byly by už
patrně zničeny, aby nemohly působit potíže no
sitelům totalitní moci.“ ■. •
To je právě základní problém nových poku
sů o přešetřem smrti Jana Masaryka. Těžko ně
co mimořádného nabídnou naše archivy, těžko
se objeví noví pamětníci se seriózním svědec
tvím. Pochybuji, že by něco prozradily třeba so
větské archivy. A tak smrt muže, který v po
sledních hodinách svého života listoval v Bibli
a Haškově Švejkovi, zůstane patrně trvalým
zdrojem otázek bez velké šance na jejich zod
povězení...
Jindřich MAREK
• Foto archiv

Jedna z legend naší kriminalistiky, v době
Masarykovy smrti vrchní kriminální inspektor,
Miloslav Nečásek k této situaci říká: J e chyba,
že jsme od tohoto případu museli odejít. Bylo-li
něco v nepořádku, všechno bychom brzy vysvětli
li. Jestli šlo o vraždu, mohla naše zpráva veškeré
pochybnosti vyvrátit. Státní bezpečnost nebyla roz
hodně zařízena na vyšetřování vražd. Neměla ani
specialisty, ani praxi, ani potřebnou techniku.

Skrývají něco archivy?

Další kriminalista Jan Pešek se přiklání
k verzi sebevraždy, ale jeho vzpomínka podtr
huje Nečáskovo tvrzení: „Vyšetřoval jsem za léta kriminalisticképraxe desítky vražd i sebevražd.
Prohlédl jsem si místo činu. Okno koupelny bylo
otevřené. Jan Masaryk ležel pod ním asi dva met
ry od zdi. Ležel tváří nahoru. Většinou, když jde
o sebevraždu skokem z okna, leží člověk obličejem
dolů. Tbhle mi bylo podezřelé. Mrtvý byl v pyža-

mu, na boku, pyžamo vyhrnuté, dva knoflíky na
kabátku utržené. 7b mohlo svádět k dojmu, že do
šlo k nějaké potyčce. V poloze, v jaké jsme našli
Jana Masaryka, skončí sotva každý patnáctý člo
věk, který skočí z okna.
Pak přijel dr. Teplý. Provedl zevní ohledání. Pa 
matuji se, že omakával lebku a bručel si pro sebe:
„To ukáže pitva. “ Myslím, že doktor Teplý nemo-

'■

PRNV vypracoval svůj vlastní pro
gram, který jeho tvůrci shrnuli do čtyř
stručných tzv. pražských bodů, s ni
miž seznámili dr. Beneše, a ten s nimi
vyslovil souhlas. Na prvém miste poža
doval obnovu nezávislého Českoslo
venska, které bude ve své zahranič
ní politice spolupracovat se Sovět
ským svazem. Politický systém osvobozené
republiky měl být
zjednodušen a měl být budován jen
se třemi politickými stranami. Něm
ci, kteří se provinili, měli být sou
zeni a potrestáni, jejich majetek měl
být zkonfiskován. Nová republika
bude žádat reparace a náhradu způ
sobených škod.
Vojenské složky se soustředily na
vypracování převratových a mobilizačních plánů se systémem vojenských operací v celém prostoru Čech a Mora
vy, na přípravu ozbrojeného povstá
ní.
Koncem roku 1943 se ustavilo užší
vedení PRNV, jehož generálním tajem
níkem se stal F. Richter, za politické zá
ležitosti byl odpovědný E. Lány a za otázky výkonu moci Zd. Novák. Hospo
dářské záležitosti spravoval ředitel fir
my Kulík J. Syrůček a finance ředitel

PRNV v oblasti zpravodajství, které osobně řídil F. Richter. Cenné informace
byly získávány z vrcholných protektorátních institucí a z důležitých podniků, např. o válečné výrobě a vojenských tran
sportech, o plánech protiletadlové obra
ny, situaci v zemi apod. Zprávy byly po
sílány do Londýna složitou kurýrní
cestou a později i radiotelegraficky. By
ly přenášeny na mikrofilmy, které poři
zoval pracovník Melantrichu, redaktor
Svobodného slova Meloun a v pneumati
kách úředních aut ministerstva obchodu
byly převáženy do Bratislavy odbojové or
ganizaci Flora a odtud diplomatickou
cestou do Švýcarska dr. J. Kopeckému,
který je předával do Londýna. Vzkazy od
tud šly cestou obdobnou.
Odbojová činost PRNV měla dosti ši
roký záběr, i když ji pak hodně zkompli
koval odchod pro nacisty nespolehlivého
vládního vojska do Itálie. V mobilizačních převratových plánech pak zaujalo
významné místo hnutí hasičů, disponují
cí více než šedesáti tisíci členů. Dělné
styky navázal rovněž s ilegálním odbo
rovým hnutím, s rozsáhlou organizací Ra;>dy. tří a obnovovaným Politickým ústře
dím v čele s dr. Ivanem Dérerem.

Plány zhatilo gestapo
Třebaže se Přípravný revoluční národ
ní výbor zabýval různými plány převratu
a ozbrojeného povstání, nedočkal se je
jich provedení. Již koncem roku 1943,
kdy začal pracovat v plné sestavě a do
budované organizaci, se dostalo na jeho
stopu gestapo. Jako i v jiných případech
zde sehrála roli malá opatrnost a nedo
statečná zakonspirativnost některých je
ho čelných představitelů. Ti hlavní byli
pak v létě 1944 zatčeni. Mezi zatčenými
byli i dramatik Kvapil, básník Palivec,
prof. Černý, dr. Lány, F. Richter se před
zatčením zastřelil, dr. Krofta byl zatčen
již začátkem roku.
Bylo-li po desítky roků vtloukáno do
hlav lidí, že odbojovou činnost vyvíje
li jen komunisté, je třeba vyslovit his
torickou pravdu, že tomu tak nebylo,
že prapor antifašistické rezistence
drželi ti, na něž mělo být zapomenu
to. Lidé z okruhu Přípravného revo
lučního národního výboru (PRNV) pat
řili k nim.
■
Václav. VRABEC

Velké množství různé literatury
o tomto případu považuji za cílenou
desinformaci, za účelem zametení stop,
Ale jako výjimku bych rád připomenul
několik vět z knihy americké novinářky
Claire Sterlingové: Případ Masaryk.
„Přistoupili k němu. Byl obtloustlý,
měkký, neohrabaný, ale postavil se jim
na odpor s překvapující silou. Nepočítali s tím a taky byli jen dva**. Za desítky
let vyšla pravda najevo. Byli skutečně
jenom dva.
Hejtmánek

Co žádaly „pražské body“

ff

vražda,

aneb „Vše v pořádku

im, v den otevřených dveří na MZV
jsem se zm ínil o generálu Bělkinovi
panu ministrovi. Z reakce pana ministra jsem vyrozuměl, že o tom ví. Je-li
tomu tak, potom je divně, že nebylo
dávno zahájeno v těto věci šetření
a nebyla seznámena veřejnost,
Blokáda, s jakou se setkala tato zpráva svědčí o kvalitách našich sdělovacích
prostředků, hlavně však ČTK. Stejně
jako obrovská většina lidí, ktří nikdy
neuvěřili, že Jan Masaryk odešel z tohoto světa dobrovolně, byl jsem i já
vždy přesvědčen, že to byla politická

Nelze zapomínat

mání. Žádný sdělovací prostředek se
o tom nezmínil.Kde zůstala profesionalita lovců senzací?
19. května 1994 jsem se dovolal telefonicky do Mnichova a pan Jefim
Fištejn mi potvrdil stejně zklamání
z mlčení sdělovacích prostředků. Potvrdil, že zpráva je pravdivá a že je
ověřitelná, když za ním přijde kterýkoliv reportěr, zařídí, aby se o tom přesvědčil. V ten samý den jsem o tom
mluvil s panem Františkem Šumem,
takto posledním žijícím Masarykovým
tajemníkem.
Třikrát jsem se pokusil, aby uvedenou zprávu publikovali v ČD a ČTD. .
Naposledy jsem osobně předal článek
o této věci 28. února zástupci šéfredaktóra panu Vávrovi, aby mohl vyjít v pátek 10. března. Nevyšel! Týž den mluvil o případu Masaryk na ČT 1 ředitel
úřadu vyšetřování zločinů komunizmu
dr. Václav Benda. Proto jsem hned
v pondělí 13. března zašel na tento
úřad. Pánové dr. Havel adr. Breto této
zprávě dosud nevěděli.

Rozsáhlou a záslužnou činnost vyvíjel

lO.března 1993 ve výroční den tragické smrti Jana Masaryka oznámil Jefim Fištejn, vedoucí radia Svoboda na
rozhlasově stanici Svobodná Evropa, že
Jan Masaryk byl 10. března 1948 zabit
generálem KGB Bělkinem, který měl
ještě pomocníka. Celou akci řídila rezidentka, která tehdy vedla sovětskou
rcsidenturu vPraze-Služebnictvovpaláci už bylo zvětší části ve službách KGB,
takže neměli problěm. aby ve službě
byli jen jejich lidé. K této akci dalo
příkaz nejvyšší vedení SSSR s tím, že
buď Jana Masaryka přinutí ke spolupráci s KGB, nebo jej musí zlikvidovat.
Pan Fištejn dále uvedl jména všech
aktérů této bestiální politické vraždy
a také to, že okamžitě po činu se všichni z Prahy vytratili.Dále oznámil, jakým způsobem ke zprávě přišel.
Očekával jsem bouřlivý ohlas všech
sdělovacích prostředků.Ale náslcdovalo naprosté mlčení. Bláhově jsem se
domníval, že to sdělovací prostředky
napraví k příštímu tragickému výročí,
l.j. k 10.březnu 1994. Opět přišlo zkla-

Depeše v pneumatikách aut

Tak jako každým rokem, když
je u konce se svou poutí, se
dovoluji po-zeptat svých členů
redakční rady zda-li chtějí
pokračovat v účasti. U paní
Mgr.Marty Zemanové jsem se po-.-,
zeptal už po několikráte.Ten
tokrát však Marti po částečné®
váhání zřetelně pronesla: Víš,
Vladimíre, já nejsem tak zása
dně proti všemu jak ty a tedy
pochop, že bych už raději se
členstvím v redakční radě sko
nčila. Samozřejmě, že je mi
toho nesmírně líto, nebe? při
jít o členku, která se podíle
la na vydávání "Res publica”
ješstě za totality, kdy_většina
lidí se doslova bála vzít si
ji do ruky a prolistovat v ní.
Marti bude pro mne prost5 ne
nahraditelná. Nic na tom nemě
ní, že v posledních letech už
žádné příspěvky se od ní ;
neobjevovaly. Asi to více-méně
souviselo s tím co mi nyní tak
zřetelně dala najevo. A tak mi
nezbývá než milé Marti poděko
vat a být rád, že alespoň na
dále zůstává,to jist5 naší pří
znivkyní. Členství v redakční
radě ’’Respublíca” jsem tedy na
bídl, komu jinému, než politic
kému vězni Ing.Čestmíru Vaško
vi. Patří k t5m několika málo,
kteří přispívají pravidelně do ”Res publica”. At žije!
V.H.

Jak z e m ře l Jan M asaryk

K jeho iniciátorům patřili zejména
někteří představitelé veřejného a hos
podářského živo
ta první republi
ky, kteří často zů
stali ve svých
funkcích i za dru
hé
republiky
a v protektorátů,
a pak mnozí dů
stojníci, kteří se
pokoušeli obnovit činnost Obrany ná
roda. Byli to především legionářský či
novník František Richter, uznávaný
rávník dr. Emil Lány, bývalý ministr
zahraničí dr. Kamil Krofta, generál Zde
něk Novák, známí literáti Jaroslav Kva
pil, Jaroslav Kratochvíl, Václav Černý,
yosef Palivec a další, kteří nebyli lho
stejní k osudu porobeného národa a da
li své síly a schopnosti nebezpečnému
úsilí v aktivním boji proti okupantům.
Během let 1942, 1943 a 1944 vytvo
řili společný výbor s rozsáhlou ilegální
sítí spolupracovníků* opírající se hlav
ně o vládní vojsko, české četnictvo a po
licii i o hnutí hasičů. Vytvořili vojenský
štáb a odborné sekce, navázali spojení
s antifašistíckým odbojem na Sloven
sku, s londýnskou vládou a různými
dalšími odbojovými skupinami, včetně
komunistů. Programově se hlásili k ideovému programu ÚVOD „Za svobodu“
a plně se podřizovali záměrům prezi
denta Beneše.

"Svobodné slo v o "

Aktivně proti
okupantům

Slovanské pojišťovny J. Dvořák. Členové
tohoto užšího vedení, které se scházelo
většinou ve vinohradském bytě F. Rich
tera, stáli v čele odborných sekcí. Byly
vytvořeny i další pracovní skupiny, pově
řené koncepčními a programovými úko
ly, jako byly skupiny pro průmysl a výro
bu, zemědělství a výživu, obchod a živ
nosti, dopravu, školství a kulturu, soci
ální problematiku apod.
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Někteří činitelé národního demokra
tického odboje, kteří se do té dóby pří
liš neexponovali a unikli tedy zatčení,
navázali v r. 1942 kontakty se zbytky
ilegálních sítí složek ÚVOD a v nových
podmínkách, opět se souhlasem a po
žehnáním prezidenta Beneše, začali or
ganizovat nové uskupení, které vyvíje
lo zdárnou činnost.

K do d rže l p ra p o r a n tifa š is tic k é re z is te n c e

V POŘADECH ČESKÉHO VYSÍLÁNÍ BBC z Londýna bylo před půlsto- I
letím často slyšet heslo „Vše v pořádku“. Bylo to smluvené znamení na
ší exilové londýnské vlády jednomu z významných odbojových seskupení,
jehož aktivita v boji s hitlerovci koncem roku 1943 doznávala plných ob
rátek. Byl to Přípravný revoluční, národní výbor (PRNV), který se po
koušel být střechovým orgánem domácího odboje, když podobné sesku
pení - Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), který tvořily zejména
kabinetu! Politické ústředí, vojenská Obrana národa a levicový Petiční
výbor Věrni zůstaneme - bylo gestapem rozbito a během roku 1942 prak- |
ticky zlikvidováno.

