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političtí vězni zemřelí? ve vazbě./'Dosud nepublikováno/

Antonín, nar.27.7•1890, zákon na ochranu reou
bliky, akutní rozšíření srdce 13.1C.50,Plzeň.
Nečitelný Josef, nar.11.3 * 1894, vyzvědačství, nedostateč
nost srdeční činnosti 5.11.1950, zemřel v Plzni
Vilímek Stanislav, nar.9.6.193C, ve lez.rada-vy zvěda.č
ství,akutní rozšíření srdce 28.11.50,Plzeň.
Veselý Antonín, nar.3.2.1889, velezrada, sebevražda
oběšením, 22.12.1950, zemřel v Plzni.
Kovář Josef, nar.21.2.19C7, velezrada, srdeční nedos
tatečnost, zemřel 5.1.1951 v Plzni.
Zdráhal Karel, nar.22.5.1909, velezrada, akutní roz
šíření srdce 22.3.1951 v Plzni.
Rössler Bohumír, ňar.6.12.19C9,§35/1 z.č.231/48 Sb.
srdeční nedostatečnost 10.6.1951 v” Plzni.
__________ Pokračování
Kasner
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Hamilton, Nov. 14, 1996.
International Order of the Alhambra
- Council of Viziers 4200 Leeds Ave.,
Baltimore, Maryland, 21229, U.S.A.

Vážený pán
Vaclav J. Vostrez

Illustrious Supreme Officers !
Hamilton, Ontario
CANADA

Číslo:

V Tmavé

5.11.1996

(Pn odpovědi uveďte vždy toto čislo!)

Vec:
Drahý brat v Kristovi,
dakujem Vám za dopis a informácie v ňom. Som Vám vdačný, že

upozorňujete na to, čo sme už dávno postřehli aj u nás a Sv.Otec

to vyjádřil slovami : Tu ide o sprisahanie proti katolíckej Cirkvi.

Enclosed is a copy of the letter in the Slovak language, from
His Grace Ján SOKOL, Archbishop - Metropolitan in Trnava, Slovakia
/on Nov.5, 1996/.
Here is my free translation in english:
" Trnava, Nov.5- 1996.
Dear brother in Christ, thank you for the letter with the in
formation. I am thankful to you for a caution about development of
the situation, which we also observed here long time ago - and
Holy Father speak out: Here is a sworn attitude against the Catholic
Church.
I am glad that you undertake the way of remedy and I will
welcome extension of the ALHAMBRA in Europe, yet to our
Slovakia and also in the Czech Republic. Herewith I bestow
per
mission to the proposal. However, I do not know, what additional
help I can offer. Eventually, write me again.
With cordial greeting, I will remember and bless you
In Christ and Maria
+ Ján Sokol, Archbishop - Metropolitan
Fraternally yours

Teší ma, že podnikáte všetlo proti tomu a bude ma tešiť, ke”

Vince Vostrez, Grand Coiainander.

sa ALHAMBRY rozšíri do Európy ba aj k nám na Slovensko a do Čiech.

Týmto teda dávám súhlas k návrhu. Neviem však, čo by som mal ešte
iné urobit. Připadne napište.

ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD
Nám. sv. Mikuláia 3
917 68 TRNAVA
SLOVENSKA REPUBLIKA

Srdečne Vás pozdravujem, spomínam si a žehnám Vám.

J
Vážený pán
V Kristovi a Márii

Vaclav J. VOSTREZ

arc/biskup-metropolita

18 Aintree Court

Hamilton, Ontario

L8K 4R9 CANADA

TÁBORY NUCENÝCH PRACÍ
Z plzeňských Borů jsem byl ode
slán do Jáchymova na ..Dečko",
koe byl záchytný tábor pro „nováč
ky". Po přijímacích formalitách mne
odvezli do lágru Rovnost, kde byli
ještě několik měsíců našimi dozorci
ooět členové SVS. než byli vystří
dáni příslušníky ministerstva ná
rodní bezpečnosti (později vojsk
ministerstva vnitra). To už nebyla
ostraha z dob tzv. první republiky,
ale podle sovětského vzoru, mod
rých výložek. dozorci, kteří byli pa
ny nad životem a smrtí desetitisíců
politických vězňů. V každém lágru
byl napiš - prací ke svobodě. Ka
marádi. a nebylo jich málo, kteří by
li v .nacistických koncentrácích, co
si podobného už znali - Arbeit
macht frei Vězeň se mél upracovat
k smrti a podle toho s námi už také
zacházeli.
Na Rovnosti jsme šli rovnou na
šachtu. Každý z nás mél strach po
prvé sfárat, ale nikoho nezajímalo,
jestli umíš, nebo neumíš. Vyfasova
li jsme muklovskou halenu, šnérovací boty. Dole bylo všude mokro,
sama voda a vzduch k zalknuti.
Na oslavě 70. narozenin S tanislava S tránského nechyběl ani tehdejší m in is tr
zem ědělství CR B ohum il Kubát (druhý zleva po boku oslavence)
•< Studentem vojenské akadem ie v roce 1949

Karii

Bumerang v Salonu.

seděli ještě na Generální prokuratúře), museli splnit zavazek ve vynesených rozsudcích smrti, tak
nám byl také navržen. Při odvoláni k Ňejvyššímu soudu mně byl
trest zménén na 14 let těžkého žaláře a mému kamarádu Tondovi
Kavkovi na doživotí, ztrátu občán
ských práv na deset let a samozřej
mě na 50 000 korun pokuty. Větši
na našich spoluobčanů totiž do
dnes neví, že neexistoval jediný
rozsudek Státního soudu a později
některého ze soudů všech stupňů,
jednalo-li se o jakýkoliv delikt s po
litickým podtextem, kteremu by
chyběla douška § 48 o propadnutí
majetku odsouzeného... Už tehdy
platilo: co zloděj, to komunista
a naopak.
Od vašich kamarádů jsem sly
šel, že ani jako mukl jste si nikdy
nenechal nic líbit. Nebyl lágr, kde
jste nebyl v korekci, mnohdy
častěji než na „pracovišti“. Ne
budeme popisovat fašistickokomunistický režim pracovních
táborů, ale zamyslete se nad je
jich smyslem...
Plzeňská věznice na Borech byla
politickými vězni přeplněna. Celou
noc jsem spal pod hlavněmi ostře
nabitých samopalů na hole zemi.
Na chodbě na Borech byla hrozná
atmosféra. Před několika dny skon
čila nechutná komunistická fraška
v plzeňském divadle, kde odsoudili
tři statečné česke vlastence (stráž
mistra Čeňka Petelíka. majora tan
kových vojsk René Černého a po
slance lidové strany Stanislava
Broje) k trestu smrti oběšením za
údajnou vzpouru vězňů v borské
věznici. Všechno bylo předem při
pravená a na návod sovětských
poradců provedená zastrašovací
akce proti příslušníkům Sboru vě
zeňské stráže, z nichž mnozí byli
ještě legionáři, kteří šli za Masary
kem z Francie a z Itálie, ba dokon
ce už na Sibiři bojovali s bolševic
kými hordami. Mezi členy SVS bylo
mnoho těch, kteří otevřené nebo
skryté sympatizovali se státními
člověk připoutaný ke zlověstném u srpu

Dnes už je zbytečné rozepisovat,
jak se kdo z nás do některého z ko
munistických lágrů dostal. Chcete-li. potom jen ve zkratce: pracoval
jsem na ministerstvu zdravotnictví
a byl jsem vyzván tehdejším lido
veckým ministrem Adolfem Pro
cházkou. abych ho doprovázel do
Strakovy akademie, kde došlo
k ostré diskusi mezi stoupenci de
mokracie a komunisty. Na před
sednictvu vlády se projednávaly
dozvuky tzv. mostecké špionážní
aféry a krčmáňské aféry s tritolovými balíčky pro ministry Masaryka.
Drtinu a Zenkla. Celý národ už teh
dy věděl, že za truhlářem Koptou
z moravské Krčmáné stojí komu
nistický poslanec Jura Sosnar
a Gottwaldův zeť Alexej Čepička.
Snad pro mé názory a způsob jed
nání si mne zaměstnanci minister
stva zdravotnictví zvolili za svého
zástupce.
Přišel však komunistický puč,
Adolf Procházka odešel přes Šu
mavu do exilu a já musel odejít
z ministerstva. Už 28. března 1948
jsem byl poprvé zatčen, ale po ně
kolika týdnech v Bartolomějské na
zákrok jednoho vlivného známého
propuštěn. Začal jsem pracovat pro
UNESCO, ktere tehdy pořádalo
v ČSR preventivní očkování proti
TBC. Jednou jsme se zdravotní
sestrou slečnou Škavradovou zašli
až na území Bavorska, a když jsme
se vrátili zpět do Čech, čekali na
nas už „soudruzi" od StB.
Byl jsem obžalován z přímého sty
ku s nepřítelem, neboť u UNESCO
pracovali švédští a dánští lékaři
Odsouzen jsem byi společně s An
tonínem Kavkou, který již jako vě
zeň utekl z Ostrova nad Ohří.
U Státního soudu, kterému předse
dali dr Kolářová, dr. Karmazín
a dr. Dědourek (oba donedávna
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WINSTON CHURCHILL: KOMUNIS
MUS STEJNÉ JAKO NACISMUS SE
ŽIVÍ NENÁVISTÍ, LOUPEŽEMI
A VRAŽDAMI

Kopie pom níku tře tíh o odboje
kladivu

21/96 TÝDEN

Předsedu pražské pobočky Konfederace politických vězňů Stani
slava Stránského znají všichni stoupenci demokracie a nezávis
losti Československa jako neohroženého, zásadového, čestného,
a hlavně rovného chlapa, jakých se rodí zatraceně poskrovnu.
Většinou bývalých politických vězňů padesátých let je obdivován
pro svá nekompromisní stanoviska k nejožehavějším problémům
dneška. Jistě bude lepši vyvarovat se vytvářeni nových životo
pisů mužů, o kterých v budoucnu ještě mnohokrát uslyšíme. Nech
rne nyní vyprávět Stanislava Stránského samotného...

a

PETR RADOSTA

turisté ze šarišského časopisu Bi
merang v čele s Fedorem Vicem
vydali do Prahy - jejich kresby,
včetně těch, postihujících nejak 
tuálnější politická témata, jsou oc
minulého týdne až do 3. 6. k viděl
v Salonu kresleného humoru v M,
lostranské besedě.

STANISLAV STRÁNSKÝ

vězni, na kriminálníky byli však do
slova zlí
Celou provokaci popravil velitel
Boru škpt. Šafarčik, komunista
a zločinec toho nejhrubšího zrna
Jeho našeplavačem byl or plk Ka
rel Klos. náměstek tehdejšího mi
nistra spravedlnosti. V monstrprocesu bylo odsouzeno hned několik
dalších dozorců a dva generalove vězňově dr. Karel Janoušek a An
tonín Pelich. bývalý valecny letec,
škpt. Jan Prokop a mjr. Josef Bryx.
dále potom Karel Pražak. Emil Dou
*
pě
a Bohuslav Déči. Z horských
dozorců byli spolu s Peteiikem od
souzeni Jan Malý, Václav Zach
a Josef Tenk. str Bumba a Staněk.
Paradoxem na celé komedii v řežu
škot Šaíarčíka bylo, že do plzeňsxeno divadla byli svezeni dozorci
ze /šech věznic v Českosloven
sku
Rodma poslance S Broje, který
byl již předtím (8. prosince 1948)
odsouzen za napomáhám k útěku
za hranice dvěma svým stranickým
druhům, lidoveckým poslancům
8endovi a Bunžovi. k osmi letům
vězení, byla vyrozuměna teprve
několik hodin před vykonáním roz
sudku na dvoře pankrácké věznice.
Snad mohu vzpomenout slova pa
na poslance Broje pod šibenicí.
Méh by si je vrýt do paměti všichni
naši rolníci:
..Chci jen prosit Boha, aby vám
tuto vraždu odpustil. Vím. že umí'ám proto, že /sem chtěl mít svo
bodné zemědělce ve svobodné ze
mi. Oni také jednou budou!"
Rozsudek vykonal mistr popravčí
Vladimír Trunďa. což bude oro ve
řejnost jistě velkou novinkou.
Vratme se však k jáchymov
ským koncentrákům.

Pracovali isme s bývaiými retnbučmmi vězni odsouzenými za ko
laboraci a li nam dávali zabrat, kde
se dalo. Mnohem lepší práce byla
s německými válečnými zajatci.
Oni si totiž uvědomovali že jsme
nyní na stepe lodi a odkázáni je
den na druhého K politickým věz
ňům se dávala zpočátku ta neporši
kriminální galerka. prý aby nás
usměrňovala. Stal se však pravý
opak a zakrátko byli staří recidivis
té jako beránci, až na to, že se
< nam většinou přidali.
V roce dvaapadesát se vězeňství
v Československu značné zhorši
lo. Podle sovětského vzoru každý
lágr dostal svého politruka. To oni,
politruci, byli původci všech hrůz
a zločinů, ktere se na Jachymovsku podle sovětského vzoru prová
děly.
Společné s námi byli zavřeni
i někteří bývalí pracovnici německé
kripo, gestapa a SD. Většinou
vzdělaní lidé, kteří změnou vězeň* ského režimu nebyli natolik překva
peni jako my, Češi. Často se nám
smáli a říkali: „Co chcete, vždyť
i naše koncentráky byly postaveny
podle sovětského vzoru, ale na
rozdíl od Rusů my jsme je neměli
kam schovat, a tak se svět rychle
dověděl o Osvětimi, jaké hrůzy tam
vyvádějí příslušníci SS.“ Sověti mě
li dost prostoru a dost ochotných
primitivů na hlídaní, proto se svět
dověděl o zvěrstvech gulagu tepr
ve dlouho po skončení války.

Dvakral jsem byl v cele s němec
kým generálem Řudolfem Toussaintem, poprvé v Praze na „čtyřce“
v Bartolomějské už v březnu 1948.
podruhé ve Valdicich Pan generál
mi vyprávěl, že to byl Hitler, kdo si
pozval sovětské poradce na stavbu
koncentračních táboru, hned |ak se
dostal k moci. My jsme strážním
věžím v rozích táboru říkali špačkárny. Němci podle sovětského
vzoru tatarské věže.
Komunistická strana hned po
únorovém puči byla nucena hledat
způsob, jak nahradit statisíce dělní
ku a rolníku, ze kterých se vlivem
poúnorových události stala vlád
noucí třída. Zároveň nemohla do
budoucna počítat s otrockou prací
německých válečných zajatců, kte
rých v Československu nebylo
mnoho, a velký bratr z Kremlu se
dožadoval každý den většího
množství uranové rudy.
Hned po Únoru se pozvolna vy
stěhovala celá oblast uranových
dolů, zakrátko byla dokonce pro
veřejnost zcela uzavřena a vstup
tam byl povolen jen na výjimečné
propustky. Dne 2. února 1949, čili
v dobé, kdy se na Jáchymovsku
objevili první muklové. byl zřízen
zvláštní útvar SNB - Jeřáb, poštov
ní schránka č. 10. Jáchymov, jehož
velitelem byl jmenován kpt. Oldřich
Hromádko, ano. ten pozdější ta
jemník ministra vnitra gen Josefa
Pavla. RSDr. ing. plk. Oldřich Hro-

madko, CSc., bývalý poradce Ko
ordinačního centra Občanskéno fó
ra. Útvar Jeřáb byl postaven na roveň krajSKé správě StB, a jelikož
byl určen k plnění zvláštních úkolů,
byly mu podřízeny i všechny útvary
SNB v širokém okolí. Tento výnos
nese označení TAJNÉ a je veden
pod. číslem 1019/022-1949, podepsan je ministerským radou Jindři
chem Veselým. Ano, oním Vese
lým, který údajně spáchal v roce
1964 „sebevraždu“ a napsal „pou
tavou“ knížku o komunistickém pu
či v únoru 1948. Na půdě OSN bylo
Československo několikrát obžalo
váno jako jeden ze států, kde nadá
le fungují koncentrační tábory. Po
kud si vzpomínám, tak před brusel
ským
mezinárodním výborem
CICRC vystupoval i poručík Robert
Chlupatý, jenž tam obvinil komu
nistickou vládu z flagrantmho poru
šováni základních lidských práv.
Pro vaši informaci: všechny tyto
vědomosti jsme získali od svých
druhů, kterým se podařilo utéci
Hromadkovu mordkomandu Jeřáb
za hranice a tam podat svědectví
o jejich zločinech.
Máme doklad o tom, že Oldřich
Hromádko podepsal zápis o za
střelení Daniela Stepána na útěku
str Josefem Větrovcem. V úmrtním
listě je však psána příčina smrti:
průstřel mozku - E 984. Daniel
Štěpán byl zastřelen ranou do týla

Eliáš. Eva, Hlohovec. Horní Jiřetín,
Horní Slavkov. Jaroslavice. Jasov,
Jiřetín, Josefka, Kamenné Žehrovice. Kladno, Klatovy, Kcstolná,
Krásno. Kraslice, Kunčice, Lešany,
Ležnice. Lom u Mostu. Lomnice.
Mariánská, Mísečky u Berouna,
Močenok u Nitry, Mořina u Řevnic,
Nikolaj, Nováky, Osek. Orava. Par
dubice. Pečky, Podolinec, Podbo
řany, Praha, Prokop. Rovnost, Sa
dov u Karlových Varů, SmolnáPichlberg, Sokolov, Svatý Bene
dikt, Svatý Kříž, Svatý Jan pod
skalou, Teplá, Trabčice, Třinec.
A jen na Příbramsku bylo pracov
ních lágrů hned několik: Čamp I,
Camp II. Brod. Bytíz, Slika, Svatá
Hora u Mostu. Vzpomínám si na
další známé koncentráky: Uherské
Hradiště. Valdice, Vinaříce, Vítkovi
ce, známa Vojna a nezapomenu
telný Vykmanov I a Vykmanov II Žehlíce u Plas a jako poslední byla
Žilina. Nestačí vam tento výčet lid
ského utrpení?
A pokud jde o nesmírné aktu
ální téma:
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PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJ

Aktivní odpor proti komunistické to
talitní ideologii začal v ten okamžik,
kdy sami komunisté za vydatné po
moci svých moskevských chlebodárců začali připravovat násilný
zvrat demokratického politického
systému v Československu. Všich
ni čestní a stateční demokraté na
str. Větrovcem. o čemž kpt. Hro šich národů se sjednotili už v do
bách druhé světové války, kdy
mádko dobře věděl.
Na Bytízu jsem zažil pěknou me Gottwaldova prosovětská klika
v
Moskvě a londýnská komunistic
lu. Do rohu lágru v noci spadl balón
s letáky Svobodné Evropy... Tehdy ká smetánka kolem pozdějšího
byla hrozná zima a dozorci nás ne smutně proslulého ministra vnitra
chali nastoupit na apelplatz a mu Václava Noska začaly podkopávat
seli jsme tam stát hrozně dlouho, základy demokracie v řadách naši
zatímco se pokoušeli sebrat tisíce protihitlerovske emigrace. Nesmíte
rozhozených letáků po celém tábo zapomínat, že to byli právě komu
ře. ale stejně se jim to nepodařilo. nisté. kteří až do napadeni bolše
Řada kamaradů si dokázala získa vického Ruska tvrdili, že „německy
né letáky důkladně uschovat nebo lid vede spravedlivou válku proti
imperialis
pomocí civilních zaměstnanců pro anglo-francouzskym
pašovat ven. Také mám jeden tům". Kdo byli ti zbabělci, kteří ve
Velké Britanii odmítli bojovat proti
schovaný...
Se svým zástupcem z pražské fašismu? Výhradně komunisté
pobočky KPVČ, Janem Neslád- a levicoví sociální demokraté! Prá
kem, jsme se jednou pokusili spo vě členové sociální demokracie, je
čítat lágry, kterými jsme my nebo jíž největší zrádci Zdeněk Fierlinger
naši přátelé prošli. Společně jsme a Jiří Hájek tak hanebné podvedli
sloučili sociální demokracii
došli k neuvěřitelnému počtu jmen, a
s KSČ. když předtím poslali do ko
leč přesto se nám dosud nepodaři
lo zjistit přesný seznam 104 táborů munistických koncentráků nejhorli
vější a nejstatečnější obhájce práv
nucených prací, které nechal údaj
pracujících. Jeden z bonzákú, Voj
ně ministr vnitra Rudolf Barák zru
ta Erban, taktéž sociální demokrat,
šit: Adam. Banská Bystrica. Barbo
se neštítil zneužít důvěry zpět do
ra. Benekov, Bílá Cerkev u Roky Československa uneseneho Bohu
can, Blansko, Bohosudov, Bratr
mila Laušmana a zpracovávat jej
ství, Brno. Dubí u Kladna, Dačice,
Dolní Jiřetín, Dolní Žďár, Eduard. v ruzyňské cele. Cožpak chartista
a dnešní předseda tzv. helsinského

výboru prof. Jiří Hajek není jedním
z autorů jednoho z nejzrúdnéjších
zákonů v dějinách lidstva. 231/48?
Dne 6. října 1948 v tehdejším par
lamentě pronesl řeč na obhajobu
tohoto zakona. za kterou by se kaž
dý slušný člověk ještě dnes musel
propadnout hanbou! Po tzv. po
sledních
svobodných
volbách
v květnu 1946 bylo jen otázkou ča
su. kdy českoslovenští komunisté,
podporovaní, placem a postrkovaní
Kremlem, svou hrozbu uskuteční.
Prorocká slova o „železné oponě
spuštěné mezi evropskými národy
od Baltu až po Jadran", pronesená
sirem Winstonem Churchillem
v americkém Fultonu, zneužívali
komunisté ke štvavé propagandě.
Pro demokraty však byla tato svata
pravda varovným mementem, co
s námi Stalin a jemu zaprodaní kra
jané zamýšlejí. Na únorových udá
lostech ma svůj podíl i zapadni de
mokratický svět, neboť už jednou
byl poučen, že komunistům nesmí
nikdy a za žádných okolnosti důvě
řovat. Věřil Stalinovi v Jaltě, v Postupimi, až došlo na pražský únor
1948, krev na budapešťských uli
cích v roce 1956, na postavení ber
línské zdi v roce 1961. které tak ha
lasně oslavoval redaktor Rudého
prava soudruh Jiří Dienstbier.
V dobé. kdy zahraniční stanice
začaly vysílat projevy našich před
ních politiků z exilu, zahraničních
prominentů, když všichni nás doma
vyzývali k boji proti rudému teroru
a dávali naději, že tento spravedli
vý zápas nebude příliš dlouho trvat,
doma byly mezitím popravovany
ne|lepší děti národa v čele s dr. Mi
ladou Horákovou, gen. Heliodorem
Pikou, neobyčejné statečným podpiukovmkem Josefem Gonícem,
pro kterého exkomumsta ministr
obrany Dobrovský dodnes neseh
nal generálské epolety alespoň in
memoriam. nebo lidoveckým po
slancem Stanislavem Brojem či
mladičkým Bohumilem Sixtou, kte
rému nebylo ani dvacet let, když šel
na poslední cestu.

RUDA HEYDRICHIÁDA
Státní bezpečnost, poučena a vy
cvičena experty z NKGB a ještě
dnes žijícími a světe, div se, dokon
ce rehabilitovanými usvědčenými
zločinci, jako jsou Miroslav PichTúma. Karel Bohata, Ludvik Sou
ček a Miroslav Carbol, kteří mezi
námi dodnes klidně žiji a pobírají
osobní důchody, už tehdy prokáza
la. že v surovostech a bestialitě
překonala ve všech směrech nacis
tické gestapo. Komunisté dosiova
a do písmene páchali genocidu na
svobodných a demokraticky smýš
lejících občanech Československa
a nikdo ve světě proti tomu nepro
testoval!
Statisíce mravních odpadlíků se
neštítily v novinách psát o „nové
epoše lidské společnosti - o socia
lismu“. dokud jeho zrúdnost nepo
stihla i je. Dnes se ta samá, beze
ctná. bezcharakterní a zbabělá
spodina lidské společnosti nestydí
domáhat lidských práv jen kvůli lustračnímu zákonu. Lidských práv,
která oni - komunisté - na každém
kroku pošlapávali a zneuctívali.
My dnes však máme důkazy
o nevině Miloslava Choce a o ha
nebném a nemravném dodatko
vém trestu, který mu jmenovitě
JUDr. Josef Kratochvíl posmrtné
uložil. Choc neměl s vraždou ko
munistického zločince majora Au
gustina Schramma vůbec nic spo
lečného. Vrátil se do Českosloven
ska z Řezná se zcela určitými úko
ly, které přesně podle svých
instrukcí plnil až do svého zatčení.
Pražská pobočka Konfederace
má dnes tolik materiálů, že nebude
více trpně přihlížet k bezohledným
drzostem, neomaleným útokúm
a osočování ze strany jsoucích
i bývalých komunistů, nýbrž využije
svého práva a bude podávat žalo
by na konkrétní osoby za konkrétní
porušování lidských práv. Půjde jen
o pokračování v již započa
tém protikomunistickém od
boji a mnozí úředníci minis
terstva spravedlnosti bu
dou muset konečné vyko

návat svou práci odpověd
ně nebo odejít, nechtějí-li,
aby docházelo k podobným
případům jako u paní Emi
lie Gomcové. vdově po ná
rodním hrdinovi, který ne
váhal pozvednout zbraň
proti nenáviděné hydře bolševismu. kterou vojenská
prokuratura prohlásila za
zemřelou. Doklad na to pra
žská pobočka vlastní! To
není jen ostuda vojenské prokura
tury, to je ostuda cele společnosti!
Zákon o tzv. rehabilitacích je ne
dokonalý, nedokonale vypracova
ný komunistickými právníky a jejich
servilními pomocníky, a navíc par
lamentem záměrně takto schvále
ný. My. političtí vězni padesátých
let, už nestojíme o rehabilitace: ko
munisté u soudů, ve vládních úřa
dech nás nemají proč rehabilitovat.
Oni by měli pokorné prosit o reha
bilitaci v očích nejširší společnosti,
o rehabilitaci v očích svých dětí. My
se budeme důrazně, řádné a pra
vém dožadovat satisfakce, navrá
cení rozkradeného majetku, vypla
cení přiměřených náhrad a od
škodnění. když jsme museli jak ori
entální otroci dřít na komunistickou
stranu a její strážné pacholky.
V každém právním státě, je-li ob
čan protiprávně odsouzen, má ná
rok na úhradu doby vězněni, úhra
du soudních nákladů i úhradu fina
nční pokuty, která mu byla tehdy
uložena. 451 000 českoslo
venským občanům bylo
z politických důvodů ublíže
no a jejich dědici budou žá
dat odškodnění z majetku
bývalé KSČ a jejích funkcio
nářů.

W. CHURCHILL: SOCIALIS
MUS JE FILOZOFIE SELHÁNÍ,
KRÉDO HLUPÁCTVÍ A VYZNAVAČSTVÍ ZÁVISTI

ideologu však nelze reformovat, ja
ko nelze ze zločince udělat řádné
ho občana. Kdo jednou sbíral pod
pisy k rezolucím pro neivyšší třes»,
dr. Miladě Horákové, kdo jednou
koncipoval zrůdný zákon 231 nebo
kdo se jednou podílel na fašishckokomumsticke ústavě z roku 1960.
nemá morální právo vůbec vystu
povat na veřejnosti, a navíc se do
žadovat uznaní a úcty našich náro
dů. Reformní komunisté v čele
s Alexandrem Dubčekem zklamali
už jednou.
Mohu vám s klidem sdělit po
slední ověřené informace, ktere
v červnu 1968 pro tehdejší Dubčekúv ÚV KSČ připravilo ministerstvo
spravedlnosti:
Z politických důvodů bylo popravéno 358 mužů a jedna žena.
V letech 1948 až 1967 zahynulo
při výsleších, při přechodu hranic, ve
věznicích, v uranových dolech a po
dobné celkem 15 726 osob. Státním
soudem bylo v letech 1948 až 1952
odsouzeno 27 000 osob. Trestními
komisemi ONV bylo do TNP posláno
na 70 700 osob. Internováno a žala
řováno jen pro odmítání kolektiviza
ce bylo 35 000 rolníků. Komunistická
závist a touha po maietku přivedly
do vězení na 15 000 živnostníku
V pracovních táborech bylo 186 000
osob a u PTP sloužilo 118 000 mu
žů. V Československu bylo za své
politické přesvědčení přímo postiže
no 451 000 osob... Ptám se vás, má
snad ještě někdo po tomto skrom
ném výčtu tragických a hrůzných
údajů odvahu odmítat uznat protiko
munistický odboj?
g
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V době,kdy te
nto článek vyšel
Levicové kruhy měly určité
byl St.Stránský
tendence zmanipulovat vý
sledky voleb tak, aby se ve v předsednictvu
vládě i nadále udrželi tzv. re
KPVC. To,že se
formní komunisté. Zločinnou
stal předsedou
nově vzniklého SBPV bylo také z
důvodu toho, že se chtěl více
politicky angažovat např. v ?rTJ.
?dOOd b!3d c>°3
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Vzpoura
V dřjinácb slovenského národního
povstání má svoje čestní, statečné místo
- Slovenské národnípovstání Koncem
mésíce srpna vzpomínáme je každoroční.
V různých politických režimech. Moje
vzpomínka je z komunistické vízzňské
pevnosti Leopoldov LP. 1955. Je stará
čtyřicet let. Ale tato doba ničeho ne
ubrala na její svétlosti a sytostí
To nedílní ráno poslední nedíle
v mísící srpnu roku 1955 začínalo jako
každé jiné. V dlouhé řadí už dávno ne
počítaných vřzeňskýcb dní zahájil ho
tolik proklínaný hlas zvonce. Mnohým
pferuíi! sníní, jedinou příležitost k úni
ku z beznadljné vízeňské fedi.
Počasí slibovalo opítjeden z krásných,
parných letních dnů. Tam venku na svo
bodí, nikde u řeky neb u jezera, by při
nesl nedílní radost a odpočinek. Zde ve
vlzení násobí smutek a vzpomínky na
domov, na svobodu. Nijak zřetelnřji
vystupují postavy naficb drahých.
Víechno to dobré, píkné, co tolika roky
odloučení čas jeítř více zidealisoval. Pro
mnohé fv slábli, není nedíle dobrým
dnem. Rozteskňuje. Oslabuje bojovou
morálku. A té je tady tblik zapotřebí.
Vřzeňská nedíle přinese a sport přestávku
ve stupidní organisovaní. mnohdy zby
tečné práci. Omezí styk s dozorci na mi
nimum, dopřeje aspoň na chvíli toho po
citu vlastního soukromí.
Pohled na vstávající chlapy není pů
vabný. Přivykne!. Cimerka se ujímá sví
práce. Úklid cely. Každý den dva muži
mají službu. Čistota a přísná hygiena
je tvrdým, dobrovolným zákonem poli
tických vízňů. Nedílnou součástí boje
s nepřítelem. Nutnost hesla- vydržet zdráv se vrátit.
Cbodbaři přinesli snídani. Denní přídíl chleba a tekutinu, nazývanou zde
kávou. Je dnes oblíbena Pro ty, kteří
nesledují v pamfti kalendář, avisuje to
r.lco mimořádného. Mnohým unikají
významné pohledy chodbařů za zády
otevírajícího dozorce.
Nedílní slunce vstoupilo do cely
a s ním 29. srpen - výročí Slovenského
♦ Svoie příspěvky zasílejte na adresu:
Praha 1, Na Poříčí 6, 111 00.
♦ Osobní výročí. Sedmdesátiny oslavil
v minulých dnech br. Vlád. Struska,
neúnavný bojovník proti všemu komu
nistickému. Do dalších let hodné zdra
ví a plteý elán.

národního povstání Proto ta bílá kává.
Leopoldovská pevnost, nejtížlíkomuni
stická víznice pro politické vízní let
padesátých je zcela zaplnlna. Téméř
3.500 mužů dýchá tlžJeý, horký vzduch
slovenského srpna. Společné cely jsou
přeplníny, na nejvétiích se tísní 30 až.
46 lidí. Také my jsme sem mezi své ka
marády dorazili na prvý oddíl po devítimísíčním pobytu na tak zvané trestní
politické isolaci z leopoldovskýcb samotek.
A dnes to začne znovu. I zde v místí
nejvíce omezených možností se musí bo
jovat Předcházelo tomu mnoho rozho
vorů. Názory byly rozdílné. Rozhodova
lo se mezi rozumem a srdcem.
V posledních mísících roku 1955 ve
dení víznice zesílilo teror, primitivním
dozorcům bylo ponecháno na libovůli
provádíní vízeňskébo řádu. Strava se
velmi zhorfovala, přídíly se menlily.
V korekcích fysicky týráni datlí spoluvřzni. Před týdnem byl zavraždín nál
kamarád Surový dozorce Jáno Galáb,
vybičovaný nenávistnými ranními poli
tickými desetiminutovkami na velitel
ství tábora, ze strážnívíže bez výstrahy
zastřelil íedesátiletého sedláka z jižních
Čech. Václava Černého. V doprovodu
jiného dozorce pracoval ve skúpinf víz
ňů v blízkosti odstřelovacího pásma.
Vedení víznice mlčelo.
O nalem rozhodnutí k otevřené akci
rozhodla zpráva, kterou se jedné nali
ndvltívř podařilo předat. Na valném
zasedání Organisace spojených národů,
československý ministr zahraničních vř
el, po interpelaci amerického zástupce
z této tribuny drze prohlásil, že Česko
slovensko nemá politických vízňů. Jen
nřkolik stovek kriminálních zločinců.
Za desetitisíce politických vízňů v re
publice, za popravené statečné kama
rády, za zemřelé spoluvlzní, z.a denní
týrané v korekcích, jdeme dnes v Leopol
dovi do aktivního protestu.
Nedílní odpolední procházka po vízeňském dvoře odpadla, Lenost a zlnvůle
opít zvítřzily nad předpisem. Pro mno
hé datlí zklamání. To se praví dnes hodí.
Je samozřejmé, že o akci nemohli být
předem vliebni vřzni informováni. Žilo
mezi námi dosti komunistů ze Slánského
, procesu a dosti vízňů-udavačů, kteří
uvřřili lákavým slibům velitelství víznice.
Dopoledne bylo dlouhé, na celách po
divný neklid. Ustálené nedílní zvyky
poruleny. Chrastím' plechových nádob

signalisovalo přinesený obíd. Na chodbř zavonřly řízky. To tu jeitl nebylo!
Tak tímto způsobem oslavuje režim vý
ročí Slovenského národního povstání.
Trvá cela. Řinčení klíčů, vzrulené
hlasy. Naie vycvičené uíi vnímají každý
zvuk. Nezklamou!Prudká rána dveřmi
a příval slovenských nadávek. Výborní,
Paláci! A už je to tady. Po zdech cel
prvého oddřlení se ozývají krátké a dlou
hé údery Morseovy abecedy, rychle vy
klepávaní chlapci z prví cely. Vlzeňský
telegraf tolikrát úspřfnř použitý v nejtfžlícb chvílích vfzní. Hlavní ve vyletřovacícb vazbách neocenitelný pomoc
ník.
Dnes vyhlaluje protestní hladovku.
Političtí vřzni v pevnosti Leopoldova
odmítají stravu. Dallí rachot klíčů
a pevní, okovaní dveře natícely se hluč
ní otvírají. Ozve se blálenívelitele svitnice:„Cela číslo 26, stav 25 odsouzených.
Vliebni nastoupeni“
„Vydajte oběd, chodbári!” Chodbař,
nál dobrý chlapec z valaískýcb kopců,
stojí a váhá. V kamenní tváři se očeká
váním lesknou dví velké, statečné oči.
,Obíd odmítáme, pane strážmistře. Za
hajujeme protestní hladovku“, pevným
hlasem říká velitel na!í svltnice. Oči
ebodhaře se usmívají, tvář dozorce fi
aloví vztekem. „Vy jste se zbláznili lot
ři! Toho budete Jutovat!" Prásknutí dveří
uvolňuje napiti. Vliebni se usmíváme.
Stejné výjevy se odehrávají na ostatních
celách a oddřleních. Akce vychází. Ten,
kdo nemll, nebo nemohl být včas infor
mován, je nyní postaven před hotovou
víc. Proti nímu stojí pevná jednota ko
lektivu politických vízňů.
Telefon na chodbl drnčí. Dupot při
bíhajících okovaných bot. Vzrulené hla
sy. „Otevřte celu!“ Přivolaná pohotovost
z velitelství se zástupcem velitele viznice. Dnes má službu Rebel, proklínaný
sadistický polovzdílanec z českomorav
ské vysočiny. „Stravu odmítáme, pane
nadporučíku. Je zahájena hladovka.“
Nikdy jsem si předtím neuvldomoval,
jak jadrný je náljazyk. Příval nadávek
brně se z úst ozlacenébo dozorce. Hroz
by, nadávky, zase výhrůžky. Chodbaři
musí do cely přinést 25 porcí obřda
a nedílní studenou večeři kterou si vždy
v poledne dozorci prodlužují nedílní
volno. A dveře cely se opít s hlukem
zavírají Pozoruji nřkolik hladových očí
spoluvízňů. Hlad je prevít, A v Leopol
dovi ho bylo už. bodní. Je to velký po
mocník tyrana. Pak nikdo z nás pro
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♦ Osmdesáti let se dožil ve svém sídle
na Marmořc br. PíŠek, vězeň fašismu
i komunismu. Byl vždy spravedlivý
a dobré nálady, se smyslem pro humor,
takže měl stále plné sympatie každého,
kdo ho poznal.

♦ Jáchymovské peklo - setkání býva
lých politických vězňů z let 1940 - 1989
se letos bude konat v Ostrově a Jáchy
mově 27. května 1995. Přihlášky pro
střednictvím poboček KPV.
♦ Setkání byv, mladistvých politických
vězňů je 20. května v restauraci Polabí
v Pardubicích.

mluvil, napřtípominulo. Cela začala žít
normálním životem. Nedovedu dnes vy
líčit vlechna ta hezká slova, kterýmijsme
sepředbánřli vyplnit tčžké ovzduiítoho
nedílního odpoledne a večera. Ručilo bo
jen často otvírané kukátko cely, kterým
se dozorcipřesvldčovali o situaci na cele
a o pevnosti nalebo rozhodnutí. Večerní
zazvoníní ukončilo den. Vkoutl cely ne
dotknutý obíd a večeře.
Pondílní ráno. Snídaní opít nepři
jata. Chodbaři odválejí z cely včerejfi
stravu. Otevřené cely, nástup do zamřstnání Nikdo neopoultícely. Političtí vřz
ni v pevnosti Leopoldov přidali ke své
hladovce dalííprotest - stávku. Situace
začala být vážnou. Vřdéli jsme, že veli
telství tvrdí odpoví. Co ostatníoddřlení!
Samotky! Nemocnice! Zprávy přicháze
jí radostné. Nikde chlapci nejí a odmít
li nastoupit do práce. Dokonce i nemoc
nice zahájila hladovku. To není dobré.
Jsou tam třžce nemocní kamarádi.
Z amplionu se ozývá vzrufený, chra
plavý, alkoholický hlas náčelníka víz
nice. Volá ke kázni, prost, vyhrožuje.
Musí situaci hlásit do Prahy na minis
terstvo. To práví potřebujeme.
Do pevnosti je povoláno nřkolik út
varů Sboru Státní bezpečnosti z. okol
ních míst. Vojenskájednotka z Hlohovce
obsadila vstup do pevnosti. Dozorcům
jsou rozdány samopaly. Psi přivedeni do

ČR patří k vítězům
Historický ústav české armády,
Český svaz bojovníků za svobodu
a Společnost pro studium dějin
druhé světové války uspořádaly
jednodenní vědeckou konferenci.
Šlo o pravdivé zhodnocení hlav
ních aspektů druhé světové války
a odboje. Leckdy byly tyto sku
tečnosti více než zdiskreditovány
totalitním systémem. Jednotící
myšlenkou konference byla reha
bilitace hodnocení podílu českého
národa na konečném vítězství.
Bylo konstatováno, ž.e Českoslo
vensko patřilo v roce 1945 zcela
nesporně k tálzoru vítězů a není
důvodu o tom pochybovat.
-Jl-

S novými znaky
Starostové čtyř měst a třiceti obcí z
celé republiky převzali z rukou před
sedy poslanecké sněmovny M. Uhdeho

24. 6. do České Lípy
X' sobotu 24. června v 10
hodin je slavnostní shro
mážděni v České Lípě-. I1 pří
ležitosti 45. výročí popravy
JI’Dr. Milady Horákové bu
de zde odhalen pomník

chodeb víznice. Velitelství klasifikova
lo nali akcijako vzpouru. Leopoldov nejí
a nepracuje. Tich nřkolik civilních zamřstnanců z tábora už vyneslo zprávu
na svobodu. 0 ostatní podrobnosti se
postaraly v okolí paničky dozorců.
Třetí den hladovky a stávky přijíždí
komise z ministerstva. Velitelé svřtnic
jsou voláni na velitelství. Odmítají roz
kaz. Vypasení soudruzi z ministerstva
musí za námi do cely. V doprovodu samopalníka, psa a náčelníka víznice.
Sladká slova, sliby. Nekompromisní po
ložení nale požadavky. Rozpaky a údiv.
A znovu nadávky a hrozby. Jednomu
z nejzuřivřjlích uniká víla, že o na!í
akci už hlásil rozhlas Svobodné Evro
py. Výborní! Nali venku a celý svobod
ný svít se už dozvídíl o nalem zoufalém
protestu.
Kdo zítra nenastoupí do práce a ne
přijme jídlo, je buřič. Čin mu bude po
znamenán do osobních spisů. Vlem jsou
zastaveny vlechny výhody, vycházky,
dopisy, návltfvy. Do odvolánípoloviční
strava, inspirátoři před soud
Čtvrtý den je kritický. Hladovkou vy
sílení chlapci se radí. Styk mezi celami
je přerulen. Chodbaři jsou odvoláni
z chodeb. Nahradil je dozorce, samopal
a pes. Ze vlech cel jsou řádící hordou
dozorců vyházeny vlechny slamníky,
přikrývky, osobní vlci vízňů. Ponecháno

jen prádlo, okna vysazena. Stále dallí
vřznijsou v řetřzecb odvlékáni do korek
cí samovazeb leopoldovskýcb kasemat.
A každé ráno přesto nikdo nepřijímá
denní přiválené jídlo.
Šestý den v noci dollo na mí. Prudké
otevření dveří, jméno a číslo, rána a už jsem vlečen v řetízecb na isolaci
nových samotek. Bývám tu častým hos
tem. Tady už jídlo stejné nikomu ne
dávají Je nás tu v tom železobetonu dnes
bodní.
Mám tu společníka. Janka Bednára,
posluchače filosofie vysokého učení
v Bratislaví. Vedle je Karel Nygrín
a Ada Karlovský. Tam nikde vzadu
Rambouskové, Raulínoví, Valentové.
Jména a čísla. Vliebni se společnou vi
nou. Láskou k vlasti a svému národu.
Ti vliebni a stovky dallícb Hi rádi do
předem ztracené akce. TTotože to poklá
dali za správné. Janko Bednář md silní
oteklá ústa a ten čerství vyražený zub,
práví uprostřed patra, dodává jeho řeči
na veselosti.
Zdeněk Slavík

nové znaky. Jednalo se o znaky a pra
pory. V řadě případů šlo jen o očištění
insignie, zbavené nejrůznějších „sym
bolů“ bývalého režimu, který si zpra
vidla moc velké starosti s heraldický
mi a historickými zákonitostmi ne
dělal.
-r-

hopřejeme k úspěchu, který má
svůj původ „v bezesných nocích,
strávených na samotkách". Jako
techničtí neodborníci se neodva
žujeme k předmětné záležitosti
nic navíc dodávat...

(Hodně se už napsalo o akci „KLÍN".
Někteří tak zvaní „historici“ snaží se
dnes Leopoldovskou stávku deklasovat
jako „stávku knedlíkovou.“ Dobře vědí,
proč tak činí.)

v.J.

Vynálezce z oboru optiky

Jak vidí Lenina

MuklJindřich Pospíšil z Nových
Hradů, majitel nebo spolumajitel
JIPOLARORATOŘE, nám zaslal
tento dopis: „Ahoj sntcklíci! Dovo
lte, abych vás seznámil se svým
patentem č. 279279. — To Jsou ty
bezesné noci, které Jsem strávil na
samotkách...", — O véd písemné
informoval i hlavu státu s tím, že
Jeho patent v oboru solární ener
gie,,... má světový význam pro náš
stát." — A současné nám věnoval
fotokopie souvztažné technické
dokumentace k archivací Touto
cestou zasilateli děkujeme a bla

V Rusku byl v minulých dnech hod
nocen V.LLenin. Nejčastéjíí odpovfd,
kterou poskytlo na 40 procent Ikoláků,
znfla, ž.e V.J. Lenin byl politik. Šedesát
procent dotázaných má k Leninovi zá
porný vztah. Říkají že „nechal zavraždit
cara a to nebylo fér” nebo „cbtíl, aby to
bylo co nejleplí ale výsledek stál za hou
by“ Vyskytly se vlak i mínífundované
soudy. „Byl to takový strýček, co chodil
v čepici", nebo: „stal se presidentem a ted
leží usulený bez Čepice".

s bustou této národní mu
čednici. 27. června za úsvi
tu před 45 lety byla po
pravena na nádvoří pank
rácké věznice v Praze. Před
45 lety byl násilně přeťat její
život.
-re-

♦ Zájezd do Ostrova uskuteční také
naše ženy, a to 27. května. Bude spojen
s prohlídkou jáchymovských lágrů, kde
naši muži a synové si prožili své peklo.
Zúčastníme se i mše v jáchymovském
kostele. Autobusy zajistí si ženy samy,
jen nutno podati závazné přihlášky.
Přihlásit se mohou i hosté. Přihlášky
přijímá Hilda Čiháková, Hábova 10,
155 00 Praha 5 - Stodůlky. Odjezd v 7
hod. ráno.
-stud-
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a generální
'
tajemník ÚV KSČ dr. Gustáv Husák
byl mrtev. Tak vypadal nikdy nerealizovaný
taktický plán skupiny, která sama sebe nazvala
.

Gold Fassl Pits a rozhodla se spáchat atentát
na prvního muže tehdejší ČSSR. A
do 17. prosince 1988 a členem
předsednictva ÚV KSC byl až
do 24. listopadu 1989.
Pro mnoho lidí existovalo
mnoho důvodů, proč na Gustá
va Husáka, který od 29. května
1975 zastával také funkci prezi
denta CSSR, připravit a spá
chat atentát.' Pro některé byl
zosobněním . -normalizace«
a «konsolidace«, pro jiné ne
bezpečným politickým protiv
níkem. pro další zrádcem Dub-čekova odkazu/ ■
c' i
. Kupodivu jenom málo z toho
bylo příčinou tohoto pokusu
o atentát. Na jeho počátku sice
stála nespokojenost se stávají
cími poměry a snaha projevit jl
razantnějším způsobem, ale
skutečnou roznětkou celého
atentátu se stala žena.
Už od počátku osmdesátých
let se východoslovenským Popradem nesly zaručené zvěsti,
že manželka jednoho z míst
ních důstojníků se místo své
práce sekretářky aktivně věnu
je jiné činnosti, jejíž podstatou
byla erotika.
Divoké sexuální hrátky se
měly odehrávat přímo v budově
popradského OV KSS.

Poprad není až tak veliké 7’T
město, takže i v tomto případě
platila jednoduchá rovni
ce: Cím menší město, tím
se v něm méně utají. Jed
noho dne se o všem do
zvěděl manžel. Bylo to na 1
něj příliš. Situaci nezvlá-,
dl a spáchal sebevraždu.
, Opět se objevily zvěsti,,
podle kterých to s údaj,1
nou sebevraždou bylo vf>eí
■liják. Tehdy se do případu
®
.vložila skupina několika,
mladých lidí, kteří svou identi
tu pečlivě střeží i v současnosti.
Jejích přání budeme tedy re
spektovat.
< <

LESNl CESTA
BYLA UŽ VYBRÁNA

j'

M
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, Přesto, že průměrný věk ve
skupině se pohyboval kolem
dvaceti let, nebylo to z hlediska
příprav atentátu handicapem.
Zejména jeden z atentátníků
byl zručným elektronikem.
Byl to on, kdo sestavil první
nálož uloženou v balíku a urče
nou zatím tehdejšímu prvnímu
tajemníkovi okresního výboru
KSS.
Výbuch však nenastal, proto-

že konstruktér se zalekl a me
chanismus předem poškodil
tak, že nálož při otevření balí
ku neexplodovala.
Skupina Gold Fassl Pils, jak
si mladíci říkali, to však nebra
la jako prohru.
Spíše naopak. Prokázalo se,
že její člepové jsou technicky

ROMAN C1LEK

D

ozval se další, neméně silný výbuch,
který dílo zkázy dovršil. Prezident ČSSR

Stopl
Dvoučlenná obsluha stroje v pani- *
ce opustila své místo a zapřísáhla se, '
že sem je už nikdo nikdy nedostane...
•Nález lidské kostry pod betonovou
podlahou.« objevilo se následně
v úředním záznamu. "Pozůstatky do 
spělého muže se stopami střelné rá 
ny v hlavě, tělo bylo v zemi nejm éně
čtyřicet a nejvíce šedesát let,« připsal
k tomu o několik dnů později přivola 
ný odborník-antropolog.

Když se zdálo, že nejhorší má za sebou,

Také kruh kolem strůjce tajem 
ných událostí se nyní už sviral velmi
těsně. Z řady těch, kteří v průběhu
profesionálního i am atérského šetře 
ní přicházeli v úvahu, vystupovalo ny 
ní do popředí jediné jméno. Ještě že
se tu v některých rodinách fotbal dě 
dil z pokolení na pokolení - a tak co
třeb a nevěděl syn. dokázal si vybavit
v pam ěti otec nebo děda... Zbývalo
objasnit pár detailů a zasadit do řetě 
zu logiky několik posledních článků,
když oné neděle, v níž se slavil velko 
lepý fotbalový triumf, přišla policii
zpráva od kolegů z.m ěsta na druhé
straně okresu:
•Máme tady sebevraždu, nějaký
Jindřich Holzer, sedmasedmdesát
let. Nechal po sobě značně zmatené
psaní. Mohlo by vás to zajímat...«
Dopis na rozloučenou? Ani ne spíš to bylo doznání.

ale jeho osádce to nepomohlo.

se!

ji poškodila. Rozmlácený vůz jel sice setrvačností dál,

řicátého roku našel mladý správce
Jindřich Holzer u dveří domku na
hřišti polomrtvého člověka. Uprchlé 
ho anglického zajatce. Zpočátku vedl
správce k činům soucit, dal vysílené 
mu muži najíst a pár dní ho ukrýval.
Pod svícnem bývá tma: Venku, na
ploše hřiště, stály přece - jak víme něm ecké vojenské transportéry. Pak
se však rozkřiklo, že gestapo někoho
hledá. Holzer prožil hodiny krutého
váhání a na jejich konci byl skutek
slabosti. Ve vhodné chvíli, kdy jedno 
tka wehrmachtu hřiště dočasně
opustila, vzal pistoli, kterou zřejmě
zajatec cestou ukořistil, a zákeřně ho
ve spánku zastřelil. Betonová podla 
ha skryla tajemství.
Jeho tíhy se však Holzer nikdy ne 
zbavil. Přestavba m ěsta a události
související s blížící se likvidací fotba 
lového hřiště jeho obavy znásobily.
Bál se a ve strachu, který ho čím dál
víc připravoval o soudnost, nesmysl 
nými činy oddaloval okamžik pravdy.

? •>

vybuchla přímo vedle projíždějící čajky a značně;

-

. .;

ochranky nečekal, že smrt je tak blízko. Mohutná nálož

■
Poslední zápas to rozhodl-. Udrželi

v

prezidentskou čajkou jela do pekla. Nikdo z vládní

■

skutečností. Kolona několika černých

šestsettřináctek v čele s nablýskanou elegantní

■

ahle chvíle měla být spojením lesní idyly s nelítostnou

tě.

Není se proto čemu divit, že
v roce 1968 stanul v čele nejaktlvnějších propagátorů nové
Dubčekovy politiky na Sloven
sku. .
:
Na této pozici setrval až do
21. srpna 1968, i když už před
tím prohlašoval, že Slovensko
potřebuje nejdřív federaci a až
pak demokratizaci.
V průběhu jednání v Moskvě
ve dnech 23.-27. srpna 1968 už
zastával nové názory. Od A.
Dubčeka se nejdřív zcela di
stancoval a 17. dubna 1969 ho
ve funkci prvního tajemníka
ÚV KSC nahradil.

T

mi i zklamáními.
•Přijďte!« hlásaly plakáty, «vždyť už
je to skoro naposledy.«
Většina poslechla naléhavého hla 
su, nálada však byla neveselá. Ti star 
ší si s sebou přinášeli vzpomínky.
Kdysi tu byl neplodný úhor kousek za
městem, pak - v čase mezi oběma
válkami - zde vzniklo hřiště se
skromným příslušenstvím: baráček
a v něm šatny, tělocvična a byt pro
správce. Okupace přinesla lidem sta 
rosti a na jejím sklonku se z travnaté
plochy stalo dočasné parkoviště pro
německou bojovou techniku. Ale vše 
ho do času, přišlo osvobození, v rý 
hách po železných pásech zase vy
rostla tráva a rozběhli se po ní lidé
-v kopačkách. Místní fotbalové muž 
stvo si během let vedlo tak, jak to v ži
votě bývá: jednou nahoře, podruhé
dolá,

’M» «■

GUSTAV HUSÁK

o konce místní fotbalové soutěže
zbývala tři kola těhotná naděje 

.1,

/

samotný Gustáv Husák. Přípra
va atentátu probíhala ve třech
rovinách. Předně se hledal
způsob jeho provedení. Pokus
o atentát na okresního tajemní
ka KSS ukázal, že z hlediska
efektivity celé akce, spojené se
zajištěním bezpečnosti členů
skupiny, bude nejvýhodnější
provést na Husáka pumový
útok. Proto část skupiny začala
řešit technickou stránku pro
blému.
S tím však vznikly otázky
další. Gustávu Husákovi nebylo
možné doručit do rekreačního
zařízení balík s náloží. To by je
ho ochranka lehce odhalila. In
spirací jim byl atentát na de
Gaulla.
Bylo rozhodnuto najít dlouhý
přehledný úsek cesty, který by
skupině umožnil včas se na
atentát připravit.
Takovýto úsek nalezli na
cestě z letiště Poprad do Tat
ranské Lomnice, přes kterou
Gustáv Husák v doprovodu
svých bedlivých ochránců pra
videlné jezdil.
Podél cesty skupina hodlala
rozmístit několik ocelových
láhví naplněných třaskavinou,
od sebe vzdálených kolem tři
ceti metrů. Ty pak měly být
v době přejezdu kolony odpále
ny na dálku rádiovým signá
lem.
Další ze skupiny vyloupili ně
kolik skladů Svazarmu a získa
li z nich zbraně a výbušniny.
Rádiové zařízení pro dálkové
odpálení náloží však nena
lezli. Proto se obrátili
o pomoc na rozhlasovou
stanici
Svobodná
Evropa,
která ale
na jejich
pokusy
o navázání
spojení nere- j
agovala.
■» V lednů
: a únoru
■
1984 však do
šlo k obratu.
...
Bratr jedno,
ho z atentát.. vl
níků se zú
častnil krádeže. Když po. licisté pátrali po ukrade
ných věcech, udělali u něj pro. hlídku. Ke svému údivu krorpě
kradeného zboží nalehli 1 zbra
ně a výbušniny.,p:T.
Do věci se okamžitě vložila
Gustáv Husák
možná ani neviděl, Státní bežpečnosťa samozřej
že ho skupina mladíků mě posléze následoval soud,
odsoudila k smrti. který všechny členy skupiny
odsoudil ke trestům odnětí svo
body v rozpětí od pěti do čtr
připraveni provést rozsáhlou nácti let. Gustáv Husák ovšem
ozbrojenou akci.
jen krátkou dobu přežil pád
V první polovině roku 1983 se systému, v jehož čele stál dva
rozhodli změnit adresáta aten- cet let.
__ Zemřel
_____ v ________
Bratislavě
tátu. Zjistili totiž, že vládní re- • 18. listopadu 1991. ' • .
kreační zařízeni v Belanských
JAROMÍR SLUŽNÝ
Tatrách pravidelně navštěvuje__
_______ , FotQarchiyZN

Graf v kanceláři stavbyvedoucího
ustrnul. Bylo třeba obstarat nový bul 
dozer, zlomit u lidí obavy a zajistit
jim ochranu. Teprve pak se rozběhly
další práce. Středa, čtvrtek - bez
zvláštních událostí. Pátek, jedenáct
třicet dopoledne. Zhruba ve stejné
chvíli, kdy pomocníci sportovního
klubu rozvěšovali po městě plakáty
s pozváním na nedělní zápas, započa 
la demolice přízemní části domku,
který tvořil součást fotbalového hřiš 
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ATENTÁTY A JEJICH OBÉTI

V pozadí všeho byl strach. Už tehdy
a pak až do konce. Na jaře pětačty-

ivotní osudy Gustáva Husá
ka byly poznamenány stří
dáním světel a stínů, slávy
a ostouzení, tvoříce proplete
nec všemocnosti s bezmoci.
Tato protikladnost se plně
odráží i v pokusech sepsat jeho
životní osudy. Taky jsou ostře
protikladné - bud zcela bílé,
nebo černé. Což by ani tak ne
vadilo. kdyby je někdy nepsali
jedni a titíž historici. Ale tako
véto bude patrně hodnocení
mnoha slovenských politiků.
Jedno je však jisté. Proti
kladnost života Gustáva Husá
ka byla často výsledkem jeho
vlastních činů. Od svého vstupu
do politiky v roce 1943 dovedl
za svými cíli postupovat tvrdě
a nekompromisně, bez ohledů
na zájmy druhých.
Tak vystoupil v boji proti fa
šismu a po skončení války proti
svým bývalým spojencům v de
mokratickém bloku, které v ro
ce 1947 přímo zdecimoval. •
Na začátku padesátých let
tvrdě požadoval realizaci slibů
o zvýšení samostatnosti Slo
venska v rámci CSR, ale nara
zil na tvrdší politiky, než byl
sám.
Dne 21. února 1951 na zase
dání pléna ÜV KSC přednesl
jeho osobní nepřítel S. Baštovanský svůj referát o «buržoazním nacionalismu v KSS«. Gustáv Husák byl vyloučen z KSC,
zatčen v budově ÜV KSS a uvr
žen dá vězení.
•’ Tzďé.sě projevila jeho tvrdost
‘ďnekónipromisnost. Byl jedi
ným komunistickým politikem,
který se vzepřel scénářům naa
ranžovaných procesů a odmítl
přiznat jakoukoli vinu. Proces
s ním proto proběhl ve dnech
21.-24: dubna 1954 tajně a byl
odsouzen doživotnímu věze
ní.
• «,.
V roce i960 byl propuštěn,
v roce 1964 mu bylá vrácena
' možnost vědecky pracpvat. ale
i nic nemělJisté.,; t
. -..
, .»Já jsem pouze takový vězeň
riá dovolené,« svěřil se. v roce
196J-1 jedné bratislavské novi. nároe.^r
/

13-12.1996

Ž

Atentátníci pravděpodobně
občané Slovenské republiky
potvrzují tezi, že přiznání
se k boji proti komunismu se
zbraní v ruce .je dnes nejen
na Slovensku, ale i u nás tím
čemu. se,„ J indeřÁ.ká -Ch ucpe. , VH.
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