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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Prvním z galerie Dop
ravených je JUDr.Josef
POTOČFK, nar.23.1.1906
ve Velké Jesenici,okr.
Jaroměř,byl úředníkem,
bytem Praha 6-Vokovice
č.d.351 byl popraven
dne 26.ledna 1957«
Jiný oolitický vězeň
ze současnosti^který
měl k oprátce velmi
blízko /dostal za spo
lupráci s francouzskou
špionážní službou od
komunistů 25 let z če
hož si celých 13 let
odseděl a odkud ho vy
táhla až sametovka/Ing.
FrantišeK Vojtásek bo4
juje zatím marný boj s
Nejvyšším soudem o svou
rehabilitee i.Důvod za
mítání: Spoluprací s
nepřáteli socialistického státu zradil vlast
Političtí vězni zemřelí? ve vazbě./Dosud nepublikováno/

Herzinger

Adolf, nar.18.8.1898, velezrada, akutní
rozšíření srdce 19*8.1951 v Plzni.
Štěpánek Václav, nar.1C*9 * 1887, §35/2 z.č.231/48Sb
krvácení do mozku 30*9*1951 v Plzni.
K u c í n Jan, nar.1C.5*1910, protistátní trestní čin,zá
nět pobřišpice"26.12.1952 v Plzni-nem.
Lišek Alois, nar . 24.1.1881, §36/1 z.č.231/48 Sb . , sr
deční nedostatečnost 23*11*1952 v Plzni.
Konrád Matěj, nar ^10.12.19C 5 , §5,247,219/1 tr.z.ot
rava krve ze zánětu 24*11.1952, Plzeň.
Lang Vojtěch, nar.16.5* 1926, §95 tr.z., otok plic, ze
mřel 8..12.1952 v Plzni-Borech.
Šrámek Jan, nar. 20.2.1891, §135 tr.z., zemřel na hni_
savý zánět Dobřišnice 18.12.1952, Plzeň.
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PETR RADOSTA

PROTIKOMUNISTICKY ODBOJ
Stručný nástin historického vývoje protikomunistické rezistence

ř.ateriál vyšel v "Necenzu
rovaných novinách", přesto
považuji za nutné v důsled
ku naprosté nevšímavosti k
tomuto utrpení to tisknout.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi byli sháněním a sbíráním materiálů k této neúplné studii nápomocni. Zejména potom třem mužům, na jejichž popud jsem se začal před pětadvaceti lety zabývat
sbíráním dokladů o zločinech komunistů páchaných na našich národech. Byli to generálové Josef Bartík,
Karel Janoušek a později, až do své smrti loňského roku, i generál Oldřich Tichý.
Dále pak místopředsedům Konfederace politických vězňů, pánům MUDr. Miloši Adámkovi a panu
Stanislavu Stránskému, jako i dalším členům Konfederace, kteří mi laskavé poskytli své žaloby a
rozsudky, ke kterým jsem se oficiální cestou nemohl dostat. Zároveň děkuji poslancům ing. Josefu Luxovi
a ing. Jaroslavu Cuhrovi.
Zvlášťmusím poděkovat panu profesoru Josefu Poljšenskému, který nám často připomínal moudrá slova
antického filQSofa, že povinností historika je stranit utlačovaným a pokořit mocné.
.
m ještě jednou děkuji.
----- ---- ------------------------------------------------------—
. Aufo!J,.

VÝZVA: Prosím o zaslání fotografii se základními údaji
všech těch, kteří zahynuli v komunistickém ráji z vaše
ho nejbližšího okolí, eventuelně z publikací. Odměna!

SEZNAM POPRAVENÝCH

Doufám,že mi dovo
lí autor Petr Rados
ta, abjch formou se
riálu vydal některé
materiály z této je
ho vynikající knihy
která však zapadla
a v přemíře braku
nejrůznějších oddy
chových časopisů s
hvězdami herecké a
pop-musicové scény
na první straně,chci
připomenout takto
skromně,kdo jim tam
především chybí.VH.

"Chci jen prosit Boha, aby Vám tuto vraždu odpustil.
Vím, že umírám proto, že jsem chtěl mít svobodné
zemědělce ve svobodné zemi. Opi také budou!"

Poslanec lidové strany Stanislav Broj,
v Praze, v pankrácké věznici před popravou,
’ . /
dne 23. května 1950, v 5.47 hodin.

ločínaje dnešním Číslem bych chtěl pravidelně vy
dávat ze ’’Seznamu popravených” na první straně hrdiny
protikomunistického odboje, kteří k naší ostudě jsou
vesměs zapomenuti a znovu připomínám, že v tom tolik
odsuzovaném období "socialismu s lidskou tváří” mnoho
periodik i denníků se velmi podrobně zabývalo jednot
livými případy této naší velmi smutné historie.
VH.
Rušíme naši distribuciNeČenzurovanýchnóvíny Mírovém klubu Jbhnátéhďánčt
v Praze pro naše mimopražské prodejce. Její úlohu přebírá béíostátní distribuci
NITC, Slovákova 8,602 00 Brno, telefony & faxy: (05) 758 760, nebo (05) 781 172. j
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

/. Ctě! Jsem s Tebou v malé chatě žít,
chtěl Jsem Tě mít rád,
dnes však musím v cele na Pankráci,
za vlast, život umírat.
A proto Jen, že Jsem měl svou zem tak rád,
dělí nás ostnatý drát.
A proto Jen, že jsem měl svou zem tak rád,
dělí nás Sovětsky svaz.

Jedna u slok snad nejproslulejší písní muklů padesátých let.
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Na základě toho, co lidé buď sami zažili, nebo viděli, či slyšeli,
docházím k důvodnému podezření, že v padesátých letech byla
u nás páchána zvěrstva. Lidé byli přiváženi k "výslechům" jako
dobytek t pytlem na hlavě, byli poutáni řetězem na rukou
i nohou, byli oslepováni Žárovkami,byli honěni karabáčem. byli
do umdlení mláceni, byly jim vyráženy tuby, oči, byla jim
pálena kůže rozžhaveným železem, byla jim - po nasycení
uzenými a nasolenými rybami a po umístění v silně vyhřáté
místnosti - odpírána voda, byl jim násilím znemožňován spánek.
Lidé byli na dlouhé dny máčeni ve vaně napuštěné fekáliemi a
močí tak, že jim vyčnívala jen hlava, byli šokováni elektřinou a
byla jim dokonce drcena varlata, kterýžto úkon byl v tamních
odborných kruzích nazýván "telecím bečením" nebo též
"rajským protlakem". Poznal jsem kdysi lidské trosky, kterým
se podařilo přežít colombechárskou trestnici pro cizinecké le
gionáře, byl jsem sám vyšetřován gestapem a na začátku roku
1945 jsem stál - naštěstí ve vojenském stejnokroji, a na vnější
straně drátů - v areálu vyhlazovacího tábora Březinka. Nemohu
proto naprosto souhlasit s tím, aby v poslední třetině dvacátého
století byly mlčky opomíjeny Činy, které jsem shora vyjmeno
val.
Dále jsem došel k důvodnému podezření, že v padesátých letech
byly u nás páchány justiční vraždy, protože mnozí z poprave
ných byli speciálně připravováni tak, že byli nuceni, na principu
vytváření podmíněných reflexů, biflovat předem sestavené
otázky a odpovědi (umíš - dostaneš nažrat, neumíš - dostaneš
nakládačku) a pro kritický okamžik veřejného vystoupení byli
dopováni nebezpečným blínovým balucinogenem, zvaným scopolamin chlorasa, takže se na řadu hodin stali povolnými kreté
ny, ochotnými se přiznat k jakémukoliv obvinění a dokonce
i požádat o zvýšení trestu nebo přímo o trest smrti.
A jestliže má podezření vyvrácena nebudou, dá mi někdo zám
ku, že něco podobného se u nás už nikdy opakovat nebude? Dá
někdo nám všem záruku? Myslím, že bychom ji potřebovali.
Nechtěl bych skončit v ruzyňské trestnici, v hradčanském "do
mečku" nebo v Kounicových kolejích. Nechtěl bych skočit
z okna, zmizet v cizině nebo v Dunaji. Nechtěl bych být nalezen
oběšen ve Stromovce nebo otráven plynem doma, nechtěl bych /

zemřít na infarkt. Nechtěl bych, teď vůbec nijak zemřít Tyto
dny jsou pro mne sváteční, chtěl bych ještě pár roků žít a psát,
Žít mezi svými a psát rodným jazykem. Kdyby mi to však
náhodou nevyšlo, jeden nikdy neví, pak bych byl rád, kdyby si
na mne občas nčkdo vzpomněl. A hlavně bych byl rád. kdyby
na mne vzpomínali ti mladí - šel jsem do války v necelých

sedmnácti letech.

Filip Jánský
Literární listy, č. 5,28. března 1968
Necenzurované noviny
zvláštní číslo / 1992
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POČÁTKY RUDÉHO
TERORU

Tisíce studentů, kteří pod vedením Emila
Ransdorfa šli už 25. února 1948 demonstro
vat k prezidentu republiky na Hrad, při
čemž komunisté prolili první krev, bylo
ještě týž měsíc pozatýkáno. Zástupy kato
lických studentu vedených prof. Růženou
Vackovou, se sešly na Karlově náměstí.
Mnohatisícový průvod kráčel spořádaně
přes Karlův most, nahoru Nerudovou ulicí.
Studenti provolávali slávu prezidentovi, republice, demokracii, svobodě a zpívali
vlastenecké písně I státní hymnu. Právě
v Nerudově ulici Je napadli komunističtí
záškodníci, zbili je a stovky studentů byly
zraněny. Rodila se skutečně první re
zistence vlastenců a demokratů proti kothunistické diktatuře. Studenti byli od
nepaměti vždy nejrevolučnější a nejpokro
kovější složkou každého národa.
Na příkaz oblastní úřadovny Státní
bezjKČnosti v Praze, popřípadě z příkazu
ministra vnitra, se od 20. února 1948 plnily
pražské věznice, nejen na Pankráci, ale též
v Ruzyni Či přímo v Bartolomějské nebo na
Karlově náměstí. Mezi zatčenými můžeme
číst jména významných osobností: dr.
Mojmír Bednařík, vysoký úředník minis
terstva vnitra a fbnkcionář ČSL, Antonín

Bláha, Škpt. SNB, člen Národně socia
listické strany, Oldřich Bláha, okresní ta
jemník ČSL, Karel, Bohuslav a Jiří
Davidové, spolumajitelé firmy Souček,
odborový tajemník CKD Josef Fuksa, dr.
Zdeněk Marijanko, tajnýministerský rada,
novinář dr. Vítězslav Plachta, dr. Bořivoj
Panuška, předseda krajského soudu. Mů
žeme pokračovat, neboť od 24. února 1948

jsou zcela nevinní občané vězněni Již za
protistátní činnost - Opět t příkazu ministra
vnitra, komunisty Václava Noska. (Je podi
vuhodné, že JUDr. Marián Čalfa, bohužel
dnešní předseda vlády, se i po tomto pro
tiprávním aktu odmítá vracet před 25. únor
1948. Jeho jednání je důkazem, že vedle
přirozeného denwkratickélw práva existu
je ještě právo jejich - komunistické.)
Ještě před 25. únorem 1948 byli zatčeni:
Ludvík Reiman, tajemníkem sociální de
mokracie, poslanec za Lidovou stranu ing.
dr. Rostislav Sochorec, místopředseda
Jednotného svazu českých zemědělců
(poslanec R. Sochorec byl 13. května 1948
převezen z pankrácké věznice do Brna, kde
byl druhý den nalezen v cele se zlomeným
vazem... Vražda lidoveckého poslance ne
byla do dnešních dnů objasněna.) Felix Uhl,
předseda Spolku českých mediků a
místopředseda lidoveckých akademiků, Ja
roslav Vejvoda, tajemník ČSL, mjr. SNB

Karel Cásek, František Fryč, vrchní odbo
rový rada ministerstva zahraničních věcí,
Václav Cón, obvodnítajemník Národně so
cialistické strany, dr. František Bulda,
úředník před, vlády, řídicíučitel Karel Hla
váček, Stanislav Kakáč, tajemník Ustavo-

dárného národního shromážděný Josef Ne
beský, ředitel v. vM npor. SNB Jaroslav
Němec atd. atd.
Na příkaz vedení komunistické strany se
vytvořily tzv. Ústřední akční výbory Ná

puje následoval Bohuslav Laušman, které
ho však estébád za pomoci NKGB unesli
zpět do Československa, kde 9. května 1963

rodní fronty, Jejichž hlavním úkolem bylo
řídit "očistu" společnosti od "reakčních
živlů" a zajistit "politickou moc dělnické
třídy". Čistky, které začaly v celé republice,

mek a msgre. František Hála se 19. března
1948 pokusili odejít z republiky za pomoci
pracovníka francouzského velvyslanectví
kpt. Vincenta, zástupce vojenského přidělence, Jenž měl zorganizovat jejich odlet
z Československa ve sportovním letadle. Po

byly vedeny na chamtivosti, závisti a zlotřilosti členů akčních výboru (soudruzi La
dislav Lis a Jaroslav Šabata by
o možnostech, Jak zneužívat své postavení
v akčních výborech, mohli vyprávět celé
hodiny). Nejen lidé politicky nepohodlní,
ale zejména majetný byli posíláni na "do
volenou s čekaným", urychleně penziono
váni, vysídlováni ze svých domovů,
přirozeně pod dohledem členů KSČ, kteří

si při této příležitosti nakradli, co se dalo.
V Ostravě se krajský tajemník Národně
socialistické strany Josef Herold pokusil
uspořádat na Masarykově náměstí pro
testní demonstraci demokraticky smýšlejí
cích občanů proti komunistickému puči.
Shromáždění občanů bylo však rozhodnu
tím policejních orgánů zakázáno (zástupce
zemského velitele SNB pplk. Jaroslav
Pucner byl členem KSČ) a Jeho organizáto
ři, zejména z řad strany lidové a národně
socialistické, byli hned pozatýkáni.
Josefa Herolda vyslýchali v budově poli
cejního ředitelství ve dne i v noci. Herold
dobře věděl, jakých způsobů dokáže použí
vat komunistická "Bezpečnost", odmítal

odpovídat a uzavřel se do sebe. V pátek
5. března byl opět vyslýchán, zatímco ve
vedlejšímístnosti prošetřovali estébád jeho
spolupracovníky. Shodou okolnostíbyl ono '
osudné dopoledne ve vedlejší místnosti ,vyslýchán í někdejší disponent íde- í
lantriebu, pan František Mami ca, který

zaslechl ostrou slovní výměnu mezi He
roldem a jedním z estébáků. Pootevřenými
dveřmi pojednou zahlédl už jen nohy Josefa
Herolda v okně a slyšel rozčilenou hádku
mezi estébáky. Pan Mamica vyskočil a začal
křičet "Vy vrazi, zločinci...", a nervově se
zhroutil. Podle tehdejších ostravských
novin bývalý krajský tajemník Národně so
cialistické strany Josef Herold vyskočil při
výslechu z okna...
Podle svědectví několika občanů, kteří byli
spolu s Heroldem drženi v budově policejní
ho ředitelství, byl stejně jako Jan Masaryk
"z okna" vyskočen...
Dne 28. února 1948 se pokusil ministr spra
vedlnosti dr. Prokop Drtina skokem z okna
o sebevraždu. Několik dní po něm (10.
března 1948) byl na dvoře Černínského pa

láce nalezen mrtvý Jan Masaryk.
Do exilu byli nuceni odejít ministři Petr
Zcnki, Jaroslav Stránský, Hubert Ripka,
Adolf Procházka, Václav Majer, Štefan
Kočvara a Ján Lichner. Po krátkém odstu

zemřel otráven ve vězeňské nemocnici.
Představitelé Lidovéstrany msgre Jan Šrá

dlouhém čekání na okraji lesa nedaleko
sportovního letiště u Rakovníka, byli vyru
šeni nahodilými rolníky, kteří přivolali
příslušníky SNB. Francouzský specialista,
který měl navést sportovní letadlo, Jež bylo
již slyšet, zpanikařil a opustil oba nešťastné
politiky. Msgre Šrámka i Hálu zadrželi při

volaní příslušníci SNB. Byli Internováni
v církevním ústavu na Moravě. Msgre.
Jana Šrámka později internovali v Kartou-

zích, naposledy v Rožetově pod Třemšínem
a zemřel v Praze, v nemocnici na Bulovce
dne 22.4.1956. Msgre. František Hála byl
ze zdravotních důvodů propuštěn Ještě
v červnu 1948 a dožil v kláštere Bílá Voda,
kde 27.8.1952 zemřel.
V dubnu 1948 se konal první politický pro
ces se skupinou tzv. protistátních spiklenců
na Slovensku. V čele sedmnáctlčlenné sku
piny
"vlastizrádců"
byl bývaly
místopředseda vlády dr. Ján Ursíny
(zemřel 8. 1. 1972 v Rakše), člen předvá
lečné agrární strany a po válce předseda
Demokratické strany na Slovensku. Byl
odsouzennajtt&mk^^Ri'tiskový taJemník Qtto .Qii^ ČJóut ttf na třicet let
vězení.

odsoouní dr.
gene
rální tajemník strany," na Sedm let a dr.
Miloš Bugár, tajemník sekretariátu, na
jeden rok. Není třeba podotýkat, žejmenovaníbyli pravoplatně zvoleníposlanci IJstavodárného národního shromáždění, které
chránila poslanecká imunita - ale cosi tako
vého bylo od únorového puče v Českoslo

vensku zcela bezpředmětné.
Ve stejném měsíci se v Praze konal soudní
proces se členy Raichtovy skupiny tzv. špio
nážní sítě z mostecké aféry a hned byly
vyneseny první rozsudky smrti, které byly
později změněny na doživotní žalář.

Necenzurované noviny
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MĚŘENÍ
Po listopadových událostech nastala euforie
z nečekauě nabyté svobody a mnozí z nás se
netajili upřímnou radostí, že komunistické
vládě v Československu konečné odzvoni
lo. První rádobysvobodné volby byly pou
hou generální zkouškou na budoucí
v červnu 1992. V roce 1990ještě nešlo o vo
lební vítězství některé z politických stran,
nýbržoj'asné vyjádření konečného “ne" ko
munistické ideologii. Konglomerace poli
ticky nevyjasněných a mnohdy úmyslně
zamlžených a povětšinou politicky impotenlnícb skupin soustředěná v Občanské
fórum, opět řízených bývalými komunisty,
měla zabránil nástupu demokratických
a křesťanských stran na politickou scénu.
Jak všechno dopadlo, všichni dobře víme.
Právě bývalí komunisté se neštítili ani vo
lebního podvodu necelých osmačtyřicet

hodin před samotnými volbami. V sou
časnosti se konečně některé politické strany
profilují a svým způsobem "zkoušejí půdu"
ve Federálním shromáždění před nadcháze
jícím volebním střetnutím.
Prvním měřením sil mezi demokracií a bý
valou komunistickou posttotalitou bylo pro
sazení, byf nedokonalého, lustračního
zákona, do kterého však nebyli zahrnuti
všichni členové komunistických vlád,
absolventi Vysoké školy politické ÚV KSČ,
"oči strany" - kádrováci, kteří bez soudů
likvidovali milióny nevinných lidí svými
zákeřnými kádrovými dotazníky. Není
vůbec náhodou, že proti tzv. lustračnímu
zákonu "potrefené husy" zakejhaly - větši
nou to byli představitelé OH, KSČM, ČSSD
a ODA - a pojednou se cílí tímto zákonem
dotčeni, v jejich případě by bylo namístě

SIL
skronuiě se červenat a jako projev základní
slušnosti, spíše mlčet (Lépe se hodí výraz
poněkud kasárenský.)
V nejbližších dnech bude Federální shro
máždění strženo do víru vášní při projedná
vání zákona o protikomunistickém odboji,
který navrhuje Československá strana lido
vá. Není totiž náhodou, že právě tato
křesťanská strana navrhuje lakový zákon,
neboť právě ona to byla, kdo spolu s kato
lickou církví, důstojnickým sborem ČSA,
skauty a orly přinesla největší oběti v he
roickém zápase demokracie s komu
nistickou zvůlí.

CESTOU K ÚNORU
Dvaačtyřicet let všechny učebnice dějepisu
i grandiózní komunistická propaganda
předkládaly našim národům tzv. Vítězný
únor, jako vítězství pracujícího lidu nad
reakcí... Tradičně se udávala jako příčina
krize demise reakčních ministrů, jejíž přijetí
prosadil Klement Gottwaldu prezidenta Be
neše. Tato oehorázná komunistická lež ve
světle moderní historické vědy dnes už ne
může obstát, protože komunistická strana se
od podzimu 1947, přesně v intencích so
větských poradců, kteří zde již tehdy půso
bili, připravovala k převzetí moci ve státě
násilnou neústavnf cestou.'
V květnových volbách v roce 1946 zvítězila
na Slovensku Demokratická strana a ÚV
KSS vydal směrnici zkompromitovat jí Ko
munisté se snažili zneužít retribučnícb
dekretů prezidenta Beneše k diskreditaci
čelných představitelů Demokratické strany,
kteří měli být nařčeni z aktivního členství
v Hlinkově gardě, z příslušnosti k zakázané
Hlinkově ludové straně a napomáhání ukra
jinským vlastencům. Slováci měli příliš
Čerstvé zkušenosti s pobytem Rudé armády,
než aby si dělali o sovětském modelu komu
nistické společnosti iluze. (Přesto žádný ze
slovenských historiků, nikdy Sovětskou
armádu nepomlouval za zvěrstva, která na
páchala na jejich území, jako to činili někte
ří čeští historici, např. soudruh dr. Karel
Pichlík, když s morálkou poslední pouliční

coury stvořil propagandistický komu
nistický paskvil "Američané v západních
Čechách", propagandistický komunistický
paskvil, jen pro svou kariéru v řadách KSČ.)
Shodou okolností v době, kdy bratislavské
velení StB chystalo senzační odhalení skla
diště zbraní v bytě jednoho z představitelů
Demokratické strany, což byla provokační
akce, kterou naplánoval jeden z agentů so
větského NKGB v ČSR Augustin
Schramm, jenž za tím účelem pobýval na
Slovensku, došlo k tragikomické události.
Ve vlaku z Gelnice do Košic byl zadržen
tajemník KSS Albín Kokleš, neboť rozhazo
val protistátní letáky. Po této blamáži byli
komunisté na Slovensku .jen terčem
posměchu v parlamentu i na veřejnosti.
Ve stejné době začali odcházet do zahraničí
mladí muži, kteří měli za úkol bájit zájmy
Slovenska po skončení války. Jednalo se
o přibližně sto dvacet skutečně dobře vycvi
čených mužů, jejichž heslem bylo známé
"Za Éoba, za národ", které vzniklo po
čemovském masakru v roce 1907. Několik
měsíců před skončením války vznikl na
Hlavním velitelství slovenské armády pro
jekt vybrat z mladých, vlastenecky cítících
vysokoškoláků elitu mužů, kteří byli vycvi
čeni ke zpravodajské činnosti, v kursech
označovaných STO (Slovenská tajná ochra
na). Jejich úkolem bylo po sovětské komu
nistické okupaci dodávat informace

o situaci na Slovensku slovenské emigrační
vládě v zahraničí, která však nikdy nebyla
ustanovena. Od roku 1946 emigrovalo ze
Slovenska do zahraničí několik desítek
absolventů STO, jedním z nich byl i Jozcf
Vicen a o rok později Albert Púčik, který
utekl z pracovního tábora na Oravě, kde si
odpykával trest za demolování pomníků
Rudé armády a organizování masových pro
testů proti popravě dr. Jozefa Tisa.
Po několika odvážných cestách z Rakouska
na Slovensko přivedl A. Púčik s sebou ze
Slovenska do štábu STO ve Vídni k dr.
Mikulovi i Antona Tunegu, bývalého stu
denta práv z Bratislavy. Zde vznikla později
komunistickým režimem tolik obávaná B ílá
legie, která byla založena na nenásilném
souboru pravidel společenské sebeobrany
proti bolševismu. Bílá legie nakonec ve
svých řadách soustřeďovala všechny čestné
Slováky, kteří něco vykonali pro demokra
cii a svobodu své země, jenž pomáhali utla
čovaným ze strany státní moci a úmyslně
sabotovali a znemožňovali komunistům je
jich zločinnou činnost
Skutečným přínosem prp členy Bílé legie se
stal Eduard Tesár, bývalý skautský funkci
onář, který byl v době války zaměstnancem
Župního úřadu v Bystrici a pomohl řadě
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osoo prea zatčením, popnpaae ooKonce
i z vězení. Pro své zásluhy v době povstání
byl po válce přijat na významné místo na
povereníctvu vnitra v Bratislavě. Byl to
právě Tesár, který dodával zahraniční sku
pině Bílé legie nejvýznamnější zprávy. Bo
hužel, jak je při každé odbojové činnosti
dost obvyklé, zradou byli členové Legie
během měsíce prosince 1948 pozatýkáni.
Nestačili splnit všechny úkoly, které si vy
týčili - v jejich práci však od roku 1949 do
jara 1950 pokračoval rakouský ilegální vy
sílač Bílá legie, předchůdce tolik známé
Svobodné Evropy.
Dne 21. května 1949 vynesl Státní soud
v Bratislavě, za předsednictví pplk. Ladisla
va Breuera, rozsudek nad šedesáti obžalo
vanými členy STO, vedenými Albertem
Púčikem. Prokurátor, tehdy ještě plk. dr.
Anton Rašla, onen komunistický zločinec,
který se později dokonce dožadoval rehabi
litace, se proti rozsudku bratislavského
soudu odvolal a Nejvyšší soud v Praze za
předsednictví dr. Wagnera, změnil tři tresty
doživotního vězení na tři tresty smrti. Albert
Púčik, Anton Tunega a Eduard Tesár byli v
Praze dne 20. února 1950 popraveni. Jak
vidno, nejen předsedové senátů Státního
soudu byli krvelační doktoři obojího práva,
ale i prokurátoři toužili po prolité krvi zcela
nevinných...
Čtenář jistě pochopí malé odbočení, bylo
však nutné.
V září 1947 bezpečnostní orgány ovládané
komunisty nečekaně odhalily na Slovensku
spiknutí a přirozeně také "objevily" skla
diště zbraní, takže mohly funkcionáře De
mokratické strany nařknout ze spolupráce
s fuďáckou emigrací v zahraničí. V rukou
bratislavské StB se náhodou ocitl i jeden
z členů STO, Rudojf Komandéra, který měl
předat nějaké pokyny ze zahraničí
Lettrichovi a Ursínymu. Komandéra žil od
konce války v exilu, kde pracoval pro JUDr.
Ferdinanda Durčanského, bývalého
ministra zahraničních věcí, který se schová
val ve Španělsku. S jeho instrukcemi jezdíval do francouzské okupační zóny
Rakouska k mjr. Matúšovi. Komunistická
StB Rudolfa Komandéra při jedné z cest na
Slovensko zatkla. Teprve po sedmi měsí
cích byl schopen plnit úlohu agenta doublera. jak jej soudruh Vlastislav Kroupa při
vyšetřování zřídil. Lettricha a Bugára sku
tečně navštívil, a to stačilo k vykonstru ivání
"zrádcovské činnosti" představitelů De
mokratické strany. (Rudolf Komandéra
zemřel za záhadných okolností v lcopoldovské věznici.)
Komunisty ovládané odbory se dožadovalý
demise Sborn poverennikov a potrestání
spiklenců. Dr. Husák podal demisi za Sbor
poverennikov a následovala jeho "re
konstrukce", přirozeně opět v čele s Husá
kem, ale právoplatně zvolenou většinu
Demokratické strany nahradili komunisty.
V září 1947 byla 5. oddělením hlavního
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suou MMJ yyprovoxovana tzv. Mostecka
aféra. Reicin si "vypůjčil" z ruzyňské vězni
ce jistého Vladimíra Podivína, který ve
službách 5. oddělení vyhledal na Mostecku
bývalého poručíka Svobodovy východní
armády Pravomíra Raichla, kterého později
seznámil se dvěma kamarády, ve sku
tečnosti příslušníky StB Vlastislavem Krou
pou a Jaroslavem Múllerem. Oba estébáci
se vydávali za emisary prof. Krajiny a mi
nistra Drtiny, kteří údajně nebyli spokojeni
s politickým vývojem v republice a ne
hodlali se s tímto stavem smířit. Raichl měl
vybudovat dobře organizovanou síť spo
lupracovníků na severu Čech, ale byl za
nedlouho zatčen. Spolu s ním bylo na
Mostecku zatčeno přes čtyřicet osob, z toho
sedm vysokých důstojníků armády. (Pra
voslav Raichl byl 12. května 1948 odsouzen
k trestá smrti, který mu byl změněn na do
životí. Dne 2. ledna 1952 uprchl z leopoldovské pevnosti a podařilo se mu dostat
za hranice republiky.) Ministerstvo vnitra
předalo celý případ justici, přičemž Rudé
právo nešetřilo místem na infbrmování ve
řejnosti o rozsáhlé špionážní síti na
Mostecku. Vyšetřování ministerstva spra
vedlnosti však odhalilo provokační cha
rakter Reicinovy akce a v prosinci 1947
veřejně zesměšnilo komunisty ovládané mi
nisterstvo vnitra, zejména jeho ZOB II.
(Zemský odbor bezpečnosti) v Praze, ve
Washingtonově ulici, který byl zcela
v rukou agentů NKGB a komunistů.
Trapná aféra s balíčky tritolu zaslanými
třem ministrům (Drtinoví, Masarykovi
a Zenklovi) se pro komunisty stala sku
tečnou veřejnou blamáží. Poslanec Jura
Sosnar se musel dokonce vzdát svého posla
neckého mandátu. Do ostudy byl zapleten
i Gottwaldův zeť Alexej Čepička, jenž byl
hlavním osnovatelem tzv. Krčmáůské aféry.
Kazety s výbušninou byly vyrobeny
v Krčmáui u Olomouce a komunistický
poslanec Jura Sosnar se podílel na jejich
výrobě osobně. Na příkaz ministra spra
vedlnosti se vyšetřování osobně ujal tajný
ministerský rada JUDr. Zdeněk Marijánko,
kterého později za úspěšné vyšetření celé
balíčkové aféry zavraždí ve vězení. V domě
výrobce dřevěných kazet, truhláře Kopty,
bylo nalezeno skladiště zbraní a příslušníci
vězeňské stráže zachytili Koptův moták z
vězení určený právě Jurovi Sosnarovi, v
němž mu vyhrožoval, že jestliže mu nepo
mohou na svobodu, tak všechno na ně, tj.
Juru Sosnara a Alexeje Čepičku, shodí. (Po
únorovém puči byli truhlář Kopla i vyšetřo
vaný poslanec Jura Sosnar s velkou slávou
propuštěni. Čtyři stateční muži se pykusili
Koptu unést na Západ, ale akce se nepoda
řila a dva z nich, Jan Sedláček a Benjamin
Urban, byli 3. října 1949 popraveni.) Podle
ministra spravedlnosti Drtiny, jak napsal ve
svých memoárech, byla tzv. Krčmáňská
aféra přímým popudem k vyprovokování
únorové krize, neboť komunistické straně
hrozil veřejný skandál nedozírných
důsledků.
Bezprostřední událostí, jež zapříčinila tzv.

únorovou vládní krizi, bylo odvolání osmi
nekomunistických důstojníků SNB v Praze
zemským velitelem SNB pplk. Dybalou.
Samozřejmě, že jako jediný za ně interve
noval jako už tolikrát v minulosti, poslanec
Národně socialistické strany Ola Hora, člen
bezpečnostního výboru Ústavodámého ná
rodního shromáždění. Na jeho přímý popud
předseda Národně socialistické strany dr.
Petr Zeakl na zasedání vlády dne 13. února
1948 požadoval od ministra vnitra Noska
vysvětlení. Na konci onoho osudného
posledního řádného zasedáuí čs. vlády byli
komunisté poprvé jasně přehlasováni (na
straně nekomunistických stran byli tehdy i
sociální demokraté), a vláda se usnesla
přijmout osm důstojníků zpět do služby ve
stejné funkci, jakou vykonávali před pro
puštěním.
Další průběh událostí je dostatečně znám.
Nosek usnesení nesplnil. Další zasedání
vlády začalo a hned skončilo dotazem
místopředsedy vlády dr. P. Zenkla, zda bylo
naplněno usnesení z 13. února. Gottwald
kličkoval, vymlouval se na Noskovu
údajnou nemoc, ale komunisté už jednali Josef Smrkovský nechal vydat zbraně mili
cím. Nekomunističtí ministři podali demisi
na protest proti porušování ústavy členy
vlády z řad KSČ. V neděli 22. února vystou
pily z ilegality Lidové milice - ozbrojené
složky komunistické strany v továrnách.
Milicionáři nesli na ramenou pušky a zpíva
li Kupředu levá, kupředu levá, zpátky ni
krok! Pověsti o tom, že se komunisté tajně
vyzbrojují, se bohužel naplnily... Několik
vojenských jednotek složených výhradně
z komunistů a jim přisluhujících
vlastizrádců se přemístilo do Prahy. Do
hlavního města Československa přiletělo na
příkaz sovětského generála Lva Zacharionovičc Mechlise, šéfa NKGB pro střední
Evropu, zvláštní komando NKGB. Neko
munističtí ministři byli nuceni podat demisi
a StB zcela ovládaná komunisty začala už
24. února zatýkat nepohodlné osoby za

"protistátní" Činnost Polovojenská ko
manda KSČ zároveň obsadila sekretariáty
Lidové, Národně socialistické a dokonce
Sociálně demokratické strany. (O obsazení
Lidového domu by mohl vyprávěl dnešní
předseda tzv. Helsinského výboiu prof. Jiří
Hájek, agent KSČ ve vedení sociální de
mokracie.)
Následkem komunistického puče odchází
během jediného roku do exilu asi šedesát
tisíc osob. Teror, jjopravy a vysoké tresty
měly doma zastrašit všechny, kteří nechtěli
přijmout únorový diktát, komunistickou
ideologii, násilnou kolektivizaci země
dělství, cenzura tisku, knih, rozhlasu, ome
zení náboženských svobod a pošlapávání
základních lidských práv.

nás mukly nic nedělají. Nefoukají nám na naše stará bolíska a
nenabízejí nám ani ministerská křesla. Myslím si. žc více našeho
pochopení a hlavnč pomoci těm, kteří dnes Českou republiku
vedou a přiznejme si. žc ne špatní, by bylo rozumnější než
jedovaté sliny kritiky a zakládání politické truestrany. A
kdybychom přidali trochu skromnosti, tak by jistě i pohled na
nás, staré opotřebované mukly, mohl být přijatelnější

budeme informovat.
Podobný cyklus bude probíhat i v Českém rozhlase, s nim
jsme teprve v počátku jednáni.

ZPRAVODAJ

Milot Slabák

Předáno sdělovacím prostředkům

Spolupráce s nevládními demokratickými

organizacemi
Dne 22 2.94 se konala na ústředí KPV pracovní schůzka
demokratických nevládních organizaci. Zúčastnili sejí zástupci
KPV. Evropského hnutí. Klubu Milady Horákové, SBS, Junáka.
Masarykovy společnosti. Demokratického klubu. Na schůzce
se probírala konkrétní náplň budoucí činnosti tohoto volného
sdruženi. Při jednáni jeho zástupců s ředitelem České televize
panem Mathé byla dohodnuta série asi dvacetiminutových
relací na programu ČTI, jejichž obsahem bude seznámení
veřejnosti s dosud neznámými a neuveřejnčnými fakty naši
historie od r 1945 do dneška.
Účelem celé léto akce je působit výchovně hlavnč na mladé
lidi, aby nejen poznali pravdivou historii svého národa, ale aby
v návaznosti na historii porozuměli dnešku a z pochopení
historie určili směr svého příštího vývoje.
Téma je to obsáhlé a při vysílání jednou týdně vždy ve stejný
čas by celý cyklus trval více než dva roky. Vysílání musí mít
spád a nesmi být školometské. Použito bude autentických
snímků, rozhovorů i hraných pasáží. Dílčí témata:
Česká státnost ve 20. století
Demokracie včera, dnes a zítra
Historická paměť národa

Obnošená paměť
Odkud přicházíme, kam jdeme

Do dsou měsíců, tedy do konce dubna jc nutno zpracovat
jeden konkrétní program. Izv. "pilotní scénář". K tělo práci byla
sestavena užší pěličletmá pracovní skupina O další činnosti vás

Předsednictvo KPV s uspokojením přijalo propuštěni
pražského policejního ředitele pana HoíTmana z funkce a doufá,
že se bezpečnostní situace v Praze nyní zlepší.

Když, se ze státu odstraní spravedlnost, co jiného jc potom
stát, než společnost na páchání zločinů ve velkém. To napsal
velký myslitel již. hodně dávno. Ale nikdy v minulosti to nebyla
tak krutá skutečnost jako v dnrhé polovině tohoto století
A nurklové (pod to slovo patři i naše děvčata) to ví až příliš
dobře. Nehledejme proto zlo tam. kde zatím není Jc to jen snaha
obrátit naši pozornost jinam, než kam se upírala dosud
Náš boj musí být v prvé řadě bojem proti zlu. které dobře
známe Proti zlu. se kterým jsme lak dlouho bojovali a proti
kterému bojovat dovedeni.

To. že se mění letopočty, ještě není důvod si myslel, že
přestalo zlo existovat a sliby těch, kteři jen málokdy něco z toho
co slibovali splnili, že jsou skálou, na které se dá stavět. Nedejme
se mýlit hezkými slovy a nic neříkajícími projevy. Pronáší jc
často ústa, ze kterých jc cítit dech páchnoucí sírou dávné zloby
Od šatného počátku osudných let jsme byli planoucí
pochodni, osvětlující dlouhou cestu našeho národa v temnotě
bez lásky A naši povinnosti jc zůstat jí až. do chvíle, kdy pravda,
právo, spravedlnost a ŘÁD zvítězí Nic jiného nám nezbývá,
má-li velká oběť našich bolestí a trápení přinášet dobro

Lojza Řidkv

.

Zabývalo se i situaci v našem soudnictví s přihlédnutím k
nevyřešeným případům t.zv. zbytkových (restů. Současný stav,
zvláště na Vrchním soudě v Praze, jc naprosto nevyhovující.
Vzhledem k personálnímu obsazení nejsou dosud vyřešeny ani
případy z roku 1991.
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Stanovy KPV §11 odst. 5
Trávo člena jc byt pravidelně informován o činnosti orgánů KI*V na všech úrovních

Konfederace podporuje požadavek VONSu na odvoláni
soudců, kteři se zpronevěřili svému poslání a ztotožňuje se s
jeho názorem na hodnocení kvality řízení ministerstva
spravedlnosti a volání po potřebné změně.

KPV a DEU
Otevřený dopis

K otázkám bývalého Koordinačního centra.
Zákon o státním zastupitelství umožňuje, aby Koordinační
centrum si i nadále zachovalo všechny pravomoci, které mělo
v minulosti. Až. na pravomoc vyšetřovat - tu ztrácí ze zákona

Zatím známé skutečnosti Konfederaci politických vězňů
nepotvrzují, že si současné vedení Koordinačního centra tyto
pravomoci zachovalo. A žádné dosavadní prohlášení ministra
spravedlnosti, ani současného ředitele Střediska pro
dokumentaci, tyto obavy nevyvrátilo. Vše zřejmě nasvědčuje,
že řešit zločiny minulosti jc otázkou politické vůle - ale ta.
bohužel na rozhodujících místech asi schází.
Koordinační centrum bylo pro Konfederaci politických
vězňů hlavně otázkou potřebných pravomoci, bez kterých nelze
zločiny komunistického režimu objasňovat a jejich pachatele
trestně stíhat. To jc základní věc. K tomu se. bohužel, ministr
spravedlnosti JUDr Jiří Novák dosud nevyjádřil

Předsednictvo KP1'

Kdo nechce otevřít archívy StB ?
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Na 13. zasedáni poslanecké sněmovny dne 12.10.93 byl podán
návrh, aby vláda byla pověřena vypracováním návrhu zákona o
zpřístupnění materiálů StB Na schůzi bylo přítomno 1X7
poslanců, pro přijeti návrhu bylo potřeba 94 hlasů. Návrh nebyl
přijat, pro hlasovalo pouze 86 poslanců. Pro vaši informaci
uvádíme, jak hlasovali poslanci jednotlivých politických stran
ODS - přítomno 64 - Ano 21 - Ne 14 - Zdrž - 29
l,B - přítomno 33 - Ano - 5 - Ne (I - Zdrž - 2X
ČSSD přítomno 14-Ano- 14
KDU-ČSL - přítomno 14 - Ano 2 - Zdrž 11 - Nehlas I

ODA- přítomno 14 - Ano 7 - Ne I - Zdrž 5 - Nehlasoval I
LSU - přítomno 11 - Ano 11
KDS - přítomno 9 - Ano 6 - Zdrž. - 3

HSDMS - přítomno 9 - Ano X - Zdrž.. - 1
SPR-RSČ - přítomno 7 - Ano 7
HSD-SMS - přítomno 6 - Zdrž. 6
LSNS - přítomno 6 - Ano 5 - Zdrž I
Z uvedeného přehledu jc vidět, jaký přístup máji poslanci
jednotlivých stran k zjištěni pravdy a jak dlouho bude ještě trval,
než. všechny zločiny komunistického režimu budou objasněny
Materiál k tomuto článku dodala pobočka Tábor
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tento dopis jc určen nejen Tobě, ale i nejvyšší mu orgánu KP , t. j. Radě a zároveň příspěvkem do Zpravodaje jako otevřený
dopis.
t
V Českém deníku ze dne 2.2. 1994 , ale i v ostatním denním tisku, bylo oznámeno, že byla 1.2. 1994 založena Iniciativa pro
sjednocení pravicových sil České republiky, která se má stát regulérní politickou stranou. Jedním ze zakladatelů jc rovněž. KPV.
Překvapuje mne, žc KPV , která po celou dobu své existence prohlašovala, že jc ncstranickou organizací, se stává stranou
Vzhledán k tomu, že založení Iniciativy bylo připravováno několik měsíců předem, předpokládám, že Rada KPV zvážila a projednala
na svém zasedání tuto'zásíďrn Tměni) a Záležitost a pověřiljqa. Slrátxského.ahy y jeto věci zastupoval celou or^nizaci KPV s tím
že KPV přestává být ncstranickou organizací, nýbrž, v pravém opaku se stává spoluzakladatclkóíi nové strany ívíicli ni jcjf?ícndvc1

se tím stávají automaticky členy nové strany. Tento zásadní obrat v pojímání statutu KPV jc v tomto případě nutno projednat
a schválit v nejbližším možném časovém termínu nejvyšším orgánem KPV Valnou hromadou a zapracovat do nových stanov,
t.j. .že KPV je politickou stranou a následně nově zaregistrovat.

V případě, že Rada KPV ncprojednala změnu v politickou stranu a ncpovčřila p. Stránského k zastupování v léto záležitosti,
jedná se o sólovou akci p. Stránského, která jev naprostém rozporu s pojetím KPV a její ho statutu a p. Stránský v léto tak závažné
otázťt se pouze neoprávněně zaštiťuje celou KPV. V každé normální organizaci pokud některý’ člen (natož funkcionář) nesouhlasí
s ideou a pojetím statutu organizace má právo odejit tam. kde mu to vyhovuje. V případě, že nechce odejit, má právo vedeni
organizace ho vyloučit vzhledem k tomu, žc podtrhuje a znevažuje a v zásadč jc proti linii organizace.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená zpráva byla zveřejněna ve veškerém denním tisku (t.j ..KPV jc spoluzakladatclkou nové
strany), jc nutno v případě, žc Rada KPV věc ncprojednala. dát do všech novin prohlášení, žc KPV jc ncstranickou organizací a žc
se jedná o sólovou akci p. Stránského, která odporuje zásadně duchu a liteře statutu KPV.
Zároveň jc nutno v tomto duchu informovat koordinační výbor Iniciativy, aby již. nikdy nedával do souvislosti se založením
nové strany organizaci politických vězňů KPV.
Věřím a doufám, žc v této tak zásadní věci rozhodnete uvážlivě a nekompromisně a budete o tom informovat členstvo KPV.

Na závěr, abych nebyl opětně označován za levičáka prohlašuji, žc naprosto nejsem proti konzervativní filozofii a politice
Ba naopak ji v plném slova smyslu celý život vyznám.
.S'pozdravem Vladimír Struska

Naše stanovisko k nové politické straně.
Jistě jste zaznamenali snahu o založení nové politické strany, zvané Demokratická unie (DEIJ). Teoreticky to vypadá velice
dobře, nadějně a oprávněně, neboť při posledních parlamentních volbách, jak si jistě pamatujete, se některé malé pravicové strany
nedovedly dohodnout na sestaveni společné kandidátky, do voleb šly samostatně a výsledek znáte. Spočítáno dohromady to bylo
hodně přes 5% propadnutých hlasů, z nichž nemalou část si připsali na své konto i komunisté. Historie se opakuje. Pravice se sice
sdružuje, ale ještě než se sdružila. už. se pomalu drobí, osobní ambice lokálních politiků nabývají na intenzitě a misto toho, aby se
několik straniček spojilo, členové těchto straniček se počínají dělit na pravé a nepravé pravičáky. Tak třeba dobře míněná iniciativa
ke sjednocení způsobuje ještě větší chaos než jsme pozorovali před třemi měsíci. Kdo jen trochu zná pomčiy v naši zemi a naši
vzácnou povahu, musí se k těmto integračním pokusům stavět přinejmenším rezervovaně. Jsme přece potomky Slaročcchů a

Političtí vězni, kteří byli souzeni jako mladiství, máji
setkání v Pardubicích v restauraci "Polabí". Doprava
od nádraží Cl) i CAD trolejbusem, linka PardubicePidabiin.
|6 4 |994
7.delta Hrahenvti

Příbram. Příbramská pobočka oslavila80. výročí narození
svého člena br. Miloše Benedikta. Byl účastníkem jak II. tak i lil
odboje.

K této záležitosti vydalo předsednictvo KPV následující
vyjádření.
Iniciativu ke sjednocení všech mímopariamentních
pravicových stran vítáme, považujeme to za pozitivní prvek
našeho politického života. Důsledek roztříštěnosti pravice ve
volbáchvr. 1992 je varující. Nebýt ješitnosti a touhy po osobním
prospěchu představitelů různých stran a straniček, mohl být
poměr sil v parlamentu pro pravici daleko příznivější. Ukazuje
sc. že ani dnes nelze vyloučit opakování této charakteristické
české vlastnosti.

Jako organizace sc však této Iniciativy a ustavení budoucí
politické strany nemůžeme zúčastnit. KPV je sice organizací
politickou, ale nadstranickou. Členové KPV jsou členy a
příznivci nižných politických stran a hnuti, s jejichž programem
a praxi se jako jednotlivci ztotožňují. Protože jsme organizací
demokratickou, není myslitelné, abychom nutili své členy být
v jedné určité straně, ať se jmenuje jakkoliv. Nedělali jsme to
dřivé, nebudeme sc tak chovat ani nyní. Pokud sc někteří z členů
KPV aktivně zúčastňuji činnosti Iniciativy, mohou vystupoval
pouze za svou osobu, nikoliv jako reprezentanti KPV. Týká seto
především Stanislava Stránského, který ke svému vystupování

Zpráva o jednání
na ministerstvu spravedlnosti
KPV navštívila 22. 2. 94 ministra Nováka, aby projednala
několik tíživých bodů v soudní praxi. Poněvadž jsme již dřivé
uveřejnili naše stanovisko podporující VONS při odvoláni
ministra (pozn. redakce: v tomto čísle na jiném místě), očekávali
jsme, že v průběhu debaty dojde k prudkým sporům. Nemýlili
jsme se. Klima bylo mrazivé a stalo se nám poprvé při setkáni na
ministerstvu, že nám nenabídli ani šálek kávy
Po úvodní debatě jsme sc dotkli paradoxů soudních
rozhodnuti Podle zákona 198/93 (tedy o protikomunistickém
odboji) jsou nvni rehabilitováni osoby, zav feně pro přízi vnictvi.
buiači i jednotlivci, kteří se nechávají živit ženami V těchto
piip.idech by sl;ilni zástupce měl intervenovat Na druhé straně
majetkové spory většinou postiženi rehabilitováni vězni
piohrav aji Ukazuje sc. jak je nutná novela zákona 87/91 Sb..
klein by omezila okruh povinných osob tzv. bona lide a
umožnila i exulantům, nemajícím v ČR trvalé bydliště, aby sc
ucházeli o svá práva

Ministr zdůraznil nemožnost zásahu ministerstva do
soudniho lozhodování Také paragraf přiživnictvi nemá v jiných
radech obdobu, neboť odporuje lidským práv um a jeho trestnost
vyplynula z povinnosti pracoval Naše novely ministr zná. ale
obává sc. že v parlamentě nedojdou sluchu Jedině souhlasil s
novelou lustračniho zákona Navrhl vložil do normy sankční
opatřeni (pokutu až do výše 50.000 Kč) v případě nesplněni
povinnosti Domníváme se. že je nutné rozšířit okruh osob,
kterých sc zákon týká, dále prodloužit dobu platnosti a zvýšil
podstatněji i sankci. Všechno je obsaženo v našem návrhu
novely zákona.

Dalším problémem jsou rozhodnuti, kterými soudy vyhovuji
žalobě o ochranu osobnosti podané agenty vedenými v registru.

Středisko pro dokumentaci protipráv nosti komunistického
režimu ldeda dokumeniarisiy na celý nebo poloviční pracovní
úvazek 1 alo práce pro absolventy středních škol s maturitou je
zařazena do 7. kvalifikační třídy, ubytováni není zajištěno.
Informace na telef. číslech 4.30 551 nebo 430 841. linka 369.

ramen, že v tomto případě se nedá nic dělat, protože podle
vysokoškolského zákona je rozhodujícím činitelem akademický
senát fakulty, který sc ztotožňuje s názorem děkana, žc lustračni
zákon je proti lidským právům a po děkanovi proto nepožaduje
předložil lustračni osvědčeni.

nedostal pověření od předsednictva ani od Rady KPV.
Neni tedy pravda, že je KPV zapojeno v Iniciativě a jméno
Konfederace politických vězňů uvedené pod výzvou ze dne
1.2. 1994 je uvedeno neoprávněně.
Žádáme, aby toto naše vyjádření vzali představitelé Iniciativy
na vědomi a název naší organizace ve svých textech již nadále
neuváděli.

Nebylo dost na této absurditě, doc. Kroupa také působil jako
poradce tehdejšího předsedy české vlády P. Pitharta, prý při
tvorbě české ústavy jako nenahraditelný expert. Ani v této věci
jsme se svými protesty neuspěli Pouze při dalším upozorněni,
žc doc. Kroupa působí jako asistent jednoho ze soudců býv.
Ústavního soudu ČSFR, došlo k nápravě a doc. Kroupa byl
nucen odejit.

Předsednictvo KPV.

Předáno sdělovacím prostředkům 2. února
1994
Dnešní noviny otiskly prohlášeni a výzvu Iniciativy pro
sjednocení pravicových sil České republiky, kde sc tvrdí, že
Konfederace politických vězňů ČR je zapojena do Iniciativy.
Toto prohlášení, pokud jde o KPV. neodpovídá skutečnosti.

Když byl v prosinci loňského roku opět zvolen děkanem,
dokonce bez prolikandidáta (zřejmě zapůsobila psychóza
strachu), teprve když drze a s posměchem veřejně prohlásil, žc
vězňové budou mil zase o čem psát, veřejnost sc konečně
probudila, ministerstvo školství také a děkan musel odstoupil.

Předsednictvo KPV konstatuje, že nikdo nebyl pověřen, aby
jejím jménem vystupoval na shromážděních, vedoucích k
založeni Iniciativy. Jestliže některý' politický vězeň pracuje v
této organizaci, pak lak čini jako soukromá osobá.

Máme tu důkaz nejen bolševické drzosti a nemravnosti, ale
též odpověď na otázku, proč naše polistopadová legislativa
produkovala zákony, které v sobě skrývaly výhody pro
stoupence komunistického režimu a naopak nepřiznávaly
zákonná práva jeho obětem. Klasickým příkladem je zákon 87/
91 Sb. o mimosoudních rehabilitacích. Nedivme sc tomu. Na
předních místech legislativy stáli komunisté nebo
osmašcdcsálnici. kteří si říkali jeden čas disidenti.

Konfederace vítá každé sjednocováni demokratických sil.
ale sama se na lom procesu, vzhledem k svým stanovám,
nemůže podílel.
Předsednictvo Kl‘l'

Dá to ještě mnoho práce, než odstraní tne pozůstatky činnosti
garnitury socialistických právníků od M. Čalfy po Z. Jičínského

V průběhu soudniho procesu nejsou brány v úvahu mikrofiše
jako věrohodný procesní důkaz a soud zkoumá, zda agent škodil
málo, hodně či vůbec ne. Ministr poukázal na skutečnost, že
někdy zástupci M V jsou nedostatečně připraveni nebo se vůbec
k soudu nedostaví.

Miloš Slabák

Pietní místo, ale ...
Již po několikáté informoval na muklovských setkáních v
Belvederu předseda pražské pobočky KPV a předseda "Nadace
pro uctěni památky obětí komunismu v Praze" v jedné osobě Stanislav Stránský o tom. jak sc vyvíjí situace ve věci postaveni
pielnicb míst obětem komunismu

Ministru Rumlovi jsme již poslali žádost, aby jednak žaloval
všechny řídící důstojníky Stb, kteří u soudu prohlásili, že uvedli
do svazku nevinné lidi, pro zneužiti moci veřejného činitele,
jednak aby u osvobozujících rozsudků u ntuklii zjistil, zda
dotyčná osoba podcpsala spolupráci, neboť v tomto případě
podle stanov nastává zádrhel

Co však víme bližšího o vlastním statutu "Nadace", o jejich
orgánech, o jejím funkcionářském zázemí, o jejím hospodařeni
a majetku, o členství v ni? Prakticky jen to. kdo je jejiin
předsedou a že její kancelář se nachází v kancelářských
|>iostoiácli jriažskc pobočkv KPV Neznáme ani další členy
předsednictva "Nadace", ačkoliv je jmenuje a odvolává
Konfederace |>olin J.yVli v., nu • pol>.>. ka Praha

Konečně přišla na přetřes i nová funkce dokumentačního
střediska, vedeného br Hubálkem. kdy jsou značné omezeny
pravomoci útvaru a snižuji sc možnosti potrestání viníků Mmisti
byl optimisticky a věřil, že změna prospěje výkonnosti Koncem
roku můžeme přehlédnout vvslcdkv. do té doliv vyjde všem
požadavkům ředitele vstříc i pokud sc týká personálního
obsazeni. I o je závažný slib

V čem však neni ínloi m.ičin nouze jsou předkládané
hotenini linančni částky nakladu k realizaci pouze jednoho z
proklamovanvch piojekiu. listě neni bez zajímavosti, žc
neznáme, jakým schvalovacím řizeniin. ať již po stránce
umělecké nebo finanční piojekt jiiošel.

Na konci jednáni ministr vyslovil předpoklad, že počet
žádosti o odškodiiováni se zmenši na běžnou mini a útvar bude
moci uvolnil přeby tečné pracovníky. KPV žádá, aby naše členka
sestra Kavalírova mohla pracovat na ministerstvu až do vy řízeni
rozpracovaných žádosti.

Předseda A.7’1 ’./(-Dr. Stanislav Drobný

Byli jsme první
i

Byla to prokazatelně KPV. která první již před dvěma a pul
léty poukázala na ostudný paradox, že děkana právnické fakulty
MU zastává dlouholetý spolupracovník SlB Jiři Kroupa. Psali
jsme do novin, časopisů, navštívili jsme rektora, ministra školství,
všude jsme se setkali s kladnou odezvou, ale také s pokrčením
Ministerstvo vnitra odbor vyšetřováni provádí nábor
asistentů vyšetřovatelů Podmínka přijeti: maturita, dobiv
zdravotní stav a splnění branné povinnosti.
Žádosti se podávají na personálním odděleni krajské správy
ministerstva vnitra.

Příležitost pro vaše potomky

Mladočechů a není rozhodující, že se nepíše druhá polovina 19.,
ale konec 20. století.

Vinic však, že se v tomto piojekiu jedná o umístěni jmen
popravených komunistickým režimem na desku památníku,
žc piav ě ztvárněni jmen je neobyčejné nákladnou záležitosti,
žc při zveřejňováni jmen je naprosto nutné mil absolutní zámku,
žc z hlediska inuklov ske etiky jsou lak ověřena, aby v blízkém i
vzdáleném budoucnu sc neobjevily skutečnosti, odporující
muklovské etice.A tato záruka neexistuje Žc je to úvaha
naprosto reálná, dokazuje nedávné vydáni "Piety" redakci
časopisu "Věrni zůstali", kde k takové situaci došlo (případ
Váv ra-Stařík) a věrohodnost publikace značně utrpěla Jenže
na papíře sc dá ostuda smazat, na pomníkové desce stčži.

28. 5. 1994 v Jáchymově a Ostrově n/O. již pátý ročník
vzpomínkové liyzny "Jáchymovské peklo" za ty politické vězně,
kteří skutečné peklo jáchymovských koncentračních táborů
nepřežili

K tomuto riziku přistupují další důvody k tomu, aby
památník bezejmenč připomínal všechny oběti komunismu
Vždyť k nim patři i ty neznámé oběti, které byly umučeny nebo
ubity ve vyšctřovnách SlB nebo v korekcích věznic a jejichž
místo posledního odpočinku neznáme, oběti, které prchaly, aby
za své postoje proti režimu zachránily holé životy a byly na
svém útěku přes hranice postříleny jako divoká zvěř A těm
patři také naše úcta a naše vzpomínání
Myslím, že při realizaci tohoto projektu by se mělo postavu
reprezentativní, avšak nikoliv bombastické přetni misto všem
obětem komunistické hriizovlády, a to na Ďáblickém hřbitově,
kde spi svůj věčný sen nejen oběti komunistických šibenic, ale
i jako hrůzné svědectví komunistické zvrhlosti také děn. jimž
sebevětší péče včzně-maminky uprostřed vězeňských zdi
nestačila zachránit život.
U dalších projektů by nemělo být opomíjeno míněni širší
muklovské veřejnosti. To proto, aby pietní místa skromně
vyjadřovala, žc oběti byly přinášeny z upřímné vroucí louhy
vrátit do naši země svobodu, byly přinášeny pro ncz.lomné
přesvědčeni, žc nelze pod knutou kladiva a srpu žil

Dušan ('hval

Několik slov tlo vlastních řad
A že ta slova mnohým nebudou po chuti je jisté, ale co kdyby
alespoň někdo s nimi souhlasil? Když si v zpomenu na poslední
zasedáni Rady KPV 9. února 1994, musím ta slova napsat.
Zkusme se podívat trochu zpátky. Pět, deset, dvacet i čtyřicet
let. Koho z nás, kteří jsme přežili ta dlouhá léta v kriminálech a
koncentrácích, by tenkrát napadlo, žc sc dočkáme toho,
abychom mohli mluvit nahlas to. co si myslíme ? Kdo z nás si
tenkrát v Husákově a Jakešově totalitě připustil myšlenku že
bude jednou rehabilitován, odškodněn, a že sc stane
plnoprávným občanem státu ? Komu sc snilo o lom. že jednou
bude v Čechách vláda, která z. toho mála, co po komunistech
zbylo, nám. starým muklům vůbec něco dá ?

My si dnes bohužel nechceme uvědomil, žc jsme vlastně
pro tuto vládu nic neudělali My jsme opravdu byli - tenkrát
velmi dávno v padesátých letech - jen trochu statccnejši než
ostatní Ale ta naše statečnost a odvaha nás stala dlouhá leia
kriminálu lam jsme sc |>od holou komunistických I ichaíu
doka/ah sjcdnolil a ukáznil sami sobe, ale i lem b ichaium |.d a
je sila v jednoto šl.oda. žc na to z.ipommam. < »-obm wiím
žc právě tato sila mnohým z mis pomohla jiiezit a do.i: icJa
dnu. .A když dnes čtu z. článku Zdeňka Otruby, šélicdakloi.i
Nového domova v Kanadě bývalého mukla lato slova ' Alic
do značné imrv sc jednáo střídáni straží, o prostou a nezbytnou
výměnu generaci. Pro budoucnost Konfederace jiolitickych
vězňů to ovšem nevěsti nic dobteho. Be/iadiiost vedeni Kl'\
neschopnost sc politicky prosadil. vnitřní hádky, vzájemné
obviňováni uvnitř a velkolmbý antikomumsmus navenek, to
všechno mohou být jen |>řizuaky hlubokého, neodv ratilelneho
rozkladu linuli politických vězňů S přistupující znalou morálního
kreditu v očích národa se stávají političtí vězni trochu komickým
spolkem hádavých staříku, kterým ostatní naslouchají na pul
ucha a s chatrně zakrývanou netrpělivosti A lo je osud, ktciý
jstnesi snad opravdu nezasloužili" (konce chain)
Zainyslimc-li se nad lim, musíme přiznal, žc i v Kanadě o mis
něco včdi A tak je mi trochu smutno, když slyším ty výkřiky
kritiky na vládu, koaliční strany a vůbec na všechny, kteři pro
16. 7. 1994 pak třeli ročník setkáni politických vězňů při
příležitosti slavné pouti v klášteru Teplá na počest
blahoslaveného Hroznatý, patrona všech nespravedlivě
odsouzených. V minulém roce byla tato pouť spojena s oslavou
800 let od založení tejrclského kláštera

