První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

7. února 1997

RES PUBLICA

Dr.K v í č e r a Vá
clav, nar.3.února 1906,
překladatel, byl popra
ven dne 26.ledna 1957.
Kdo sleduje naší no
vinářskou scénu ví moc
dobře, že Fepíno Maraczi, nezůstal své pově
sti tvrdého odpůrce to
tality ani v ’’s-ametové”
době nic dlužen. Nebýt
jeho a ještě několika,
nevěděli bychom skoro
nic o zločinech komuni
smu.Po zastavení ČTD má
zákonitě jedny z nejvě
tších problémů se získá
ním nového místa. V.H.
> Reportér (41) s praxí
od r. 1991, s vlast, vybavením,
hl. práci v deníku či týdeníku,
v agentuře pro sběr informací
nebo průzk. veř. mínění. Nabíd.:
Josef Maraczi, Vršní 13, Praha
8-Kobylisy, 182 00. LRZQ8623

ve vazbě./Dosud nepublikováno/
Zdeněk, nar.19♦11•1899, §130/1 tr.z.,zem
řel na ochablost srdce 19.1.1953, Plzeň.
rj e n y ch Ludvík, nar.17•1 * 1886, velezrada, ochabnutí
srdečního svalu 13*2*1953 v Plzni.
Ko ch á n e k Jan, nar. 10.2.1918^, velezrada, vmetek doplícnice, zemřel 4^.4.1953, Plzeň.
Kubelka Řehoř, nar.1j.i.1903, §35/1 z.č.231/48 Sb.,
otok plic, zemřel 12.7.1953, Plzeň.
D u r č i Jan, nar.10.10 * 1881, §85 tr.z., zaplavení krev
ního řečiště močovinou 13*8.1953, Plzeň.
P ř i b í k Rudolf, nar.28 * 3*1891, §125/a,129 tr.z.,lalůčkový zánět Dlic,zemřel 24*11.1974* Plzeň.
Ležák Josef, nar.27*8.1923, velezrada, Tbc plic, zem
řel 3*10.1955, Plzeň.
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1. Helping- skupina lidí sledujících lidská prá
va v České republice a zasazující se
za jejich dodržování.
2. Ing.Čestmír V a š k o: Člen redakční rady sděluje.
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Podivná aktivita,Marty Kubišové

V jednom z listopadových pořadů -Chcete mé-, který uvádí zpévač
ka Marta Kubišová, byli napadeni myslivci za to. že střílejí toulavé psy
kočky, a dokonce už jim prý takové vyžití nestačí a střílejí sami sebe
Paní Kubišová jisté ví. že pes je domestikovaná šelma, a člověk si ji
výcvikem a působením od pravěku přizpůsobuje svým potřebám. Po
kud jsou tato zvířata lidmi ovládána, je všechno v pořádku. Horší je.
když pes může volné pobíhat, jak se mu zlíbí, nebo je vyhozen z auta
v úplné cizím prostředí Ve velmi krátkém čase se v něm projeví jeho
I přirozený pud a začne pronásledovat a lovit zvéř. V pořadu ukazovala
zastřelené psy a ve svém komentáři udělala z myslivců div ne vyvrhele
lidské společnosti. Bylo by zajímavé, jak by tato milovnice zvířat reago
.vala na nářky majitelů^ vypleněných králíkáren či na stržené kusy srn
čího, zvláště pak zjara, kdy jsou smy plné. Takové snímky však neuká
žala. Ani se nezmínila o zákonu, který přesné definuje, za jakých okol
nosti může být pes považován za pytláka, a tudíž odstraněn. Záběry
myslivců v rakvích už jenom dokreslily ubohost celého pořadu. Smut
né. ale na prstech ruky by se dalo spočítat, kolik jich přijde ročně o ži
vot pří lovu. Máme demokracií a můžeme se svobodné vyjadřovat. Ne
znamená to ovšem, že bychom se měli navzájem bezdůvodné napadat
J. FULÍN, Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

Hroší kůže versus politická etika
S falešnými doktory práv se tak říkajíc roztrhl pytel. Hotová titulo
mánie! Bylo by zajímavé vědět. kolik takových lžidoktorů ještě působ:
na naší politické scéně. Proslýchá se. že určitě ještě nějací budou. Pře
desůám, že se nechci strefovat do tak snadných cílů, jakými odhaler:
‘doktoři- bezesporu jsou. Myslím si, že ti slušnější z toho vyvodí důsled
ky a vzdají se poslaneckého mandátu. Poslankyně KDU ČSL, Pavla Jur
ková tak už učinila. Pan Kalvoda dokonce bleskurychle. A těm. ktc
mají hroši kůži, by jejich poslanecké kluby měly důrazné připomenou
co je politická etika. Týká se to především paní Noveské za ČSSD, kh
rá tvrdošíjně trvá na svém postu.
Z. NEUBAUER. České Budějovic

Ing.Čestmír VaškoJ
zvaný též strýček Vašátko, na výslechu
s StB kvůlivá turis
tickým mapám,které
by se jim tak líbilo
překvalifikovat na
mapy tajné, mi sdě
lili i další přezdí
vky jako inža či pře
dseda, si klade pod
mínku pro své člens
tví v redakční radě,
viz vedle a sice náv
štěva blízkého zahra
ničí i když ví, že
se chci stát jediným
českým občanem,který
nevycestuje do zahra
ničí,ve své věkové
kategorii. Je to sou
těž o zlatého pecivá
la,Kterou chce ’Res
publica” v brzku vy
hlásit. Jelikož na
tom pracuji velmi
dlouho a stálo mne
to spousty odříkání,
nenavštívit ten záz
račný Západ, budu mu
set asi na jeho člen
ství v redakční radě
resignovat.Ale důle
žitější je, že si
chlapec /rehabilito
vaný až Dřeš trojí
odvolávání vojenské
ho prokurátora/,že
trochu nedoceňuje si
tuaci v níž bojovní
ci proti komunismu
se nachází. Vezmu
čerstvý případ Ing.
Františka Vojtáska,
který dostal 23 let
na tvrdo za špionáž
atspolčení s cizí
mocností /Francie/.
Dne 23.1.1997 soud
odmítl rehabilitaci
z důvodů myslím,že
to bylo abych nikoho
neurazil, že spolup
ráce s imperialisty
byla v té době,7C-tá
léta, proti platným
českosl. zákonům. Ty
teda máš ty kluku
štěstí,žes za vodou
že Tě zrehabilitovali,
ještě v době, kdy by
li zblblí strachy ze
sametové revoluce.
Dnes by už zase přes
to nejel vlak, ostatnecn^.ní v.šem dnöir. koIiťC*
J.ozna se i ty ně
čeho ještě doXčkáš.VH.

Cestování je droga

Je skupina Cídí sie dující Lidská práva v České repubiice

a zasazující se o jejich dodržování.
Kontaktní adresa:
Helping c/o Dr. E. & P. Skala
Karl-Marx-Ring 56
81735 - München-Germany-Europe
B/Fax:++49+89-670 25 07
CITIBANK Germany-BLZ 300 209 00 Kont. Nr. 060359 1519- Dr. E.Skala, Verwendungszw.HELPING
'Předem dekujeme zafinanční podporu.
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Legionáři chtějí věřit, že nynější
Německo je jiné, než jeho fašistic 
ký předchůdce. Mají však právo,
stejně jako odboráři, zachovávat
k západnímu sousedovi opatrnost.
Mluvčí legionářů Tomáš Sedláček
dodal, že legionáři se nesmířili ani
s postupným štěpením Českoslo 
venska: nejprve s odtržením Pod
karpatské Rusi a později rozděle
ním na dva samostatné státy Čechů
a Slováků. Připomněl také, že le 
gionářská obec byla proti zvůli jak
fašistické, tak i komunistické dik
tatury’. Proto se také obě diktatury
po nástupu k moci vždy postaraly
o zrušení obce.

Varovný hlas legionářů

-s t> -

pražské pobočky 15, Konfederace
politických vězňů, dvě kytice v ná 
rodních barvách se stuhami: „Ne
zapomínáme-věrni jsme zůstali“.
První kytici v 10 hodin u spo 
lečného Iirobu obětí fašismu a ko 
munismu v Krematoriu ve Straš
nicích a druhou kytici přesně ve
12 hodin na místě bývalého hro 
bu Neznámého vojína na Staro
městském náměstí v Praze. Jako
náš dík a uznání.

Výročí osvobození

V den výročí Pražského povstání
dne 5. května t.r. položili zástupci

Wednesday, 29. May 1996 München-Germany

sníh. Londýn je svít sám pro sebe brdy
a velký. Je to celý svít. Po orientu víc
netoužím, to mi stačí Holešovická tržni
ce. Sny o Casablance a Agadiru se takí
rozplynuly v arabskím servisu s ne
dostatkem mýdla a upřímných očí. Hod
ni lidíjsou v Fccku - nešidí i když vidí,
že na ty jejich šestáky nevidíte. Šizuňk
v Africe, Itálii a Česku je stará vesta,
obnošená, ale pořád vynáší A tak mi
zbývá ještl na sever a za polární kruh
a na Falkland?. Jinak sever je příliš
drahý. Zato moji milovanou Ibizu budu
navštlvovat, dá-li bůh i po čtyřech. Už
se chystám. Cestování sbližuje lidi, stá
ty a svltadíly_
j

Nastává doba letní— doba cestovního,
turistickíbo a lázeňskíbo ruchu. Proto
dnes zveřejňujeme dopis, který nám po
slal z cest náš starý známý z kriminálů.
Mimo jiní píle:
„Dávno jsem již postřehl u mnoha lidí
závist a pochyby. Ba, lidí, kteří vlastní
vily, chalupy, auta či přepychoví vy
bavení byty, mukly nevyjímaje, mi čas
to kladou otázku „kdeže na to beru“. Beru
totiž tak mdlo, a díky za ní, že na nic
jiníbo než cestováníprostí nemám. Naši
vládnoucí, ženoucí se k vrcholům svých
kariír, přes naše hrbolatí osudy se chytře
postarali o to, abychom to odíkodníní
nedostali v roce 1990, kdy se za ty peníze
dala koupit na příklad nemovitost, která
se dnes prodává za desetinásobek, což
by nám bobatč umožnilo dožít i se svý
mi neduhy bez dloubíbo studováníjídel
ního lístku v restauracích, co se ještí
vejde do tí dvacetikoruny. Nestalo se tak
a není na podnikání ani na reality. Přeji
tyto možnosti všem, i když jsem si vídom, že vítšina tlcbto milionářů se na
pakovala za komunistů a s jejich pomocí
Historická pravda však nemůže být zá
roveň historickou spravedlností a tak
jsem vdžčen za štčstí, jsa dulen sírou
a uhlím pražskíbo ovzduší že mohu
odletí! a proklusat velkí ostrovní pláže
a zaplavat si ve vlnách osamílých zá
livů, dopuje svůj krevní obíh i mozkoví
závity kyslíkem, který je naděv Šech ny
leky.
Má touha cestovat je však jen skrom
ným naplňováním snů rního dčtství
byronskíbo a mácbovskíbo romantismu
- touhy a samoty - uprostřed človíčí
masy i s možností konečníbo drceni
vlastních kostí Vilímovým čertovým ko
lem či odlehlými anglickými samotami
a močály. A tak místo putování mlád
a zdráv po svítí širím mi temní dumy
míbo romantizmu nesplnila jen cesta
uberskobradišťskí viznice, jejíž temnice
byly tak na míru šití Ortenovskímu osu
du a blízki i jejímu na naplníní
Žel, nestalo se - neslyšel jsem volání
Jarmily, ale v tom krásním, slunečním
jaru na provazární jen vzlykot a slzy
sexuální zvrblíbo bestiální'00 vraha
z Příbrami, kteríbo najednou dojaly lyrickí verše. Až po svím brůzním činu
poznal, že má duši A tak i tam, po dlou
bá vazbč človík pološílený, zasněný již
do posledních výšin sví obiti ještl po
znával jak dalekí nekonečno je v človlku, než je o jeho osudu možno vy
řknout absolutní soud. Ale vyšel jsem.
Sice bez iluzí, ale vždy s vůlí žít a pozná
vat. A tak cestuji a poznávám. A srovná
vám a bráním se xonofobiím vnořením
se do mořských vln a odvedením smyslů
do barev s vůní slunce, vltru, bílých skal
azuru nebe i zemí. Jak jinak překonat
a utíci od mnobíbo kolem sebe. Vždyť i
politizovdní v hospodách již ztratilo
smysl - všude jen samy antikomunista,
všichni to vidíll všichni bojovali a človík musíjen mlčet-proti vitšinč odpo
rovat nelze, to prýje demokracie a demo
kracie je volební bias a ten je u všech
Stejný. Tím se kruh iluzí a romantiky
uzavírá Není již o čem snít, ale jde-li
to, může se žít. A tak tedy Látfo, ces
továníje drogo, kterou nelze předávkovat. Proto kdo může alespoň takto utíci
do dálek, plni doporučuji. Byl jsem už
ledaskde a ledaskde jsem nebyl. Všude
bylo níco krásného. Jen vysníná Flori
da byla sentimentální kýč pro nírneckou náturu - vraždy bez motivu a ku
bánská gheto Miami už zmizelo z mých
cest i snů. Do New Yorku nedoporučuji
samotnímu. Důmyslní zatřízení americ
kých celnic reaguje na balíček šumáku
jako na drogu, takže nutno pít v hotelu
jen vodu. Neprovczeš nic. Zato Evropa
ie velkorysá. Atlantická pobřeží Portu
galska je nádherní stejníjako bavorská
vesnice dokud do nich nevtrhli Nderáci
a černá i bílá prostituce a krimi z vý
chodních zemí a Balkánu. Francie mi
připomíná tak trochu Pražskí komu
nikace, když dvakrát za rok napadne

Jídylng
Je skupina Lidí sbedující bidská práva v České repubbice
a zasazující se o jejich dodržování.
Kontaktní adresa:
Helping c/o Dr. E. & P. Skala
Karl-Marx-Ring 56
81735 - München-Germany-Europe
S/Fax:++49+89-670 25 07
CITIBANK Germany-BLZ 300 209 00 Kont. Nr. 060359 1519- Dr. E.Skala, Verwendungszw.HELPING
‘Pre.dem déHnijeme za finanční podporu.
28. October 1996 München-Germany

Dokument, poděkování a prohlášení s výzvou k finanční sbírce pro pana R. Šefčíka.
Dne 25.6.1996 po dvoudenním soudním přelíčení u Krajského soudu v Plzňi byl propuštěn na
osvobodu, po čtyřletém nespravedlivém věznění, bývalý politický vězeň pan R. Šefčík (viz:
Dokument, protest E3
ze dne 29. 5. 96).

Za předsednictví pana soudce P. Špicara s přísedícími uznal senát Kraj, soudu v Plzňi výpověď
hlavního a jedinného svědka Stahla, jako přímý důkaz a důvod k zrušení nespravedlivého
"odsouzení " k 10,5 letům věznění s ostrahou a okamžitě zrušil další nespravedlivé věznění pana
R. Šefčíka s uznáním návrhu na obnovení nového soudního řízení-jednání.
Senát umožnil panu R. Šefčíkovi a jeho otci se hájit, dal jim možnost vyjádřit se a předkládat
protidůkazy k věci kladené mu za vinu, podle tr.zákona a ústavních práv, ve smyslu mezinárodní
Listiny lidsk. práv zakotvené v Ústavě České republiky.
Dále Senát ve svém soudním výnosu uznal právo býv. red.Čtl pana Chaloupky, na novinářskou
nezávislost, etiku, právo shromažďovat objektivní informace pro veřejnost a odmítnul-neuznal
fantazie st.zástupkyně Chládkové.
Ve zbytečném odvolacím řízení Pražského vrch, soudu, vyvolaném st. zást. Chládkovou , bylo
rozhodnutí Kraj, soudu Plzeň potvrzeno, a to i přes její protest. Chládková, namísto aby dala
příležitost k novému-obnovenému, spravedlivému, soudnímu objasnění věci a uzavření
nespravedlivého "odsouzení " pana R. Šefčíka, se stále pokoušela celou právní věc protahovatblokovat a znemožnit další spravedlivý právní vývoj.
To vše samozřejmě na účet daňových poplatníku-obyvatel Č.republiky..

S fibubokpu úctou, dekujeme Všem zúčastněným stranám, kjúmž se ^HebpinpEÍ přidal:
Váženým osobám, Institucím, Hnutím a Veřejnosti při osvobození pana

Šejríka z jeho

nespravedlivého věznění a nedáš hosti, do které jej přivedla Hbausova diktátorská totadta.
Mamince, babičce, otci, sourozencům a přátelům pana R. Ševčíka,Váženému panu Chaloupkovi,
Váženému panu A. Staňkoviči,Váženému panu soudci P.Špicarovi s Váženými pány přísedícími u
Kr.soudu v Plzni, Váženému panu soudci R.Tomašoviči s Váženými pány přísedícími u Vrch,
soudu v Praze, Váženému panu JUDr.Kocinovi, Váženému panu Justizbeamter Niegel z Passau, že
odložil 15denní-věznění P.Skaly, který hájil právo na sebeurčení ve věci Českého občanství pani
Dr.E.Skálové, čímž umožnil sledování soudního procesu p. R. Ševčíka, UN-odd. Lidských práv při
OSN, Evropskému Parlamentu-Komisy pro Lidská-práva, ai-USA, ai-Great Britain, ai-Germanya
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nepovolenému vstupu na území nebo osoby, proti níž probíhá řízení o vyhoštění
nebo vydáni

2. Každý, kdoje zatčen, musí být seznámen neprodleně a vJazyceJemuž rozumí,
s důvody svého zatčení a s každým obviněním proti němu.
3. Každý, kdo Je zatčen nebo Jinak zbaven svobody v souladu s ustanovením
odst. 1 písni c) tohoto článku, musí být (hned předveden před soudce neboJinou úřední
osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci a má právo být souzen v
přiměřeně lhůtě nebo propuštěn během řízení. Propuštěni může být podmíněno zárukou,
že se dotyčná osoba dostaví k přelíčení.
4. Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo Jiným způsobem, má právo
podat odklání, aby soud v krátké době rozhodl o zákonnosti Jeho zbavení svobody a
nařídil propuštěni Je-ll zbavení svobody nezákonné.

5. Každý, kdo byl zatčen nebo zbaven svobody v rozporu s ustanoveními tohoto
článku, má nárok na odškodněni
Článek 6
1. Každý má právo na (o, aby Jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v
přiměřeně lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem
který rozhodne o Jeho občanskoprávních nárocích čl závazcích nebo o oprávněnosti
trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, tisk a veřejnost
mohou být vyloučeny po dobu celého, nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného
pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, vyžadují-ll to zájmy
nezletilých nebo ochrana soukromí účastníků anebo, v nezbytném rozsahu, pokud by.
vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejné řízení mohlo ohrozit zájmy spravedlností

2. Každý, kdo Je obviněn z trestného činu. Je považován za nevinného, dokud
Jeho vlna nebyla zákonným způsobem prokázána.
3. Každý, kdo Je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva:

Článek 7

dýchacích cviků. Toho dne chtěl
opět cvičit, a bořenní nezamalovanou tabulkou spatřil něco, co
bo přimělo se ihned skrčit. Vleže
na posteli nám sděloval, že se něco
nedobrého děje. Pod protější zdí
stála hustá řada dozorců, každý
měl v ruce pušku, připravenou
k palbě na naše okna. Podobná
řada byla i na další straně troj
úhelníkového dvora. Domysleli
fsme si, že další Je i pod našimi
okny, prostor našich vycházek byl
zcela uzavřen.
Ted Již Jsme si byli Jistí, že se
něco děje. V pohnutí Jsme leželi
tiše na postelích a bezmocní Jsme
byli v duchu u toho statečného
člověka, který v tomto okamžiku
platil daň svým životem. Ti z nás,
kteříJsme byli odsouzeni k trestu
smrti, jsme již předtím mnoho
kráte v představách prožilí svou
popravu. Věděli Jsme, Jak vypadá
šibenice, Jakým způsobem se pod
ni musí odsouzený postavit, a Jak
fc provazem zadušen. I to, Jak
dlouho se zmítá, než nastane de
finitivní konec. Už před tím jsme
každé ráno vstávali s pocitem, že
fe to naše ráno poslední Dalo by
se říci, že Jsme na popravu byli
připravení. Smrt generála Píky
nám znovu tyto okamžiky připom
něla. Ryla to „teprve“ druhá po
prava, ještě Jsme se nevyrovnali
se zběsilostí komunistického reži
mu.... Nikoho z nás to nenapadlo,
ani tehdy ne, když pozdě večer

aj být neprodleně a v jazyce, Jemuž rozumí podrobně seznámen s povahou a
důvodem obvinění proti němu;

Heliodora Píku odváděli z cely.
Svoji poslední noc tráviljinde. Do
b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby;
datečně jsme si uvědomovali že
tu noc neštěkni pes, který se Jindy
c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce dle vlastního výběru pokud nemá pohyboval na ocelovém laně Také
prostředky naJeho zaplacení aby mu byl obhájce poskytnut bezplatně,Jestliže den předtím nebyla vycházka, ale
to zájmy spravedlnosti vyžadují;
přesto na dvoře v úzkém Jeho ro
hu, byl život Těsně před tím zmi
d) uyslýchat čl dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout výslechu předvolání zely agregáty na dřevoplyn, které
tam byly uskladněny od války, aby
svědkťt ve svůj prospěch za stejných podmínek. Jako svědků proti sobě;
tam mohla být postavena šibenice.
Děsivě působila i vzpomínka na
e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka. Jestliže nerozumí Jazyku používanému
ministerskou „dakotu“, která se
před soudem nebo tímto Jazykem nemluví.
ve večerních hodinách přiblížila
a zlověstně se leskla. Generalíta
se Jela přesvědčit, přišla shléd
nout to hrůzné divadlo. Usmrtili
bo na dvoře, přímo pod našimi
okny. Jako Jediného člověka, který
byl kdy na Borech popraven.....
díček Ještě nehlásili Bylo nám to
Smrt generála Píky se stala i pro
divné, ale nakonec Jsme byli rádi
komunisty mezníkem — od ní se
Nadešlo nešťastné ráno 21. že si můžeme poležet Podplukovs popravami doslova roztrhl py
června 1949. Budíček býval v tu ník Jarda Kadaňka (parlamentář
tel Po ní měl Gottwald uvolněnou
dobu v šest hodin ráno. Krátce české národní rady u gen. Tousruku, a odepsal ze života stovky
poté houkala Škodovka a Jiné to sainta v květnovém pražském
lidi..
várny v této části města. Ten den povstání), měl ve zvyku se posta
Škodgvka opět houkala, ale bu vit před okno a provést několik

J. Členské státy pouažtíjí články 1 až 6 tohoto protokolu za dodatkové články
k Úmluvě a všechna ostatní ustanoucni Úmluvy se provádějí v souladu s tím.
2. Právo podat individuální stížnost přiznané prohlášením jxxile článku 25
Úmluvy nebo přijetí obllgatornl pravomoci Soudu prohlášením podle článku 46 Úmluvy,
lze ve vztahu k tomuto protokolu vykonávat. prohlásl-ll dotčený stát, že uznává toto
právo nebo přijímá obligalomí pravomoc pokud Jde o články 1 až 5 tohoto protokolu.
Článek 8

Tento protokol Je otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy, které
podepsaly Úmluvu. Podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Členský stát Rady Evropy
nemůže ratifikovat, přijmout nebo schválit tento protokol, aniž by zárovcú neíxi dříve
ratifikoval Úmluva Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u
generálnířio tajemníka Rady Evropy.
Článek 9

1. Tento protokol vstoupí v platnost první den měsíce, kter ý následuje po uplynuti
dvouměsíční Ihúty od data, kdy sedm členských států Rady Evropy vyjádří svůj
souhlas být vázán protokolem podle ustanovení článku 8.

2. Pro každý členský stát, který vyjádří dodatečně svůj souhlas být vázán
protokolem, vstoupí tento protokol v platnost pivní den měsíce, následujim po uplynuti
dvouměsíční Unity ode dne uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schváleni.
Článek 10
Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady:

aj každý podpis;
b) uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijeti nebo schváleni;

c) datum, ústupu tohoto protokolu v platnost v souladu s články 6 a 9;
d) Jakýkoli Jiný úkon, oznámení nebo prohlášeni týkající se tohoto protokolu.

Na důkaz toho podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsalt tento
protokoL

Dáno ve Štrasburku. 22. listopadu 1984 v angličtině a ve francouzštině, přičemž
obě znění mají stejnou platnost, v Jednom vyhotoveni které bude uloženo v archivu
Rady Evropy. Jeho ověřené kopie zašle generální tajemník Rady Evropy všem členským
státům Rady Evropy.

Smrt H. Píky

- jsk-

\f Chebu obnoví věznici
Při krajském soudu v Chebu léta fun
govala velká věznice (na snímku). Až přiš-

li komunisté a zrušili soud i věznici, pro
tože byly příliš na očích západního svéta
a Státní bezpečnost nemohla tady páchat
na lidech zvérstva jako jinde. Ješté za
čátkem komunistické diktatury věznice
sloužila jako odlehčovací vyšetřovna kar
lovarské StB. V letech 1949 a 1950 soustře
dili tu několik skupin vězňů a podle po
třeby převáželi je k státnímu soudu v Pra
ze. Vězeňská správa České republiky chce
věznici obnovit, Cheb s návrhem sou
hlasí. Zatím se provinilci z kraje vozí da
Plzně nebo Ostrova nad Ohří.
rt
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PROTOKOL Č.9K ÚMLUVĚ O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV
A ZÁKLADNÍCH SVOBOD

Členské státy Rady Evropy, které /^odepsaly tento protokol k Úmluvě o ochraně
lidských práv a základních svobod, podepsané v Římě 4. listopadu 1950 (dále Jen
Úmluva).

rozhodnuty dále zdokonalovat proceduru stanovenou Úmluvou,
dohodly se na následujícím:

Mraky nad soudkyní
I přes nejrůznější usvědčování a ná

tlaky nehodlá okresní soudkyně v Trut
nově M. Horváthová v žádném případě
odstoupit. Nyní reagovala na výzvu 12
starostů, místostarostů a duchovních
z Trutnovská, kteří žádají její odstou
pení z důvodů, že v roce 1988 odsoudi
la těžce nemocného Pavla Wonku a ten
pak zemřel šest dnů po vynesení rozsud
ku ve věznici v Hradci Králové. Lékař
prý jí před projednáváním řekl, že Won
ka je v pořádku, a že je schopen se proce
su zúčastnit. Doklady se ale již ztratily
- takže podklad pro další telení zmizel.
-*

■3Článek 3

Nikdo nesnil být nučen nebo podrobován nelidskému čí ponižujícímu zacházení
anebo trestu.

Článek 4
1. Nikdo nesmí být držen u otroctví nebo nevolnictví.

2. Nikoho nesmí být žádán. aby vykonával nucené nebo povinné práce.

3. Za "nucenou nebo povinnou práci" se pro účely tohoto článku nepovažuje:
a) práce běžné požadovaná při výkonu trestu uloženého podle článku 5 této
Úmluvy, nebo v době podmíněného propuštění z takového trestu;

Článek 1

a

Úmluva o o c h ra n ě

z a íc la d n ic h svoboa

lid s k ý c h n ráv

se vrátili domů, ale za pár týdnů přijeli
b) služba vojenského charakteru nebo, u případě osob, které odmítají takovou
znovu do Prahy na representační sraz. Až
službu z důvodů svědomí u zemích, kde Je lakové odmítnutí vojenské služby
v
Praze
se
dověděli,
že
do
Anglie
nepo

(.B
Pro strany Úmluuy, kteréJsou vázány tímto protokolem, se Úmluva dopláuje.jak
uznáuáno, Jiná služba vyžadovaná místo pouinné vojenské služby;
jedou. Aféra ve Švýcarsku a příslib an
Je uvedeno u článcích 2 až 5.
gažmá v cizině již byly známou věcí. Po
c) služba vyžadovaná u případě nouze nebo pohromy, která ohrožuje život nebo
licajti jim prohledali zavazadla a ke vje
blaho společenství;
mu jcítě naJli pár kompromitujících do
Článek 2
pisů a adres. Všechno směřovalo ke špat
nému konci, který urychlil „sedánek“
d) práce nebo služba která tvoří součást běžných občanských povinností
rozzlobených hráčů v hospůdce, kterou
článek 31. odstavec 2 Úmluuy zní takto:
vlastnil bratr pražského hokejisty Ujčí"2. Zpráva bude předána Výboru ministrů. Bude rovněž sdělena dotčeným ka. Došlo i ke rvačce se StB a reprezent
Článek 5
státům, a pokud se týká stížnosti předložené podle článku 25 l stěžovateli. Dotčené anti nevšedních kvalit a zásluh se ocitli
ve vězení. Jména Modrý, Rožiňák, Konostáty a stěžovatel nemají právo Ji zveřejnit."
1. Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven
pásek a další se směla jen šeptat. Vladimír
Bouzek k tomu dodává: „Blažek odletěl suobody kromě následujících případů, pokud se tak stane u souladu s řízením
hned zpátky letadlem do Ostravy. Já jsem stanoveným zákonem:
Článek 3
vzal pod křídla mladého Vlastu Bubníka, kterého to táhlo s ostatními do hos
a) zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem;
půdky. Pojed se mnou do Brna přes Tře
Článek 44 Úmluuy zní takto:
bíč vlakem, právě nám to jede. A tak jsme
b) zákonné zatčení nebo Jiné zbavení svobody osoby proto, že se nepodrobíla
jeli. O pohromě v Praze jsme neměli po
"Pouze vysoké smluvní strany, Komise a osoby, nevládní organizace nebo
rozhodnutí vydanému soudem podle zákona, nebo proto, aby bylo zaručeno
nětí.“
skupiny osob, které podaly stížnost podle článku 25. mají právo předložit případ
splnění povinnosti stanovené zákonem;
1 na Vladimíra Bouzka došlo. Přišli pro
Soudu.”
něj tři pánové v kožených kabátech, zrov
na, když v septimě dívčího gymnázia
c) zákonné zatčení nebo Jiné zbavení suobody osoby za účelem předvedení před
v Třebíči učil zeměpis. Tak jen po vy
příslušný soudní orgán pro důvodné podezřeni ze spáchání trestného činu
Článek 4
děšené studentce poslal vzkaz řediteli, že
neboJsou-li oprávněné důixidy k domněnce, žeJe nutné zabránitJi ve spácháni
se možná zdrží trochu déle. V úřadovně
trestného činu nebo v útěku po Jeho spáchání;
StB
se
bojovný
Bouzek
nedal.
Neměl
co
Článek 45 Úmluuy zní takto:
ztratit. Hulákali tam, ale já řekl: „Vždyť
d)Jiné zbavení suobody nezletilého na základě zákonného příkazu pro účely
vy všechno moc dobře víte od úředníka
"Pravomoc Soudu se vztahuje na ušechny případy týkající se výkladu a použití
velvyslanectví ze Švýcarska. Ironií bylo,
výchovného dohledu nebo Jeho zákonné zbavení svobody pro účely Jeho
této Úmluuy. které mu Jsou předloženy v souladu s článkem 48."
že jsem emigrovat nechtěl a oni to moc
předvedení před příslušný orgán:
dobře věděli. Otravovali mi chvíli život
pak vystoupit v sérii zápasů s hráči kavyšetřováním, ale nakonec mne pustili
e) zákonné držení osob, aby se zabránilo šířeni nakažlivé nemoci, nebo osob
domů. Za několik měsíců se Vladimír
nadsko-americké ligy.“
duševně nemocných, alkoholiků, narkomanů nebo tuláků;
Na silvestra 1949 v hotelu Waldorf se
Bouzek oženil a neuplynulo ani 14 dní,
Na programu bylo hokejové mistrov pík Malečck a V. Zábrodský a přišli nám
když dostal telegram z ústřední sekce led
o možnosti emigrovat uvažovalo a jedna
ství se vším všudy. S ovzduším plné ner to v hotelu Waldorf oznámit. Již po úno
J) zákonné zatčení nebo jiné zbaveni suobody osoby, aby se zabránilo jejímu
ního hokeje, že byl jmenován kapitánem
lo velmi silně. Rozhodlo se, že se vrátíme
vozity, napětí a bojů na kluzišti. Tak jako rovém převratu v roce 1948 bylo jasné,
reprezentačního mužstva. To bylo pro ně
domů a kdo bude chtít emigrovat, udělá
jených let. Pořadatelem pěkné oslavy
že
kluci
v
národním
mužstvu
nemohou
tenkrát před 45 lety. Když estébáci zatýka
ho hodně nepříjemné: lidé by si na něho
to při výjezdu do Anglie za pár týdnů.
byl Junák, svaz skautů a skautek v Brně.
li v malé hospůdce nedaleko Národního být spokojeni s poměry, v nichž jsme žili.
ukazovali prstem a považovali by ho za
Už v hotelu o tomto jednání vědělo mno
V pondělí 8.
Slavnost obohatily junácké hudby, kte
zrádce. Hrával s Modrým, španningrem,
divadla československé hokejové repre Zlomilo se to pž ve Svatém Mořici i na
ho lidí i z naší ambasády, neboť úředníci
května
byla
ré zahájily oslavy hudebním matiné
zentanty, nespokojené s tím, že se neletí olympiádě na konci roku 1949, když jsme
Stiborem, bratry Zábrodskými, Kononás pečlivě sledovali... Asi jen inž. Boža
slavnostně od
a skautským signálem junácké hymny.
na světový šampionát do Anglie v zimě ve Švýcarsku po vánocích sehráli Špengpáskem a ted by měl být kapitánem muž
Modrý byl ženatý, ostatní závazky nemě
halena deska na
Po uvítání přítomných, jichž se sešlo
1950. Všichni byli zatčeni, jenom Vla lerův pohár. Vladimír Bouzek vzpomíná:
stva, ve kterém tito slavní hráči chybějí.
li. Vladimíru Bouzkovi těsně před udá
Šílingrově ná
z blízka i z dáli velmi mnoho, násle
dimír Bouzek nikoliv. Výborný hokejis „Přišli za námi emigranti, mezi nimi
Poslal tedy telegram, že s ohledem na věk
lostmi zemřel tatínek a tedy i on oznámil,
městí v Brně
ta i fotbalista ujel před průšvihem, jenž především dlouholetý reprezentant Pepík
dovaly projevy hostí a odhalení desky.
se vzdává reprezentace. Jak je vidět, s vel
že emigrovat nemíní. Vznikla dohoda, že
JUDr. Velenu
postihl desítku jeho kamarádů, osobním Maleček, který měl autoritu a známosti.
Působivý byl nástup mladých strážců
kou přízní osudu je možné uniknout kri
každý se rozhodne podle svého, a podle
Nabízeli nám, abychom vydělávali
Fanderiikovi.
vlakem...
desky. Poděkováním účastníkům a stát
minálu i pomalou cestou kodrcajícího
svých možností. Jen Mirek Sláma tehdy
„Všechno vlastně začalo na Silvestra v Anglii, kde tehdy opravdu malá soutěž
V tomto domě
vláčku z Prahy do Třebíče...
ní hymnou byla slavnost zakončena.
přišel a povídá: ,Já už se domů nevrátím.“
1949 ve Švýcarsku, když se dohodli Pe profesionálních hráčů byla. A měli jsme
oslavenec prožil své mládí a řadu spoko
Zůstal už tehdy ve Švýcarsku. Hokejisté
-ý-ji-

Únik z kriminálu kodrcajícím vlakem

Deska V. Fanderlikovi

