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Političtí_vězni zemřelí? ve_vazbě./Dosud nepublikováno/
Jaroslav, nar. 23.4.1912, protistátní trestní
čin, zemřel na infarkt 15.5.1955, Plzeň.
Dvořáček Jaroslav, nar.18.10.1898, vyzvědačství,
rozad jater,zemřel 7.8.1955,Jáchymov .
8-e d 1 á k Stanislav, nar.22.5•1909, velezrada, sebevra
žda 29.7.Í949, Jáchymov.
I. a 1 ý Václav, nar. 17.8.1927, zemřel na úraz, z.č.50/23
Sb., smrt dne 228.4.1950,Jáchymov-důl Eva.
Plánka Josef, nar<13.4.1930, §2 z.č.50/23 Sb.,zemřel
na úraz 1C.12.1951 v Jáchymově.
Ch u b e n o v Ilia,Staler, nar.11.9.1922, §133,135 tr.z.
zastřelen na útěku 28.9.1950 v Jáchymově.
Trouba Jan, nar.6.6.19C5, §135 tr.z., zemřel ns och
ablost srdce 19.2.1953, Plzeň.
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yzPomínky_mé_matKy_na_ynlyň_2_spontánní_yýpoy
18. února 1995. Kdj ž u nás přebývali Němci, při ústupu, nebyli u nás dlo
uho. bydleli v novým domě. Na hnoji se přehrabovaly slepice,fjo s za ten tý
den co u nás bydleli, potřebovali něco sníst a tak ukázali na ty slepice a
chtěli zabít pět slepic. Dali mi k nim asi pět kostek másla, a chtěli, abych
jim uvařila z toho polívku, sleoice byly tlustý a Dřesto chtěli hodit i to
máslo do té polívky. Ale my jsme jim na tom másle upekly to maso z těch sle
pic. Vy jsme měli dva baráky a v jednom jsme bydleli my a ve druhým, novým,
bydleli Němci - armáda. Jednou ráno byli Němci oryč a vzali si stolní zrca
dlo, mísu na umývání a velký džbán s uchem. 1,'ísto toho jsme našli na stole
pět konzerv masa. To jako bylo myšleno za ty věci co si odnesli bez dovole
ní. Husí je už pronásledovali a tak rychle odtáhli a zanechali porůznu ně
jaké vozy s proviantem i u nás ve vesnici. U nás ten oroviant nenechali.
Tak jsme byli rádi, že jsou pryč, ale oni měli oba svůj teror Němci i Rusi.
Jinak nám Němci nesebrali nic.
Rusové nám při příchodu jako armáda v r.1939 sebrali všechno. Dobytek,
sebrali nám přes deset kusů hovězího a asi pět prasat, takovejch Šest krav,
telata atd. pokud se týká koní, tak táta byl ve mlýně, pak přijel a nevím
jak to bylo. Rusové si vzali koně jak hnali Němce a nechali tam na Káslence
hodně koní už zhuntovanejch a řekli tátovi - běž a chyt si tam: nějaký kon
,
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ale byly to takový herky a Rusové je již nezaořáhli, protože si zrekvírovali nové naše koně. Odtamtud si přitáhl dvě herky, který neuměly chodit v
pluhu ani tahat. Věli jsme taky takovou malou kobylku, která měla hříbě a
když ráno přijeli Rusové, tak si jeden Rus na ni vlezl, ale měl nohy na ze
mi a tak ten druhý mu povídá, neber si toho koně.
Za chvíli už mobilizovala ruská armáda chlapi na frontu, ale oni nešli,
říkali, že půjdou až přijde čes^á armáda, tak že o
dou
*
do ní. K Bugu bylo
asi 3CC km a k ruským hranicím od nás kolem stovky. Do Lvova bylo asi 200
kilometrů. Když jsme byli s tátem v Rovně, tak mě ukazoval za Rovném, tak
tam už jsou ruské vlaky, to je už sovětské území.
Pralo se tak, že když se nechtěla kupovat soda, tak se vzal popel, bo
se tooilo dřevem, zalil se vodou a když se to ustálo, tak se to Dřecedilo,
ale prádlo muselo být Dředepraný a pak bylo namydlený a polilo se to tou
ořecezenou vodou z popela. A jak to trošku prochladlo, tak se zas pralo a
co byly bílý kousky tak se to ještě jednou vyvařilo. Všecka voda se musela
nosit zvenčí. Usazovalo se to tak, že nejdříve se tem nahoře usadili tako
vý kousky a teprve na dně zůstal ten zbytek a to šumělo a voda byla čistá,
tou se polilo prádlo, to šlo na zahradu a ty zbytky co byly špinavý se usa
dily nahoře. fry Češi jsme měli studně na dvoře a tak jsme měli vodu blízko,
ale Ukrajinci museli i kilometr chodit do řeky, protože tam bylo málo lidí
co měli studni. I na pití a vaření b^ali vodu z řeky. Některá dědina měla
společnou studni, třeba u Ukrajinců na Kalé Dorostaji. Ale to .nebylo na ru
mpál, bylo to v dolíku a tam si to vědro pustil a zas to dokázal vytáhnout
na provaze rukama. Pak s tím šel domů a když přišel na dv
r,
*
tak se smek a
tu vodu vylil a musel jít oo druhé k té studni nebo k potoku. I nám se to
stávalo, smekli jsme se a vodu vylili, ale měli jsme studnu na rumpál a to
bylo lehčí. Teď si představte, když začal oheň a když přijeli hasiči tak
nebylo kde nabrat vodí a muselo se až k řece. Takže každý si bral vědra a
když začal oheň tak hasili všichni. U Ukrajinců, když byla svatba, oni vždy
brali hodně lidí na svatbu, u nich to bylo, kmotřička, krestná máti - ta
musela dávat Dožehnání jako rodiče a zvalo se všechno oříbuzenstvo, větším
dílem měli malý baráček a tolik lidí se tam nemohlo vlízt, u nich oběd ne
byl tak jak u Cech
,jen
*
jedno jídlo se dávalo nebo dvoje. Třeba segedin pomalu samý zelí a také sulc dávali o svatbě a jedlo se na etapy, ty cc se
najedli vstali a šli tam ty druhý a tak se to povyměňovalo. Ale dva či tři
dry to tam oslavovali, větším dílem chlapi chlastali. 0 Ukrajincích často
vyprávím oro to, že naše vesnice byla ukrajinskými obkmužená. Vy jsme se
s nimi moc dobře snášeli, Ukrajinci byli chudší než my, ale když měli svat
bu nebo oohřeb bez muzikantů se to neobešlo. Když tam. nebyla celá kapela,
tak pět i tři muzikanti jim stačili, ale muzika musela hrát.
Smi lie 'J a j n á

NÁVRH K ZALOŽENÍ KATOLICKÉ MENDELOVY UNIVERSITY V BRNĚ
vjv a skupina expertu Stálé konference křesťanských veřejných pracovníků

Válka horká i studená

(Část 4]
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Celkem 70 návrhů na udělení
nebo propůjčení nejvyššího stát
ního vyznamenání, Řádu T. G. Ma
saryka zabývá se parlamentní ko 
mise ČR. Komise registruje 17 kan
didátů Řádu Bílého lva, 9 kandi
dátů na udělení medaile Za zá 
sluhy a jeden návrh na udělení
medaile Za hrdinství. Podle plat
ného zákona smějí podávat ná
vrhy na vyznamenání všichni ob 
čané České republiky, ale jen pro
střednictvím Členů (klubů) posla 
necké sněmovny. Poslední slovo
bude mít president republiky. Řá
dovými dny je 28. říjen a 1. leden.

Řády jsou připraveny

-r-

svazu.
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šetřováním zločinů Stasi, vydal nyní
zprávu o tom, že i Stasi se zabývala
pronásledováním občanů NDR. M inis 
terstvo státní bezpečnosti bývalé NDR
plánovalo pro případ nepokojů nebo
války izolaci více než 10.000 občanů
v internačních táborech. Do táborů
měli být zavezeni opoziční občané, dip 
lomaté a zahraniční novináři. Plány
těchto opatření byly předloženy už
v polovině šedesátých let. K realizaci
plánované izolace však nikdy nedošlo,
čekalo se až na rozhodnutí Sovětského

G a lü $ v úřad, který se zabývá

Stasi a koncentráky

"Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně
připravena nejčernější tma. Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými
vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale
sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. Jestliže
tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa,
znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než
začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti,
než aby se po jejím poznání odvrátrli od svátého přikázání, které jim bylo
svěřeno. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: "Pes se vrátil k
vlastnímu vývratku" a umytá svině se zase válí v bahništi."
[ Druhý list Petrův, 2:17-22)
Strasti a zmatky běžného života jsou známy dnešním katolíkům a křesťanům
vůbec ze čtení Písma Svatého, když již ne z vlastní zkušenosti. Střet dobra se
zlem nebyl snad nikdy zřetelnější, než ve 20. století. Kdo jej ani teď na jeho
konci nevidí stále a na každém kroku, by se měl nad sebou zamyslet. Zda
skutečně nevidí pro své oči a neslyší pro své uši. Tak zřejmý byl včerejšek
nás všech a tak jasný je také náš dnešek. Jako by to byla vůle Hospodina
samého udělat lidské rozhodování, na kterou stranu se přiklonit jednodušší.
Ve stejně zřejmé pokoře a naději vznikly předchozí části návrhu k založení
Mendelovy katolické university a přidruženého Mendelova ústavu-nadace v
Brně. Snaha prospět dobru, podpořit dobro a pomoci ostatním vidět dobro a
Boží plán byly a jsou jediným účelem návrhů. Tak byly také dosavadní návrhy
pochopeny téměř všemi, kteří se k návrhům vyjádřili. Bylo však pár
'ztracených ovcí', u kterých nevšímavost nahradila zájem, chválu a obdiv
všech ostatních.
Tato část návrhu musí být tedy určena tomu jednomu, dvěma, nanejvýše těm
několika a jejím úkolem je přesvědčit, že pochybnosti nejsou opodstatněné.
Každý rok, o který se posune založení katolické univerzit/v Čechách a na
Moravě, bude znamenat jen prodloužení zmatku, bídy a utrpení, které
nepřestalo za posledních 50 let klepat na dveře pro všechny katolíky, křesťany
a vůbec všechny pořádné obyvatele Moravy, Čech i Slovenska. Plán na
založení Mendelovy katolické univerzity vznikl a zůstává veskrze katolickou
inciativou křesťanských laiků a duchovenstva.
Postoj navrhovatelů, jak podáván v našich podáních, a většiny přívrženců a
dalších zájemců, jak o nich byla zmínka, vychází z reality dneška. Každý z
nich dříve prošel svou vlastní různě dlouhou cestu od naivky, přes idealistu k
realistovi. V tom se zcela shodujeme s původními křesťany. Svatý Petr dospěl
k názoru vyjádřeném v úvodu, že prostě nelze stavět na těch, kteří ještě čekají
na své poznání pravdy v Ježíši Kristu. Není možno spolupracovat ani s těmi,
kteří po určité době na správné cestě zbloudili. Budeme k nim štědří,
shovívaví, přátelští, ale chrám Boží s nimi nikdy nepostavíme.
Podobně, kdo nikdy pro katolíky a křesťany nic neudělal, pravděpodobně pro
ně neudělá nic ani v budoucnosti. Byla li za komunizmu protináboženská,
proticírkevní a protikatolická atmosféra, nezmění se snadno, a jak je průkazné,
také se zatím mnoho nemíní. Kdo ji může změnit jsou jen oddaní věřící, kteří
nebudou čekat jen na to, co jim jejich nepřátelé z řad komunistů a jejich
pokračovatelů dovolí, ale postarají se o pozitivní změny sami.

Nevoláme po odplatě. Za tu si nic
„nekoupíme“. Ve jménu oslavovaného
padesátiletí však voláme po očistném
pojmenování těch skutečností a opo
menutí, jež postupně hrozí člověka opět
zavalit a zničit...
JUDr. Vladimír Janík
KPV - Praba

Padesát let uplynulo od skončení
druhé svčtové války a od vzkříšení vel
kých nadějí. Již dávno víme, že válka
byla zapříčiněna i tím, že se včas ne
předcházelo zlu a volila se cesta ústup
ku. Ta cesta bohužel nebyla slepá
a vyústila ve válečný požár, kterému
padly za oběť milióny obyčejných obča
nů. Byli to lidé pokojní i agresivní, vlas
tenci i neteční. Někteří do váljry chtě
li, jiní museli, bez ohledu na rizika. Ta
rizika nesli i představitelé státní moci
na obou stranách fronty: Ti, kteří chtěli
rozšířit prostor pro svůj národ, a tedy
pro svou jedinovládu, i ti, kteří uva
žovali demokraticky a křesťansky, ale
neřídili se zásadou o povinnosti pre
vence. Zpočátku snad jen z pohodlí či
z přemíry jakoby moudrosti, zapomína
li na zákonitost, kterou lid vyjadřuje
slovy: Čiň Čertu dobře a peklem se ti
odmění. -Y daném případě se odměnil

válkou.
Mnohý z obětí ten nedostatek důsled
ného postupu proti zlu viděl, a nedělal
si iluze. Dalo by se říci, že umíral při
plném vědomí. Jiný umíral v němém
úžasu nad nespravedlností osudu vůči
jeho občanské podřízenosti státu. Nej
častěji se umíralo bez pocitu z poslání,
a jen proto, že byla válka a k ní smrt
patří. - Nyní se obě velmi pozdě us
mířené strany sklání nad nepřehled
ným polem zbytečně/?/ padlých, a není
důvodu jejich slovům nevěřit.
Přesto nelze říci, že se lidstvo, přes
něji řečeno jeho představitelé, z války
poučili: Po rachejtlové radosti z míru,
nastal mír studený a ozbrojený, který
se změnil v nekonečně dlouhou stude
nou válku. My,’jako její krvavé oběti,
máme právo se k ní vyjadřovat slovy,
že byla rovněž zbytečná. Ve své zralos
ti máme právo zaujmout stanovisko
i k tomu, co následovalo po nadějném
zlomu v listopadu 1989, i když jsme byli
jako generace překročeni a politicky
odepsáni.
Po zkušenostech jsme toho názoru,
že slavnostní řečníci na něco podstat
ného zapomínají: Že vlastně stojíme
teprve - a to v lepším případě - na
počátku cesty k uskutečnění odkazu
obětí druhé světové války činy, třeba
i nehlučnou revolucí. Ve vývoji totiž
nelze lehkomyslně přehlížet nedostatek
poučenosti i svědomí, ani reálného vlastenenectví našich předků, kteří trh
a burzu řadili v morálním hodnocení
jinam, než my dnes. Jen slepý může po
pěti letech nevidět, jak se přežívající
diktatura uzpůsobila do formy, kdy je
dovoleno cokoliv hovořit a psát, ale nic
nebo málo lze změnit. O nátlakovosti
a výlučnosti v používání sdělovacích
prostředků, zvláště televize, je zbytečné
hovořit. V neposlední řadě je také nejvyšší čas, přiznat i národu ctnosti, za
něž jsou jeho jednotlivci ve světě deko
rováni. Několikeré mocenské vmanévrování národa do smrtelných situací,
a jeho morální stav na počátku polis
topadové éry, svědčí o pevnosti jeho
charakteru. - Jistě přežije i povodeň
bezhraničních splašků...
I na takové a podobné „drobnosti“
je nutno představitele státu i států včas
a hlasitě upozorňovat, aby nakonec ne
došlo k situaci, podobné té poválečné,
kdy nad požářištěm, hroby a vynalo
ženými triliony na zbrojení, se řekne
ono strašně nejapné a beztrestné: „Pro
miňte“... - Po první světové válce byl
alespoň symbolický jedinec na Madiře,
po druhé světové válce byl Norimberk.
Po třetí, zvané studené - rovněž s ne
sčíslnými obětmi na životech i majetku,
se všechno smazává už jen tím „pro
miňte“, řečeným v tónině „odpusťme
si co jsme si", anebo zákeřným „nejsme
jako oni“ a retušérským „hledme do
předu“!

Jak Svatý Petr upozorňuje, od toho, kdo žije v klamu, se těžko muže

Neoživovat

zbytečně
staré spory
Při navštíví Svatého Otce Jana Pav! II bude prohlášen za svátého Jan
arkander. Sarkanderova banonizace
tni vnitřní záležitosti katolické církve,
atoličtí historikové zdůrazňují, že jecb svitci jsou „národními patrony“,
tbrdnci a přímluvci u trůnu božího“
je to především velká úcta, kterou
nim český lid chová Podobné tvrdí
Český déjepisec Josef Pekař, který říká,
tradice svatováclavské je v nejlastníjší své podstat! výrazem touby
o nadpřirozeném posvícenípo zbožném'
itů a svédomínárodního“. Proto prý by
téla katolická církev při kultu svýcb
vltců, ale předevíím při jejich výbíru,
<rát pozorný obled na smýšlení ostattíbo obyvatelstva veškerého Českého
idu.
Návštíva papežova jistí přesáhne rá
mec úzce církevní a stane se vlci veřejou. U Jana Sarkandera se názory na
•ho svatořeínlní různí. Postavou i spoem Jana Sarkandera se budou a vitšiou zbyteční oživovat staleté spory, které
tou již dnešnímu človíku vzdálené. Po
led na kanonizaci může ohrožovat eku
menické vztahy mezi katolíky a druhou
tranou. Aleje také dostjiných vlci, které
e budou přesto dál spojovat. Při této
•říležitosti se uvádí, že nelze přímo pro
kázat netolerantnost a sklon Sarkanlerův násilní zasahovat do života evan
gelíků a českých bratří Historikovi i lidí
vitští se stále dohadují zda Sarkander
ryl či nebyl mučedníkem pro vírnost
•.povidníbo tajemství Ovšem proces
: ním vedený byl o ničem jiném - o vlas•izradi. Martin Luther řekl: „Zde sto•ím, nemohu jinak“. Negace v pravé
sbvíli a na pravém místí může být vel
mi konstruktivní Nezbývá, než si přát,
by obi strany, katolická i nekatolická,
•.nesly otevřenost ve sporných otázkách,
by zůstaly ve vzájemném sdílení se
tam, kde si nepřitakají a zároveň, aby
rebylo posilováno proticírkevní cítíní
raší společnosti.
Papež Jan Pavel II. dodateční ve Vn
ikánu prohlásil, že na konsistoři karlinálů, svolaní u příležitosti vyhlášení
ialšícb kandidátů na svatořečeníoficiálsl potvrdil svůj úmysl kanonizovat
y Olomouci 21. kvílná blahoslavenou
Zdislavu z Lemberka. Obraz svítíce ve
velikosti 3x6 metrů potřebný pro slav
nost svatořečení vytváří akad malířJar.
Šerých. Blahoslavená Zdislava je v římskokatolickí církvi uctívána jako
ocbránkynl rodiny a svatíbo života,
proto byla často nazývána „matkou chu
dých“. Zároveň zůstává patronkou sev
erních Čech. Současní by byla v Olo
mouci uskutečnína kanonizace Jana
Sarkandera a Zdislavý.

očekávat pomoc a pochopení. Klam se v zásadě projevuje na dvou úrovních,
morální a věcné. Není naprosto žádných pochyb, o co dnes všeobecně běží, ale
přesto je vhodné uvést dva příklady pro ilustraci. V České republice dnes
každý ví, kdo jsou prezident Václav Havel a předseda vlády Václav Klaus.
Začneme premiérem Václavem Klausem. Jak uvedly v prosinci některé
noviny, byl v roce 1991 sledován tajnou policií FBIS pro údajné konto ve
Švýcarsku. Noviny také psaly, že ten samý premiér Klaus byl v roce 1993
předsedou Rady tajných služeb, z nichž jedna, tajná policie BIS, sledovala
jeho spolupracovníka v koalici a ve vládě místopředsedu vlády Josefa Luxe.
Prezident Václav Havel byl za komunismu terorizován tajnou policií STB, ale
teď prý nevidí ve sledování místopředsedy Luxe od BIS nic špatného.
Vyvstávají neustupující otázky, které do značné míry potvrzují původní
nevyřknuté obavy. Není to proto, že jejich výchova a vzdělání byla natolik
ovlivněna komunismem, že neví, co je morálka? Nevychovávají dnešní škoiy a
instituce podobné nepotřebné, nemorální zbabělce, když jsou to vlastně oni,
kteří dnešní společnost řídí? Lze netečně přihlížet snahám ostatních ve
zlepšení budoucnosti, když dva nejvyšší představitelé stavějí svou vlastní
budoucnost na tajné policii?
Po stránce věcné nejsou poměry lepší. Ve společnosti, která je řízena
morálně nezpůsobilými a kde tón udává tajná policie, jsou hospodářské a jiné
podvody, jak čteme denně v novinách, zcela běžné. Hmotné škody, vzniklé z
tohoto uspořádání jsou nevyčísliteiné. Rostoucí nespokojenost obyčejných lidí,
kteří "nepodnikají*’ a nekradou je pochopitelná, nikdo si ji nevymyslel.
Tento drastický výčet se může zdát jednoznačný, ale jen s pravdou přichází
poznání. Jsou obavy, že stav ve společnosti jako celku, se odráží i ve školství.
Ministr školství Piiíp nemá tolik znalostí a morálky, aby pochopil, že sexuální
výchova dětí je cestou k prostopášnictví, které Svatý Petr tak odsuzuje.
Znásilnění, jiné sexuáině motivované násilí a vraždy a ani AIDS, které jsou
dnes na denním pořádku se neodstraní zavedením sexuální výchovy, ale
morální výchovou.
Výchovný a vzdělávací systém se za jeho vedení, a vedení jeho předchůdců,
tříští a rozkližuje. Neznalost oboru mq zastřít obdiv před vším cizím. To je o to
více zarážející, protože neznalost cizího školství je úplná. Pochopení rozdílu
mezi českým a cizím školstvím tedy také naprosto schází. Kdo čte denní tisk
doví se, na příklad, že ".... vysoké školy jsou hůře vybaveny než některé
základní a střední školy.”
Kde je východisko z tohoto stavu? V prostředí všeobecného zmatku,
nedůvěry a strachu nebyla v historii v Cechách úspěšná jiná řešení než
křesťanská- Nebude tomu jinak ani nyní. Katolické university jsou dnes v
mnohých vyspělých zemích světa. Katolická Mendelova universita dodá tolik
potřebné tvořivé katolické a křesťanské intelektuální zázemí věřícím a celým
národům na Moravě, v Čechách, na Slovensku a v celém středoevropském
prostoru vůbec. Pokud se v roce 1993 jevila jako možnost, doba potvrdila
správnost původních předpokladů, a nyní se jeví jako nutnost. Je-li to vůle
Boží, aby v naší zemi byla katolická universita, nikdo tomu nezabrání.
Závěrem shrnujeme, že neurčitý přístup ke katolické výchově a vzdělání na
nejvyšší úrovni, považujeme za zásadní omyl, který nemůže nikam vést.
Nezmění-!i se rychle, stane se částí problému. Nicméně uznáváme, že i
velkolepý plán nemusí každého přesvědčit hned. Pomohlo by, kdyby ti, kdo se
ještě teď staví k plánu negativně, napsali rozumný důvod. Pokud okolnosti pro
vznik plánu nebyly dostatečně osvětleny v předchozích částech návrhu,
věříme, že jsme zde doplnili to, co scházelo.
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dopis od jeho právního zástupce. Ne
známý včelař umřel a odkázal Františ
kovi veškerý majetek. Z dědictví ale!
nebude nic. Nedávno složil třetí sliby
ve svém řádu, což mu bere právo mít
- 6■
jakýkoliv majetek. Záležitostí se bude
zabývat ekonom církve. František, dle
Článek 11
svého vyjádření by většinu peněz využil
1. Každý má právo na svobodu pokojného shromáždovánl a sdružování se s ve prospěch vězňů. Neodsuzuje ani
kouření. Když nebylo co kouřit, za
Jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich.
vládlo v celách napětí. Vězni byli ner
vózní a protivní. Nakonec si cigarety
2. Výkon těchto práv nesmí podléhat žádným omezením kromě těch, která nechával posílat i pro sebe, aby mohl
stanoví zákon ajsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečností, nabídnout jiným, když poznal, že i ciga
veřejné bezpečnosti předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky reta poskytuje úlevu. Od svých svěřenců
nebo odvaruj práv a svobod Jiných. Tento článek nebrání uvalení zákonných omezení a přátel se často dovídá věci, které by
bylo lepší nevědět. Ale ta bezmezná
na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil. policie a státní správy.
důvěra těší. Věznice v Bohunicích je
jedno z Františkových pracovišť. Ro
mové říkají, že jsou katolíci, ale v je
Článek 12
jich víře je spousta jiných prvků, takže
Muži a ženy, způsobilí věkem k uzavření manželství, mají právo uzavřít rozhodně nejsou katolíci podle našich
měřítek.
manželství a založit rodinu dle vnitrostátních zákonů upravujících výkon tohoto práva
Františkovým snem je azylový dům
pro propuštěné vězně. Jeho stavbu má
stále na mysli, i když z ni již několikráte
Článek 13
sešlo. A nejen proto, že nebyly peníze,
ale také předsudky, že azylový dům
Každý. Jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít přiláká nejen slušné obyvatele, ale
účinné opravně prostředky před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby i násilníky a lidi všelijaké. Také dopi
sování s bývalými vězni je výborná věc,
pří plnění úředních povinností.
říká František. Často je to jediný kon
takt lidí se světem a proto tedy má vel
kou cenu. Dopisy, označné jen křest
Článek 14
ními jmény chodí do brněnského dom
ku Tovaryšstva Ježíšova, kde bydlí
Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez i František. „Posouzení toho, co mi
diskriminace založené na Jakékoli příčině Jako Je pohlaví, rasa, barva pleti Jazyk, říkají, je na mně. Ale na úsudku, který
náboženství, politické nebo Jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k si vytvořím, zase tolik nezáleží. Měl
bych se spíše snažit jim pomoci a ne je
národnostní menšině, majetek, rod nebojlné postavení.
soudit.
V Brně žije hodně Romů, ale jen
málo z nich se přihlásilo k romské ná
Článek JI 5
rodnosti. Většinou mají národnost slo
venskou a nyní zase usilují o získání
1. V případě války či Jiného veřejného ohrožení života národa, může každá národnosti české. František Lízna,
vysoká smluvní strana přijmout opatření směrující k odstoupení od závazků dle této o němž jsme se dnes rozepsali, se při
Úmluvy, a to v rozsahu přísně vyžadovaném naléhavostí situace, pokud tato opatření hlásil k národnosti romské, ačkoliv je
budou slučitelná s ostatními závazky podle mezinárodního práva
to čistokrevný Moravák. František je
katolický farář, člen Tovaryšstva Ježí
2. Podle tohoto ustanovení nelze odstoupit od článku 2. kromě úmrtí vyplývajících šova. Kromě služby v brněnském je
zuitském kostele Nanebevzetí Panny
z dovolených válečných činů, a článků 3. 4 odstavců 1 a 7.
Marie je jeho současným posláním pas
3. Každá vysoká smluvní strana, využívající svého práva na odstoupeni bude torace mezi vězni. Za komunistického
v plném rozsahu informovat generálního tajemníka Rady Evropy o opatřeních, která režimu byl celkem čtyřikrát ve vězení
přijala a ojejích důvodech Generálního tajemníka Rady Evropy bilde rovněž informovat a vždycky z politických důvodů. Byla
to u něho jedna obehraná písnička:
o tom. kdy tato opatření pozbyla platnosti a kdy ustanovení Úmluvy budou znovu ,Z vězení na fara, z fary do vězení. Kri
prováděna v plném rozsahu.
kasty a v každém kriminále jsou Ro minál se mu stal osudným. I nyní nav
mové, které si zvlášť oblíbil pro jejich štěvuje věznice v okolí Brna a v každé
spontánnost. Stal se přítelem Romů ze z nich má řádku svěřenců, většinou
svých romských „soukmenovců“, kteří
solidarity.
V roce 1981, kdy byl odsouzen za si přáli pomoc faráře. U některých svě
rozšiřování křesťanské literatury, o něm řenců je jeho snaha viditelně úspěšná,
Pak přišlo vězení. Poprvé ho zavřeli
Byl trochu dobrodružné povahy,
začaly psát noviny u nás i v zahraničí. u jiných méně. Ale žádný neúspěch za
lesně si to již ani nepamatuje, ale bylo v roce 1960 to mu bylo 19 let. To roz
Navázal tak styky se zahraničními ob tím nesebral Františkovi chuť lidem
trhal vlajku Sovětského svazu. Odseděl
iu asi sedm let, když se pokusil emigčany. Díky Amnesty International mu pomáhat. Na vlastní kůži si totiž ověřil,
>vat. S jedním spolužákem se rozjel si 7 měsíců na Jáchymovsku. Tam se
začal psát jeden občan z USA. Psal mu jak je vězení ubíjející a každé povzbu
a světa a v Chebu je chytili. Tak pro blíže seznámil s životem ve vězení
dlouhé dopisy, jak pěstuje včely a ob divé slovo důležité.
a v koncentráku. V každém vězení jsou
č musel přijet tatínek.
choduje s medem. Nedávno mu přišel

Z fary do vězení - z vězení na faru
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Členské státy Rady Evropy, které podepsaly tento protokol.

rozhodnuty podniknout další opatření k zajištění kolektiunílio provádění určitých
práv a svobod prostřednictvím Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
podepsané v Římě 4. listopadu 1950,
dohodly se na následujícím:
Článek 1
1. Cizinec, který má povolen pobyt na území daného státu, muže být vyhoštěn
Jen na základě uýkoriu rozhodnuti uydaélio t> souladu se zákonem a mast mil možnost:

a) uplatnit námitky proti svému vyhoštěni:
b) dát přezkoumat svůj případ;

c) dát se zastupovat za tímto účelem před příslušným úřadem nebo před osobou
nebo osobami tímto úřadem určenými.

2. Cizinec může být vyhoštěn před výkonem práv uvedených v odstavci 1. písni
a, b, c, tohoto článku. Je-li takové vyhoštění nutné v zájmu veřejného pořádku nebo Je
odůvodněno zájmy národní bezpečnosti.
Článek 2

1. Každý, koho soud uzná vinným z trestné/io činu, má právo dát přezkoumat
výrok o vině nebo (restu soudem vyššího stupně. Výkon tohoto práva, včetně důvodů,
pro něž může být vykonáno, stanoví zákon.

2. Z tohoto práva Jsou přípustné výjimky v případě méně závažných trestných
činů, které Jako takové kvalifikuje zákon, nebo Jestliže byla příslušná osoba souzena
v prvním stupni nejvyšším soudem nebo byla uznána vinnou a odsouzena na základě
odvolání proti osvobozujícímu rozsudku.
Článek 3

Je-li konečný rozsudek u trestní věci později zrušen nebo Je-li udělena milost,
protože nová nebo nově odhalená skutečnost dokaziye, že došlo k Justičnímu omylu Je
osoba, na níž byl vykonán (rest podle tohoto rozsudku, odškodněna podle zákona nebo
praxe platných v příslušném státu, pokud se neprokáže, že k včasnému odhaleni
neznámé skutečnosti nedošlo úplné nebo částečně vinou této osoby.

Za F. Švejdou
Zcela v tichosti odešel z tohoto světa
v minulých dnech F. švejda. Byl znám
na Březnicku a Rožmitálsku jako vý
borný hospodář a člověk uvážlivý. Svo
jí skromností, přímostí a smyslem pro
spravedlnost si získával přátele a vše-

obecné sympatie. Potvrdilo se to při
posledním rozloučení na prostém
hřbitůvku v Březnici. Kolik lidí ho zna
lo a kolik se obřadů zúčastnilo. Odseděl
si hezkou řádku let na Slavkovsku
a Jáchymovsku. Snad nejdéle se zdržel
v koncentračním táboře Vykmanov,
kde byl velmi oblíben.

Poprava Milady Horákové
- 28-
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Článek 4

1. Nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím
pravomoci státu za trestný čin. za který Již byl osvobozen nebo odsouzen konečným
rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu
2. Ustanoveni předchozího odstavce nejsou na překážku obnově řízení podle
zákona a trestního řádu příslušného státujestliže nové nebo nouč odhalené skutečnosti
nebo podstatná vada t> předešlém řízení mohly ovlivnit rozhodnutí ve věcí.

3. Od tohoto článku nelze odstoupit podle článku 15 Úniluuy.

Článek 5

Úmluva o ochraně lid sk ý ch práv
a zák lad n ích svobod

Pří uzavření manželství, za Jeho trvání a při rozvodu mají manželé rovná práva
a povinnosti občanskoprávní povaluj mezi sebou a ve vztazích ke svým dětem. Tento
článek nebráni státům přijmout opatřeni, Jež jsou nezbytná v zájmu děti

Článek 6
1. Každý stát může při podpisu nebo uložení ratifikačních listin, listin o přijeli
nebo schváleni, určit Jedno nebo více území, na něž se tento protokol bude vztahovat,
přičemž urči rozsah, v Jakém se zavazuje plnit ustanovení protokolu na tomto nebo na
těchto územích.

2. Každý stát může kdykoli později prohlášením zaslaným generálnímu
tajemníkovi Rady Evropy rozšířit provádění tohoto protokolu na kterékoli Jiné území
uvedené v tomto prohlášeni. Protokol vstoupí ve vztahu k tomuto území v platnost první
den měsíce, který následuje po uplynuti dvouměsíční lhůty ode dne. kdy generální
tajemník obdržel prohlášení.
3. Každé prohlášení nčiněrté podle obou předchozích odstavců může být
odvoláno nebo pozměněno pokud Jde o kterékoliv území uvedené v tomto prohlášení
sdělením zaslaným generálnímu tajemníkovi. Odvolání nebo změna nabude účinnosti
první den měsíce, který následtye po uplynuti dvouměsíční lhůtyode dne, kdy generální
tajemník obdržel oznámeni
4. Prohlášení učiněné podle tohoto článku bude považováno za učiněné podle
odstavce 1 článku 63 Úmluvy.
5. Území každého státu, na něž se tento protokol vztahuje na základě ratifikace,
přijeti nebo schváleni tímto státem, a každé z území, na něž se protokol vztahuje
vzhledem k prohlášeni, které tento stát podle tohoto článku učinil, mohou být
považována za různá iizemí. pokud Jde o odkaz na území státu učiněný v článku 1.
Svobodný Slovo ze 7. dubna se rozepsalo o Zdenku Slavíkovi, který byl
odsouzen v r. 1950 na doživotí. V r. 1968 odešel do exilu a pak byl členem
Rady svobodného Československa a byl ve vedení exilové Národně sociál

ní strany. Nyní se vrátil do České republiky a stal se předsedou národné

socialistického klubu. Bude vycházet ze zkušeností, které získala exilová

Téměř o rok později -27. červ-1
na 1950 byla popravena JUDr. Mi-!
lada Horáková. Byla popravena |
/ako Jediná žena, před 45 lety.
V dopise před popravou napsa
la: „Moji milovaní, četla Jsem kde
si nedávno, že dopis existuje jako
světlo a paprsek hvězdy. Přichází
k lidem, a ozařuje Je často, když
už Jeho zdroj dávno vyhasl a ne
existuje. A přece je lidem z něho
Jasno a svítí jiní Tak to bude
i s tímto mým listem." Byla popra
vena Jako vedoucí skupiny. Muse
la shlédnout tři popravy svých
druhů: První byl na řadě Záviš
Kalandra, druhý dr. Oldřich Peci,
třetíJan Buchal. Poslední, protože
i tím se dal trest zostřit, přišla na
řadu dr. Milada Horáková... Vy
stoupila na lešení Pak se ozval
její jasný hlas: „Padám, padám...
tento boj Jsem prohrála, od
cházím čestně, miluji tuto zem, mi
luji tento lid... budujte mu blaho
byt... Odcházím bez nenávisti
k vám... přeji vám to, přeji vám...“
Už se nikdy nedovíme, co Ještě
chtěla říci Nit jejího života byla
přeťata v 5 hodin 35 minut... Mila
da Horáková ve svém posledním
dopise napsala, že se musí umět
i prohrát a že to není hanba.
,/ nepřítel nepozbyde úcty’, kdy byl
pravdivý a čestný. V boji se padá,
a co Je Jiného životní boj. “
Před soudem svého svědomí ob
stála a modlila se, aby obstála
i před soudem božím Jenomže
ona obstála i před soudem lidí,
pokud byli lidmi, pokud uznávali
lidské a mravní zákony. Avšak
soud, který Jí odsoudil a zbavil
života, neměl nic společného s po
jmy člověk, lidskost, spravedlnost
a mravnost. Utkala se a prohrála
se světem, který těmito pojmy oj>ovrboval, zesměňoval Je, zrůdně
mrzačil a znásilňoval I když svůj
život prohrála, byla to prohra čis
tá...
Důsledně naplňovala mravní
zákon, kletý Abraham Lincoln vy
jádřil slovy: „Musím se postavit do
řady s kýmkoli, kdo stojí na straně
spravedlnosti dotud, pokudJedná
spravedlivě, a rozloučit se s ním,
když Jde směrem nepravým."
Oběť Milady HorákovéJe varov
ným poselstvím!
-jsk-
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Článek 7
1. Nikdo nesmí být odsouzen za Jednání nebo opomenutí, které v dobé, kdy bylo
spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem.
Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než Jaký bylo možno uložit v době spáchání
trestného činu

2. Tento článek nebrání souzení a potrestání osoby za Jednání nebo opomenutí,
které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných právních zásad
uznávaných civilizovanými národy.

Článek 8
1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života,
obydlí a korespondence.

2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat než pokud Je to v
souladu se zákonem a nutné v demokratteké společnosti v zájmu národní bezpečnosti,
veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu žerné. v rámci předcházení nepokojům
a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod Jiných
Článek 9
1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženstuí; toto právo
zahrnuje svobodu změnit své náboženství nebo přesvědčeni. Jakož i svobodu projevovat
své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nelx) společně s Jinými, veřejně nebo
soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním a ctěním náboženských obřadů.

2. Svoboda náboženství a přesvědčení může podléhatJen omezením stanoveným
zákony a nezbytným v demokratické společnosti u zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany
veřejnélw pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobodJiných
Článek 10

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat
názory a přijímat a rozšiřoval informace nebo myšlenky bez zasahováni státních
orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům podrobit rozhlasové,
televizní nebo filmové společnosti jiovolouactmu režimu.

2. Výkon těchto svobod zahrnující povinnosti i odpovědnost, může podléhat
takovýmformalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím stanoveným zákonem. které
Jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti ůzenuií
celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu předcházení nepokojům a zločinnosti,
ochrany zdraví a morálky, ochrany pověsti nebo práv Jiných, zabránění úniku
důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

Setkání...

strana, ve svobodném světě do listopadu 1989.
Minulost nelze zapomenout je článek, který byl v minulých dnech otištěn

Druhé letošní pravidelné setkání mu
ků pražských poboček v Národním do

a zabývá se dílčími problémy, kterými lze vyřešit mír mezi národy. Souvisí

mě na Vinohradech 10. 4. 1995, mělo
opět vysokou návštěvnost i srdečnou

to s koncem druhé světové války a prohlašuje se, že nelze jen tak přejít
koncentrační tábory nacistické, ani komunistické. Podle ministra Igora

Němce nelze budoucnost stavět na zapomnění všech zvěrstev a tak ani
minulosti. Pro světlou budoucnost nelze minulost zapomenout!

atmosféru, a bylo obsahově zaměřeno
na presentaci výsledků činnosti ústředí

movali přítomné o výsledcích akcí
a o aktivitách, které na resortní úrov
ni směřovaly k prosazení podnětů,
vzešlých na půdě orgánů KPV.
Další členské setkání se bude konat
tamtéž vždy v 15,00 hod. každé druhé
úterý, kromě organisačních záležitostí,

KPV. Předseda KPV, i referenti r ob

bylo programově věnováno padesátému
výročí skončení druhé světové války.

lasti b-zpečnosti a zemědělství, infor-

-tzjrf-

