První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

28. února 1997

RES PUBLICA

Podplukovník ČSA
Josef R o b o t k a se
narodil 25*února 1906
a byl poDraven 12.1istooadu 1952.

C tom, že soudy*ur
čitě, alespoň jistá část]
I dělají u nás Dolitiku,
místo Drává ví už dáv
no nespokojení•občané
z Klubu oklamaných sa
metem. Když totéž začli tvrdit železničáři)
po doručení soudního
rozhodnutí o nezákonno
sti stávky, bylo zřejmé,
že šlo o politickou ob
jednávku. Ale titíž že
lezničáři by nehli prs
tem proti zvůli soudů
ve věci na př. tísně u
restitučních titulů. A 1
tak vláda podle hesla i
"Rozděl a panuj" takto nemusí dodržovat zákl.lidská práva.
---------—------------------------- —------------------------------------------------------ VH.
Političtí vězeni zemřelí? ve vazbě./Dosud nepublikováno/

Václav, nar.28.10.1929, velezrada, vyzvědačství,
zemřel na vmetek do olic 3 * 1C.1950,Jáchymov.
Heran Josef, nar.21.3 * 1920, §138,8,134,135,183,197,200
tr.z.,zemřel na úraz 11.11.1951, Jáchymov.
K ,i n d 1 Rudolf, nar.21.12.1929, velezrada, zastřelen
na útěku 28.9*1950, Jáchymov.
Doležal Hubert, r.ar. 26 .'3 * 19 3 2, velezrada , vy zvědačs
tví, smrtelný úrsz 22.6.1951, Jáchymov.
K y n c 1 František, nar.5•5•1927, velezrada, zemřel na
úraz 17.t.1952, Jáchymov.
Lazar Václav, nar.2.3*192C, velezrada, zemřel na úraz
17.1.1952, Jáchymov.
K 1 o s e k Arnošt, nar’. 28.8.1921, velezrada, vyzvědsčst>.
ví, příčina smrti nezjištěna 31*8.1953,Jáchym
_
Pokračování
Rada

'[Uvnitř
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1. Václav M a 1 ý: Cdpověcí signatáři petice z r.1987*
2. Vladimír-Hajný: Připojení se k petici za propuštění
Petra Pospí ch ala. 12.4.1987*
3*František Rudolf: Neobvyklý závěr litobořské tragedie.
4.PhDr.Jaroslav Spurný: Starý Šumoerk a soc. tvař.
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Noví bojovníci

Váženv oan
VácLav

Registrace strany českých komunistů
pod vedením Mir. Štěpána, vyvolává
rozhořčení, nesouhlas, opatrné výroky,
trestní oznámení. Pokud budou lidé
nevědomí, ba hloupí, možné je vše!
Pramení to z hodnocení davu, pře
jímání názorů jiných, když nejsou ná
zory vlastní.

V ounperKu, dne 12.dubna 1987

m a 1 ý

Nad pomníkem č. 2

150 CG Praha

5

Vážen.ý pane Va 1 ý !

Zeels nedávno jsem se dozvěděl, že zasíláte krajskému
soudu v Brně oodoisy pod "retici krajskému soudu v Brně’’ ze
dne c.3.1987. Dovolte ni, ab.ych i já se ood ní pcdepsal, nejenom
proto, že Petr Pospíchal je z i pravý, takže se to t/ká především
nás *’orsváků, ale hlavně proto, že jsem se dozvěděl, že má bzt
souzen za rozšiřování periodik z rLŘ. Jelikož j°ei: delší dobu
stálým odběratelem tisku z r LP /na oř. x-olityxa, Za i przeciw,
i\o’va Vies, lygodnik rowszechny aj./ mám pocit, že rozhodnutí
sou'dn2 stínat Petra r-osoíciala za to, že údajně rozšiřoval mate
riály opoziční "Solidarity" je v současné dob« možno pova-ov&t
za již i politicky neúnosné.

Je nepochybné, že je to jen otázkou času, kdy se to stane.
a tp je d’vod, proč stavím svij podpis pod tuto petici. Již mnoho
krát se v tomto systému stalo, že to co bylo třeba ještě- ořed dvě
ma lety objektem trestní no stíhání bylo později vyhlašováno za
názor socialismu vlastní.
Se srdečr./m pozdravem
Vladimír -{ a j h v
Js.armudy- č. 34
787 OL 3 u m p e rk

-r-

1.3. io:ud by bylo nutné, abycn se osobně
dostavil a podpisu na Vaši adresu,
učiním tak neomdlené. eventuelně
možno použít k zaslání tento dmis
tak jak je.

vodajské brigády a obětem pražského
květnového povstání byl věnován pom 
ník. S lavnostně jej o d h alil staro sta
čtvrtého pražského obvodu Zd. K laus 
ner spolu s představiteli Svazu bojov 
níků za svobodu. Pom ník je um ístěn
v nuselském parku Jezerka.

Pomník pražskému povstání
Památce padlým z II. praporu zpra 

V ěrn i

z ů s ta li" č . 4 /1 9 9 5

1’ladj s law Si la-Nov;icki , advokát, člen Konsultativní rady
při úřadu předsedy Statní rady, na otázku časopisu "Wpropť* ze
dne 1.3.1987: - Ad? Vám v Radě chybí? Cd pověděl:"... Soudím ro zněž,
že do Rady se mělo doptat více lidí z kruhu "Solidarity".

Úsporný státní aparát
Skoro každý čtvrtý Sved či Dán pra
cuje ve státní službě. Je tu 35 procent
zaměstnanců. Ve Francii připadá na stát
ního zaměstnance 30% pracujících, ve
Finsku 28%, v Belgii 24%, v Rakousku

23%, v USA a v Německu 16%, v Nizo
zemí 15%. Nejúspornější aparát má Ja
ponsko, kde pracuje pouhých 7% všech
zaměstnaných. V některých státech jsou
služby pro stát vykonávány soukromými
firmami Vyššíprocento státních zaměst
nanců zvyšují školy, pokudje vlastní stát.

Pomník parašutistům
Pomník parašutistům čs. zahraniční
armády, kteří padli za druhé světové
války bude odhalen 18. června na kři
žovatce ulice Technická a Studentská
v Praze 6 - Dejvicích. Téhož dne roku
1942 nacisté zabili v pravoslavném ko
stele Cyrila a Metoděje československé
parašutisty, kteří spáchali atentát na
Reinharda Heydricha.
•r-

Na dnes již pane bisku
pa Václave Malého mám i
jinou poněkud ’’drsnější
vzpomínku. To bylo na
podzim r.1988, kdy jsme
byli vyzněni na Ruzyni
kvůli podpisu pud maní■frest Hnutí za občanskou
svobodu. Tehdy nás vozi
li k výslechům v poutech.
Já jsem m*l u svých tří
estébáků asi dobré nko,
něhot mne v autě poutě
sundali a je-li jsme na
vyšetř^vnu ne Praze 5
naoroti Smíchovskému ná
draží. Tam už jsem vešel
jako svobodný občan tedy
bez pout a spatřil jsem
na chodbě na dřevěné la
vici sedět s pouty na
rukou Václava Malého,
který zřejmě neměl u
svých vyšetřovatelů tak
dobrou pozici jako já.
Bylo tomu tak asi nejen
oro jistou neohroženost,
která z něho vyzařovala,
^le i z jeho neutuchají
cích aktivit, kdy jezdil
'■>ž do Šumperka-Raoot.í na .
’Ji .

Na adresu "Res publica”, Šumperk,
SA 34 přišla i odpověď od dnes
čerstvě vysvěceného biskuoa
katolické církve
Vá
clava I’ a 1 é h n ývěci
žalářovaného Petra
i ospíchala z Br
na. Kulisa Šu
mperka se k
tomu hod í . VH .

Co k těmto snímkům ještě dodávat,
podivem, že bj lo novoleno autorům
takto pro srovnání vydat ještě v hlubo
ká totalitě, l.yslím, že jedním z autoru
je IhDr .Jaros tav Spurný, šumperský his
torik par exellence. Ze snímku na vás
dýchá nefalšovaný bohatý život, myšleno
z hlediska architektury a kypící obchod
ní činnosti /MU kterým sevŠumperku za
I.republiky říkalo malá Vídeň/, ve sro
vnání se sterilitou a impotencí socialismu.
VH .

Jeden z časopisů, který 25-ůnor 1948 dlouho neořežil

Zemřel F. Rudolf
Celkem opožděně nám přišla
smutná zpráva, že ve Světlé u Hořiček zemřel po vyrovnaném životě
i František Rudolf. Zemřel 5. února
a nedožil se svých narozenin, jež
: měl oslavit 17. března. Svůj plodný
* život zasvětil práci na rodném hos| podářství a když mu jej komunisté
zabrali, věnoval se i poté zeměděl
ské osvětě a psaní prospěšných člán
ků do nejrůznějších novin. I do
našeho listu přispíval. Napsal mno
ho básní a lyrických pojednání pod
pseudonymem Paveljasmín, mimo
jiné i sbírku básní „Stříbrné pa
vučiny“. Dožil se požehnaného vě
ku a nelze říci, že žil nadarmo.

veřejné MTm

LIST ČS. ÚSTAVU PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNÉNÍ
MÍNÉNI

-jsk-

Vrchní soud v Olomouci
Jeden žňových návrhů předpokládá,
že od 1. října letošního roku zahájí čin
nost vrchní soud v Olomouci. Vrchní
soud v Praze začal fungovat 1. ledna
1993. Bude tak uskutečněna čtyřstup
ňová soudní soustava, jež je proklamo
vána v ústavě České republiky. Ústa-

vení olomouckého vrchního soudu si
letos vyžádá nákladů 52 miliony korun
a příští rok asi 67 milionů korun. Na
nový zákon navazuje i návrh novely
zákona o soudech a soudnictví. Podle
platné právní úpravy mají rozhodovat
o mimořádných opravných prostřed
cích /odvolání a stížnost pro porušení
zákona/ j.ik vrchní soudy, tak i NejvyŠší
soud, přičemž působnost vrchních sou
dů je koncentrována v t’taze. Chystaná
novela předpokládá. že vrchní soudy
budou pouze soudy apelačními (odvo
lacími). NejvyšŠí soud má mít výlučné

kasační působnost, což znamená, že
bude mít právo opravit soudní výrok
nižšího soudu pro porušení zákona
nebo pro hrubé nedostatky soudního
řízení. S tím souvisí i návrh druhé
z novel, která se týká některých opatře
ní v soudnictví a má státní správu vrch
ních soudů upravit obdobně jako u sou
dů krajských.
-re-

Jen stručně
♦ Kupujte knížky, píšící o nás. Z po
sledních jsou to zejména Kukal: Deset
křížů a JIH Květy koridorů. Některé
knihy je možno objednat, anebo získat
o nich informace u Lídy Navrátilové,
Olomouc. Jedná se vesměs o knihy,
popisující padesátá léta.

V
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Sebevražd} dětí. Prosíme, hlaste
se na níže uvedené adrese. Kdo ví o dě
tech, po odsouzené matce nebo rodi
čích, které spáchaly sebevraždu, anebo,
které se po zajištění pečovatele o sebe
vraždu pokusily? Korespondenci řiďte
na adresu: Draha Stuchlíková, Liliová
6, Praha 1, 110 00.

♦ Běžnou agendu pobočky KPV
Praha možno vyřídit každé úterý, stře
du a čtvrtek od 10 do 14 hod. Praha 1,
Na Poříčí 6, 2. patro.

Neobvyklý závěr litobořské tragedie
Jedete-li po státní sinici od Světlé
směrem na I.itoboř, Slatinu, Červenou
Horu a dále na Červený Kostelec, neu
jde vaší pozornosti v prvním stupni
tohoto putování starobylá ves Litoboř
s bohatou historickou minulostí. Na
jejím začátku, za zákrutou cesty, spat
říte dnes nevábné zbořeniště bývalé
Řezníčkovy zemědělské usedlosti.
Zde se v neblahém roce 1951 ode
hrálo poslední dějství dramatu, které
předznamenalo začátky násilné kolek
tivizace vesni: v našem severovýchodočeském regionu. Na tomto místě to
tiž začala se za aktivní účasti lidových
milicí a příslušníků SNB rozvíjet truchlohra litobořské vesnice, která těžce
zasáhla do desítek osudů lidských ži
votů a jež co do rozsahu a významu si
v ničem nezadala s obdobnou tragedií

jihomoravské dědiny Babice. Ta cauzu
Litoboř předčila pouze větší publici
tou.
Průběh tehdejších litobořských udá
lostí je čtenářům známý z podrobného
popisu událostí, jež jsme přinesli v na
šem měsíčníku Věrni zůstali. Stalo se
tak na základě informací Josefa Víta
ml. ze Lhotek u Náchoda, jenž se pří
padem řadu let vytrvale a svědomitě
zabýval. Není proto třeba k celé cauze
nic dodávat.
Lidská paměť je však velmi nedoko
nalá, a děje v ní zachycené se v detai
lech postupem času zcela vytrácejí. Za
nedlouho i devastované pozůstatky
Řezníčkovy zemědělské usedlosti v I.itoboři budou nepochybně srovnány se
zemí, a nezůstane zde nic, co by je
připomínalo. Nikdy nemělo by však

být zapomenuto těch, kteří byli obě
továni jako rebelové a nežádoucí bojov
níci proti útlaku, zvůli a násilí. Patří
do kategorie těch, kteří žijí v tradici
národa, ve zkazkách a pověstech našich
předků z dávné minulosti. Na Chod
sku nesli jméno Kozina, v jižních Če
chách Kubata, na Moravě Ondráš aječmínek, na Slovensku Jánošík. I nevin
ně odsouzení a popravení jejich nástup
ci z našeho kraje, Josef Řezníček, Jaro
slav Lazar a JosefVít, právem patří mezi
ně.
Proto se domnívám, že by bylo nanej
výš vhodné a žádoucí, kdyby na místě
odstraněné Řezníčkovy usedlosti v Litoboři byl zasazen alespoň prostý, dle
mých představ nejlépe žulový kámen,
do něhož by na věčnou paměť budou
cím generacím, byla vtesána prostá jmé
na těchto tří účastníků litobořskcho
dramatu.
Fr. Rudolf, Svitld

Věrni zůstali . ČERVEN 1995/4

Omlouvám se čtenářem, že v Úmluvě mi chybí str. 1C a
str.23, nebot, se mi text dočasně někam ztratil, ale

ujištuji je, že jakmile ho budu mít k dispozici tak
tyto dvě strany dodatečně vydám.Je mi to líto.
VH.
- 9 ■
5. člen Komise, kterýje zvolen na místo člena. Jehož funkční období neskončilo,
zastává funkci po zbytek období svého předchůdce.

Štrasburk 1993

Věrni zůstali • ČERVEN 1995/4

Památník obětem zla

Koalice nebo integrace KAN ?
V minulých dnech rozhodli de
legáti sjezdu Klubu angažovaných
nestraníků o další budoucnosti to
hoto výrazně pravicově oriento
vaného politického hnutí. Potvrdi
li novou partnerskou smlouvu

s KDS. Místopředseda KDS V. Ben
da k tomu říká: Naším cílem je in
tegrovat demokratickou pravici. Je
třeba připomenout, že KAN je vý
razně pravicově orientované po
litické hnutí. Je známé především

Článek 23

Členové Komise zasedcýl Jako soukromé osoby. Ve svém funkčním období
nemohou vykonávat žádnou činnost neslučitelnou sJejich nezávislostí nebo nestrannosti
Jako členů Komise nebo s požadavky tohoto úřadu.
Článek 24

Plzně. Na stavbu přispělo značnou část
kou zastupitelstvo města i některé ob
vody. Původní rozpočet na stavbu byl
750.000 Kč, dnes stouply náklady na
čtyřnásobek. Stavbu umožnili i dobro
volní dárci a široký okruh firem a spon
zorů. Bez této významné podpory, ne
bylo by možné areál dokončit.
13. května byl Památník Obětem zla
Msgrem Františkem Radkovským,
plzeňským biskupem, při mši svaté
v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho slav
nostně vysvěcen. Byl to dík za šťastný
návrat všech, kteří se do
žili a šťastně se z věznic
i koncentráků vrátili.
Olověná mračna a pro
vazy deště provázely po
četné účastníky. Četní

významní hosté s gen.
Buršíkem, suita vyššího
kléru, kněžna Gabriela
Lobkoviczová, matka
dvou církevních hodnos
tářů a desítky lidí zná
mých i neznámých zda
řilou slavnost navštívili
a zdárně ji zakončili.
Velký úkol byl dokon
čen. Stáli mnohokráte
proti zlu, jehož byli obě
tí. Ani nepohoda jim ne
zabránila svoji úlohu do
končit!

Slávka Vopafilová

svým nesmiřitelným protikomu
nistickým postojem a snahou
o potrestání zločinů, způsobených
totalitní mocí. KAN byl založen
5. dubna 1968. Zpočátku podpo
roval program demokratického
socialismu „s lidskou tváří“. Poz
ději odmítal uznat vedoucí úlohu
KSČ a utvářel se jako nekomunis-

spolupracovali s StB, plošné zve 
řejnění spolupracovníků StB a dů
sledné dodržování lustračního zá 
kona. Žel v dosavadních parla 
mentních volbách kandidáti KAN
neuspěli a tak Klubu zbývá jen
možnost, vytvořit samostatný poli
tický subjekt, anebo vytvořit koali-

návštěvníků z domova i ze zahraničí.
Své místo zde trvale našli i umělci
s pravidelnými koncerty, i mladí lidé
s kytarou při posezení u táboráku.
Nyní byl objekt dobudován i s kap
lí. Bude to důstojné místo pro pořádání
kulturních, společenských a duchov
ních setkání. Autoři projektu jsou ar
chitekti Jan Soukup a Jiří Opel. Mo
derní stavbu z kovu, dřeva a skla citlivě
zasadili do areálu tak, aby splynula
v harmonický celek. Velké morální
i hmotné podpory se stavbě dostalo od
zastupitelstva města. V roce 1992 pře
vzal tvůrce areálu Luboš Hruška z ru
kou primátora „Historickou pečeť měs
ta Plzně“, udělovanou osobnostem, kte
ré se významně podílejí na propagaci

prohlášení KSČ za zločineckou organisaci a její zákaz. Vyslovil také
požadavek uznání tzv. třetího pro
tikomunistického odboje a odmítl
promlčení trestných činů vlastizrady v souvislosti s 21. srpnem
1968. Také požadoval stanovení
ztráty mandátů u poslanců, kteří

Areál obětem zla v Plzni - Doudlevcích, jenž má přispět k ozdravění
duře člověka, byl v červnu dokončen
a slavnostně předán veřejnosti. V Plzni
bylo tak vytvořeno místo pro setkávání
lidí, kteří ač různého věku, vyznání,
národnosti, s úctou vzpomenou všech,
kteří nevinně trpěli a všech, kteří trpí
dosud. Je to ale i místo naděje křes(anského odpuštění a touhy po usmí
ření. Je to místo, kde dnešní svobodní
občané načerpají sílu a pokoru pro dny
všední.
Autorem a duší celého projektu je
Luboš Hruška, politický vězeň, odsou
zený v padesátých letech k 18 letům
vězení. V nejhorších věznicích strávil
11 let. Byla to léta utrpení, ale i obobacení života poznáním lidí, kteří
v krutých vězeňských podmínkách ko
lem sebe šířili klid, laskavost, odpuštění
a lásku. Mezi nimi našel L. Hruška
i víru, tam také vznikl slib, že přeži je
li všechny hrůzy a ponižování, přemění
ovocný sad v Plzni - Doudtevcích na
památník obětem všeho zla. Přežil
a navzdory dalším perzekucím svůj slib
splnil. Po návratu pokácel ovocné stro
my, vypěstoval tisíce okrasných jeh
ličnanů a vytvořil ojedinělou zahradní
architekturu. Po seznámení s vynika
jícím sochařem Romanem Podrázským
vzniklo z velkého přátelství a duchov
ního souznění životní dílo umělce, mo
numentální Křížová cesta. Dvanáct pís
kovcových několikatunových soch bylo
přivezeno z Přibyslavi do Plzně a zde
trvale istalováno. Vznikl tak kouzelný
přírodní kout, jehož výjimečnost oce
ňují odborníci a dnes již také tisíce

6. Členové Komise zastávajífunkci, dokud nejsou nahrazeni Po svém nahrazení
pokračuji v projednávání těch případů, které posuzuji.

Každá vysoká smluvní strana může Komisi, prostřednictvím generálního
tajemníka Rady Evropy, upozornit na každé údajně porušení ustanovení této Úmluvy
Jinou vysokou smluvní stranou.
Článek 25

1. Komise přijímá stížností zaslané generálnímu tajemníku Rady Evropy každou
osobou, nevládní organizací nebo skupinou Jednotlivců, kteří se domnívají, že byli
poškozeni v důsledku porušení práv přiznaných touto Úmluvou Jednou z vysokých
smluvních stran za předpokladu, že žalovaná vysoká smluvní strana prohlásila že
uznává pravomoc Komise přijímat takové stížnosti Vysoké smluvní strany, které učinily
takové prohlášeni, se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva

2. Tato prohlášení mohou být učinérta na dobu určitou.
3. Prohlášení se uloží u generálního tajemníka Rady Evropy, který zašle jejich
opisy vysokým smluvním stranám a zveřejní Je.
4. Komise bude vykonávat pravomoci dle tohoto článku poté, kdy bude alespoá
šest vysokých smluvních stran vázáno prohlášeními podle předchozích odstavců.

Článek 26
Komise může posuzovat věc až po vyčerpáni všech vnitrostátních opravných
prostředků podle obecných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šestí měsíců ode
dne, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí.

tická opozice. Během krátké doby
měl KAN desetitisíce členů a vy 
sloužil si kritiku komunistických
funkcionářů. Oficiálně byl zaká
zán 5- září 1968. V období tzv. nor
malizace většina členů tehdejšího
vedení KAN emigrovala. Jeho čin 
nost byla obnovena až v prosinci
1989- Cílem KAN bylo vždy veřej
né odsouzení zločinů komunismu,

Úmluva o ochraně lidských práv
a základních svobod

ci s jinou pravicovou stranou. Po
chebském rokováni KDS vše na
svědčuje tomu, že dojde k splynutí
KAN s KDS. Partnerskou smlouvu
podepsal jeho předseda Emil Dejmek. Vše sleduje splynutí obou
stran. Cílem integrace těchto stran
sleduje posílení role konzervativní
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Dáno ve Štrasburku 16. září 1963 u angličtině a ve francouzštině, přičemž obě
znění mají stejnou platnost, vJednom vyhotovení, které bude uloženo v archívu Rady
Evropy. Jeho ověřené kopie zašle generální tajemník Rady Evropy ušení státům. které
Úmluvu podepsaly.

Článek 27

1. Komise nebude posuzovat žádnou stížnost předloženou dle článku 25. Jež Je:
a) anonymní;
pravice v ČR. KAN má být za
stoupen sedmi členy v celostátním
vedení KDS, které má 32 členů.
Zástupci KAN dostanou právo
hlasovat o všech otázkách politiky
KDS.
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