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Političtí vezni

Jan, nar.18.5.1915, protistátní trestní čin,
příčina smrti nezjištěna 19•5•1953,Jáchymov.
3 7 korá
Jiří, nar.24.3•1931, velezrada, vyzvšdačství,
příčina smrti úraz 29.10.1954, Jáchymov.
Č a p a k
Jaromír, nar. 25.8.1931, ve lezrada ,.vy zvědačství.,
zastřelen n« útěku 5.10/1951? Jáchymov.
G lu c k s m a n n
Theodor, nár.18.2.lc05, velezrada, náh
lá nedostatečnost srdce 25.4-.lS52, Jáchymov.
7 a š i c a
Zdeněk, nar^ 13-8.1928 , ?8,134.135 tr.z.,ocha
bnutí srdečního svalu 17.2.1952, Jáchymov.
Compel
Ferdinand, nar. 4.1.19 29 , velezrada, zastřelen
na út*ku 15.10.1951, Jáchymov.
o v o b o d 2
František^ nar.2.4.1912, velezrada, vyzvědá-čství, příčina smrti nezjišt-na 22.6.1951,J<
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Vojenský cbuodový súd Preoo-? na blsvnom
dna 13^1-UX985 v Prešova z’czhodol \? senáte slczsaom
senátu pplko JuDvo Járo Vorcbols © sudecv s 2’udu
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aluöbu eú 3ol0ol90A u VÚ 3043 Preäov,
čni 7«iS*~ 10'<,3o3.985 mal
pccla^oskasnvolidoko udolonú s^aötna dovolenku do miesta svoyho
'M, ild ;o M/iiMoba an ovadas QvoJgJ nootryo Pna 3o6o7?35p sa sflöMbcil
tojto svodky? naolodapdci Von 9o5e3t9£5 ckolo 24.eo 1MM cdiMMl
11,7'1^031033003 V Cbjl ul'S^HOo POtC'3 £3 Otopili d© 3U.'’^1UCU9 .
cuedual omr> : 2.J lu /.:Xb-7 Dvcd© ZC dtvam aa mal ?:? Mio žna IC/o
y>~> P3J:CV30 '-/'/äy c 7i'o ^uapviaiol., pratclo so dža .MMlSMc na
- j53oM’i Mcidd u3onlo ■< _"?. dopcaial nesíaáendn sdö«
COC J3 CD 0-3:. 1'1 } os OUČaloj SÍVSÍOVDo
Vokýtv obuthDv:/ očav sdd ni still na 3úklade čcknsova ’Mcvé bolí
no
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pojDCnúvaíM vykcmM.“ ^.i
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, Skutečnosti udělenia svl&řtnoj dovolenky na čni 7o5*~ 10a6o1985
a jpehyb ebsalcvanóh© do 9o5o29Cv mul edd prouhlsoný výviscn s dOiM
nahojposkosu vo-litoVo a výpovodooi ovedkcv^ které icolJ/na hlavnem a©Jocqdvocd procitané« uMyicj VaábovíM cotka cb-lalo varní ho uvízla, c ■/
ca jo j 073 dna Cb>3oÍ9C3 súcuotnil priprav cvadby eko a.j samot :ihó
ovadobnáčo ©brodUo Potcn dna 9o 6 o 1985 cdičiol čo sioatnehe echmtinot^
vo a ©<j taj doby h© navídeZOc Visto okutočnooti ootvrdzu.vú aé svedkovio Lukno Vodko? Harck Voneook, Fotr VtÍDil a Pavel Eutíenýí $uctuo
čb autobusu o cootu cnoztcn no UavldO-iov Ev od pokořenujd sveäkovic
Bvo 3©tonovd$ Frontižak Pavlík a Vladislav Podobo
Zlo/pálna cpuotoíiio dnonio éfeS7. cbdalovonóho a Jeho útek do HIC
nok add dospodno ahzdnovorno proukdooaý ©boiohlou boroöpedenoicu^
ktorú cbcalovaný snaiolal cvojoJjnatbOo S tyclto listov vp-?ld?On co
pohndtkDu joho linu bia neohni’ 'daloj vykondvoi’ vojer.sk ?1 SSclndnd
alodb'jo dobo pobyt v mil potvrdsujo jak setbo cbnalovcného.. tak sj
brat bulej Vodko.; kteří shodno uvddnajú3 do nri telocMníclMsh hc~
voreoh jateoooodio pcanávajd Jolo Mcm
So analockóho posudku sňal co 5 odboru rudného a strojového
písna9 nal add co3pečno f-voubdsoaé- žo dopisy cdeoielanl s m do
Cu3? na adresu nachy? aú píoonó viso t neruč ne černot ným cbdalommýzio
Saldi© ekolnepti ckutoGaóbo stavu věci edd zistil 2 proccMn<eh
ovcdockyeu výpovědi Xn^o Cootníra VcdlM kpto Saldem ? čet« M.ibilo.
oko o.j a ©aŠatných liotinnýsh d€kaa©Vo
Vdetky vykonaná Celeny vládli súd k 3ávom? že ebdalovsný vöjo
Vodko únycolne opustil do oni o CSSk e usiel čo kóB0
Ha sdklada takto slátaného skutečného stavu věci edd kvalifi
koval Jodnanio cbaalovonóho«■ekc trestný čin sbehnuiia do cudainy
podlo b 2j3 odOo 1 £ro siko’vcjoSoOlo VaSke sa nevrátil po umlynučí
svldctnoj dovelonky 1ti avojmu útvaru^ oko teysoXne so cvbjacěns
v adln lil do USk v trjyolo vyknúV aa voje nahe j oluabec
Cbvooo vlaotl o ooolaliatiebdho sriadanla je^pcfd’a ělárku 37
?bto‘;7y do 1C9/39 kbo /.: :h 12-?u vcví.vocdPcti o 01°'- bac . j.lo ::s^oao
k :1‘M roloditýa s m a :a.; : )lu'M: Mí jo laik cby v& ■’’ ?:. ?'"'■ . ■ .?
■;,. ;.Mapu 1 c/.:' .a jjJs.uMjj alMby caotno □ uvclouola plnili ;MiuJj-jky Újícm? U...’ .1-, kccxiáko subccOp vojozokoj pyícakp?oko a/; uota~
novoa.la voíombyjh pj^Jpícov o pvrlačkovo
ša cl.., ?1 svar; ... m :.--■
kooaya coacobco^ do
coustil dccmlo ropuDliký a cukaje co
norujil cjlocitý sdujm dJÍon m corona oosialiotickoj vlaatos jolo
T-k 7 uvedeného vyplývá měl soud hlavní problém zjistit jakým zp’;sjbem Čestmíhonusti! republiku Ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu měl z dřívějška po-
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odstavených
ka ’’mime si jistě představit jeho pocity, když zjistil,
^ěřujícimu do R.yus,a
m me si^j
ilegálního překročeni jednédleleznl opony', musel zdolat hned dvě. Ale vše dobře dopadlo .
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konaní© vykazuje vysoký stupen spoločensk:-j nebezvadnes M.o Váto nobos pou nocí* j idnenis páchat cla je zvyšovaní’ cj kot. ojdobiOEMUj ie
ýrySolno udiví □ ta ďo kapižolistického ut-Muo SMmm pro© M.mimy
ok3 oj okol:?, sod i P z© IMcrých opusdil ÍSS1 nosná ču.yM so sc ;._e ňcý:
prlprovcvul us chov- v pricMohu vojenskoj sokl© Jo© oMluk?^ o acM •
ínyžol cdslocao už3.;avoi prod övojíni piMcmnýEiiL. Mc s.j pMMuMMsi
ro jocaedbOo MkumMM''© jo ha koaoni© bol© cop ©koj ©ni o svo/Mh esMc
rpVi jn r?a nopach/bao sj túkbo po dobr cdrvík: dva ó oj ’im ‘ asch-cM.
cMloj vyhoní ,7aJ
-©alú odkladná olnžbtu
r osobo cM/Ml’?"'endho odd zistil. ž© ponhdasa z vol ©Mej rM.Mi?-,
O jeho výchoin ©o jtorala provažno ootkos. paMožo ožer M.žalovunoh?
v noku 1779 ilo©íl©D opustil republiku oSáscoval v MM s?.o pre••.r.y.i’r
ormdúy ú3Á a po ndvaatb do OSSH reku 2977 bol vo výkone- tresuU o ?.:>•
': io slobodyo Obsalovoný v nieste M/dllcko poživši cobrú pověsí*? M--vil a© oko tichý o usovrodý« Samec žnúva žel’ h. či noži -mMM Vo2'”o;
oko snaživého pracovního«, který dooehovol dobré prso. . ©■© výsledky«
3 výkonu vojenskoj síkloónoj služby je hMMoMný pvMuernco Bel
2 krčit disciplinárně csncnonýy potrestaný oM©13
?.3:.©f_nsboj. s-M'no droctoMýo'
?ri uklodoní troštu, a .jeho výměny súd přiznal ©•Molomné©.©- p©~
lahcujucu oko-lnosuj; že dopes i ol’ sil rielnpu živeže-n procujúceho člcv oko o
□□ záklodo vsotkých vyšěie uvedených ok’ Moč nati 5 evM roshelMol
•o volbo drvh?c 3 výrovy treotUo Dospol k zdvorus šo ozupnu spvlc«
uenahoj aobozpačnooti žaocdndho cínu pro opoloenosi5? pcmovm. MM>
žola7 oko aj zomoMínn jolo nápravy >, jo ťmorný trčet od&Mio ©keboty v© výnevo 3 0 pel roka, loudo treat jo 20 síleno nepedm-’ mMMý0
bud pro výkon dohod © dnootu co šrotaTen no závažná©;; dresM .ho i liru
o no povahu narubaní© pächodel’Orj sořndil obtainvendh M’ ruhsj
núprsánovýahcvnoj olupiny* Sád má za to? do .jeho náprava s. prevýchovs
bud© v Vojto ©ápnavnovýehcv noj a lupino lepilo zoruccnso
Obžalovaný po odchode do sáhronicie nenechal na úsgbií repuolikp
nohnuAqTný r.ajotčbn bdový nadobudcl ok© dědic3dvo na sMčXode rozhod«*
audio Škodného noVárodvo v Chrudimi cis, ^»137 4/76« i'5« P.-oócíe drosi-=
ný □ Ikon umožňuje ulesií’ pochod eťovi trestného činu zběhnut i a co
■Gudsity oj drozd pvepodnudio ccjotbu,, súo uložil obžalovanému i
do kdo trosko
rotífclip ;

Proti rozsudku je přípustné očvolanie ca é dní ob
čorujoaio voee-učkn9 pekial7 so ho opršvnoní ©zeb“’
pvečtýa výslovné něvzdd.o Odvolerde noze poosjť prokunodba rve neoprárnoat ledového!cívek výroku v*
pacoycchj oko ej v neprospěch cbšalcranéloc Cbsalovoný'c.Osš podsť odvolaní:? pro ncoprévnmť výr Mm
který 00 ho paisno dotýkSoV prospěch et<o?.ovonjhb
aí Ju poíkrk c.'Mol Milo padbusní v ■? Mole ad tria:.' ■.:©..
' j..;?•> "ás->;3E3Ít ej'-jjü'': <?;,□.3 jC je?' j5 sí ií;č? 3
p Mí M tato nio jo pas':'. .jj.ko vM.m
MMOo í} 3;?-> Ta=> poa0 mo chhojco cMMlomníh© ro^aoké
• protO; M,:*' c-bsolovsnýo OčMol^nie M Me ■■.^"■'-z k rt^_C..-'v jí.?. Jp l.jl.1 JjO U tjÚůily i- }.-:„.J Vv>;.;řJ UC'V'U í't/i'...'. •'•. /'•••‘.•..o
kí y cltaio riuaí by? pro Olo seno v i výžle Ms/cho
-7 Pregbvo dňa 13ollol9C~
Pacdoo • * a s*nátu:
. Mn "'■---ebol. ,? ,rc
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"Věrni z“? st bii"
č .8 / lc99

PROTOKOL Č. 4 K ÚMLUVĚ O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKIADNÍCH
SVOBOD, PŘIZNÁVAJÍCÍ NĚKTERÁ PRÁVA A SVOBODY JINÉ NEŽ TY,
KTERÉ JSOU JIŽ UVEDENY V ÚMLUVĚ A V PRVNÍM DODATKOVÉM
PROTOKOLUKÚMLUVĚ

2. Jestliže Komise rozhodne vyškrtnout ze seznamu stížnost po Jejím přijeti,
vypracuje zprávu, která obsahuje skutkový stav a rozhodnuti uvádějící důvody, na
nichž se zakládá vyškrtnutí ze seznamu. Zprávu Je doručena stranám a Výbora
ministrů pro informaci. Komise ji může zveřejnit.

Monolog Hladového
Podepsané vlády, členově Rady Europy,

rozhodnuty přijmout opatřeni k zajištění kolektivního provádění určitých práv a
svobod odlišných od těch, kteréJsouJiž uvedeny v Hlavě I Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod, podepsané o Římě 4. listopadu 1950 (dále "Úmluva") a v
článcích 1 až 3 prvního dodatkového protokolu k Úmluvě, podepsaného i> Paříži 20.
března 1952,
dohodly se na následujícím:

Článek 1

Nikdo nemůže být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu
závazku.
Článek 2

1. Každý, kdo se právoplatné zdržuje na území některého státu, má na tomto
území právo svobody zvolil si místo pobytu.

2. Každý může svobodně opustit kteroukoli zemi, i suou ulasťní.
3. Žádná omezeni nemohou být uvalena na výkon těchto práv kromě těch, která
stanoví zákon ajsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti,
veřejné bezpečnosti, udrženi veřejného pořádku, předcházení zločinností, ochrany
zdrávi nebo morálky nebo odvány práv a svobod Jiných.
4. Práva uvedená v odstavci 1 mohou v určitých oblastech podléhat omezením
stanoveným zákonem a odůvodněným veřejným zájmem v demokratické společnosti.
Článek 3

1. Nikdo nebude, ai individuálně nebo luomadně, vyhoštěn z území státu, Jehož
Je státním občanem.

2. Nikdo nebude zbaven práva ustoupit na území státu. Jehož Je státním

3. Komise může rozhodnout o viácení stížnosti do seznamu případů. Jestliže se
domnívá, že okolnosti takový krok odůvodňuji.

Langusty, hunúi, ústřice, raci.
to jistě i požadavky náročných jazýčků
utěší
a mimo to vzbudí též inspiraci
u malířů zátišíček a zátiší,
zvlášť přidá-li se k tomu pstruh, bažant,
zajíček
Čert vem však zátiší pro malíře,
když sedím o hladu vytrvale v díře
a toužím „kdyby byl aspoň chleba kra
jíček!“
Jako předkrm prý není špatný kaviár
s blíny
jež jídá ráda jedna milá slečinka,
povzbuzuje chut a vytváří sliny,
ve kterých taje dobře vepřová pečínka
ba i krocan, či šťavnatá kúra.
Čert vem však slečinky vybíravé,
když moje rty jsou stále lačné
a touží „Kdyby byla aspoň kůra!“
Také prý kvíčaly s jemnou paštikou nej
sou k zahození,
jeden gastronom mi o nich chválu pěl
Labužníci si jich prý velmi cení
a on sám by jim přednost dáti chtěl
před medvědí tlapou i porcí žabích ste
hýnek.
Čert vem však celý labužnický svět,
když v žaludku hlad buší jak paličky kaskanět.
Já toužím „Kdyby bylo aspoň pár chle
bových drobínek!“
Změť lidských problémů je mnoho
značná,
jinak trpí labužníci a jinak ústa lačná.
Jak může potom dojít k jednotě a ke
shodě
ve světě, v Evropě, v národě,
když labužníci se po svém nají
a o nás. hladové se nestarají?
I prosím proto pány labužníky
za všechny nás, jež osud nehýčká.
Snídejte třeba nadívané kolibříky,
nám dejte aspoň kousek chlebíčka!

Článck 31

1. Jestliže posuzouáni stížnosti neskončilo /rodle článků 28 (odstavec 2). 29 nebo
30. vypracuje Komise zprávu. ie které uvede skutečnosti a vyjádři názor na to, zda
zjištěné skutečnosti ukazuji na porušování závazků, které pro příslušný stát uyplýuaji
z Umlaut/. V léto zprávě mohou být vyjádřeny osobní názory členů Komise.

2. Zpráva se dotučí Výboru ministrů; rovněž Je doručena zúčastněným státům.
které nejsou oprávněny ji zveřejmt.
3. Při předáni zprávy Výboru ministrů může Komise vyjádřit návrhy, kleté
považuje za vhodné.
Článek 32

1. Jestliže v tříměsíční lhůtě. počínaje dnem doručeni zprávy Výboru ministrů,
není záležitost předložena Soudu na základě článku 48 této Úmluvy. rozhodne Výbor
ministrů dvoutřetinovou většinou, zda došlo k porušení Úmluvy.
2. V kladném případě Výbor ministrů stanoví lhůtu. ve které musí zúčastněná
vysoká smluvní strana učinil opatřeni požadovaná rozhodnutím Výboru ministrů.

3. Jestliže zúčastněná vysoká smluvní strana nepřijala uspokojivá opatření t<
stanovené lhůtě, Výbor ministrů po schváleni většinou stanovenou v předchozím
odstavci 1 rozhodne, jaké důsledky má mít jeho původní rozhodnuti, a zprávu zveřejni

4. Vysoké stnluvnť strany se zavazují, že budou považovat za závazné každé
rozhodnuti, které Výbor ministrů přijme na základě předchozích odstaiců.
Článek 33

Zasedáni Komise Jsou neveřejná.
Článek 34

JosúI Vopařii

S uiyinikou usřanouení článků 20 (odsíutx/c 3) a 29 Jsou rozhodnuli Komise
pňjírnána uělšinou jiíiloiiuujch <i hlasti/kích členů.

občanem.

Studený mír
Idea Konference o bezpečnosti a spo
lupráci v Evropě (KBSE) se datuje od
začátku sedmdesátých let. Byla původ
ně založena, aby zatáhla Rusko na ne
jistý letěn lidských práv. Důsledek je
znám. 1 když zhroucení SSSR bylo způ
sobeno spíše obnažením jistých jeho
rozporů v průběhu procesu zahájeného
Konferencí o bezpečnosti a spolupráci
a v Evropě, přesto lato organizace hrála
v oněch událostech důležitou roli, jak

zveřejnil francouzský deník Liberation.
Od roku 1991 se Stále vrací stejná otáz
ka, co udělat s KBSE, touto mlhavou
institucí, která dnes sdružuje 53 státy,
tnezi nimiž je i USA a Kanada (.0 s tli
Za situace, I dy je n i postupu linutí m
; rive ! ■.(■■t i, a Nere v -.hází : • .-.i
ea lu.'N,• 1:1 pí n
• uralm ; dno cil
:| II .11
I
i. dl.
KiíSE nebude umet sloužit i,i> cínu ii

němu než ke ztnnúov.ini obav Ruska
z jeho izolace oil zbytku Evropy, aniž
by se tnu současné umožnilo zatčžovat
záležitostí tohoto druhu kontinenty.
Smysl tohoto dění neunikl Moskvě,
která vzhledem k nemožnosti pronik
nout do Evropské unie (EU), pokusila
prosadil uznání svého práva veta vůči
budoucí organizaci Evropy. Zpočátku
tím, že se stavěla proti rozšíření EU

na bývalé bratrské země a pak odmí
táním rozšiřování NATO na bývalé
členy Varšavské smlouvy. První pokus
zcela selhal, ten druhý konči poloviční

porážkou Ruska, protože NA 1’0 se tlu
kouce rozhodlo odložit o rok konkrét
ní přezkoumání žádosti o přistoupení.
Zatím se mluvčí Ruska postavili proti
plánům NATO. Bojí se studeného mí
ru, který by mohl nastoupit po studené
válce a který by nepřihlížel k zájmům
Ruska. Pečlivě se však vyvalovali ja
kékoliv roztržky a proklamovali raději
novou KBSE, jež by byla pevným
a účinným systémem středoevropské
globální bezpečnosti. Rusko nyní očcI I-,.! n.e.e >. ,vihy. kr.r. b, i-j ..............
i. v i h ' spon. I.ili
1 '■ i . Im.' I
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O 1.0 lu.t.u . .1
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i1.'., I.k::i■'.> za pJi.du a vyshšv>
)ci. > ptám, by znunenaln p ,-.iti.ln
NA 10 rozsáhle evropské střechové or
ganizaci, kde by Rusko představovalo
jeden z hlavních trámů. Zatím nikdo
nemůže říci, že dctnoki.nic v Rusku
zapustila kořeny. Je předčasné pohřbí
vat demoktacii v Rusku, ale skutečný
stav, ktetý existuje mnoho lidi nepře
svědčí. Ruský president také nepřesvěd
čil o demokratickém chat aktet u Spole
čenství nezávislých států (SNS). 1’otvr-

zují to také války, které tam probíhají
a doutnají. Proto mu také KBSE nechce
přiznat právo intervenovat pod pláští
kem obnovy míru v bývalých sovět
ských republikách. Kanada. Finsko.
Švédsko a Německo jsou úpěnlivě žádá
ny o vojáky, ale zatím bez úspěchu,
turecko st opět nepřeje Arménie
a u Azcrbajdžánu si nepřejí Rusy.
\ sovětských republikách nelze požár
válečný uhasit bez boje, aby se zabráni
lo novým Bosnám. V závěru bylo vy
hlášeno, že KBSE se bude nazývat Organisacc pro bezpečnost a spolupráci
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Článek 35
Komise se schůzi podle potřeby. Zasedáni suoláuá generální tajemník Rady
Evropy.

Článek 36
Komise přijímá svůj Jednací řád.
Článek 37

Sekretariát Komise Je zajtštován generálním tajemníkem Rady Evropy.

IILAVA IV

Článek 33

Evropský soud pro lidská práva tvoří počet soudců, který se rovná počtu členů
Rady Evropy. Soudcem může být pouze Jeden příslušník téhož státu.

Článek 39

1. Č!cnoi.'ť’ Soudu /sou polení Poradní shromážděni prostou většinou hlasů, ze
seznamu předloženého členy Rady Evropy, kde každý z členů předkládá tři kandidáty,
z nichž. nejméně dvajsoujeho příslušníky.
2. Stejný postup se t> co ne/širšlm rozsahu používá při doplňováni Soudu v
případč, že se další státy stanou později stranami této Úmluvy a pří obsazováni
příležitostně uvolfičnýeh míst.

3. Kandidáti musí mít vysoký morální charakter a splňovat podmínky
vyžadované pro výkon vysokých soudních Ji inkcí nebo být uznávanými právníky.
Článek 40

1. Členové Soudu Jsou volem' na období devíti let a mohou být zvolení znovu,
řámkčnl období čtyř členů zvolených při prvních volbách však skončí koncem třetího
roku a funkční období čtyř dalších koncem šestého roku.

2. Členové, jejichž funkční období skončí uplynutím původního tříletého nebo
šestiletého období, budou určení losem, který provede generální tajemník Rady Evropy
ihned po skončení prvních voleb.

3. Aby se v rámci možnosti zabezpečila obnova Jedné třetiny členů Soudu každé
tři roky, může Poradní shromáždění rozhodnout dříve, než přikročí k Jakékoli další

Ideově - politické prohlášení
KVP ČR je ideově - politický útvar
s morálním právem prioritní účasti
svých členů na moci zákonodárné, vý
konné a soudní.
- Účast záslužné a bojové generace
představuje pro veřejný život vklad zra
losti, zkušenosti i vzdělanosti. Jsme

politicky neopotřebovaní, neuplacení
a neúplatní a hmotně nezaangažovaní.
Náš věk je zárukou funkční obměnitelnosti, kterýžto předpoklad postrádá
současné personální obsazení funkcí
v oblasti vvšech tří mocenských atri
butů. Z konstatované skutečnosti hro-
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zí funkční setrvačnost, což při potřebí
demokratických zrnin může vyvolat
nebezpečí destabilizacc a v případě ob
ranných reakcí i nebezpečné dopady na
společnost.
- Nevšímavé překročení naší gene
race přineslo diskontinuitu generační
i věcnou, a je marnotratným zbrzděním
vnitřního vývoje ve všech oblastech.
V tomto směru byl vývoj společnosti
ztížen a nenapravitelně pak ochuzen
za koinustické éry, když došlo k vyřa
zení osobností demokratických kvalit.
Naším vstupem se naruší, nebo alespoň
zkulturní praktiky, jež by jinak vedly
veřejnost k tupé jednostrannosti v pů
sobení sdělovacích prostředků.
- V ckonnniicko-postt ransíormaČní
situaci, přispějeme ke zviditelnění ne
jen řádnosti osnov a pravidel, ale i nežá
doucích vlivů, jak formou základní
kontroly jevů, tak ve směru právní dis
cipliny.
- Nemorální „odpuštění“, ani „pří
zrak“ lustrací, neumožní při naší účasti
vznik jakéhokoliv extremismu, jak
tomu namnoze bylo v pětileté bezrad

né minulostí, kdy lustrace se dotýkaly
spíš b■■»Kcs’i'.mem p >'iž<nýd:. t:"' pa
di *;i. Ti na
xis.-n J Í-. d, v!i lni
...
. ... ,
.,
s!:é veřejnosti a irř.usjío poctivou část
národa. Ten byl dokonce zvůlným způ
sobem označen za spolubudovatele bol
ševické pevnosti, kletá přece byla po
stavena rudými za blahovolné asistence
velmocí, nikoliv porobenými národní
mi celky.
- Za naší přítomnosti na veřejné scé
ně by nedošlo k rozdělení Českoslo
venska, což bylo negativně posuzováno
zevnitř i zvenčí, neboť není pravda, že
jsme byli bývalým územním rozsahem
státu ochuzováni, nebo že chyběly zá
konné prostředky k udržení celistvos
ti. Nyní jsme nanejvýš lépe ovladatel
ní, ale to není pro občany výhoda!
- Za dané ekonomické situace, pojí
mané účetnicky, již nelze provést ani
kulturní debolševizaci. Je však nutno
podniknou energický pokus o morální
očistu v oblasti výchovné, a o zmravněnínejen v oblasti čistě hospodářské,
ale i vládní a zákonodárné. Při čemž,
ani justice, kterou jsme postavili jako
by oplatkově do zbožštčlé podoby, aniž,
jsme vytvořili k tomu personální a dal
ší předpoklady nesmí být ponechána
bez pozornosti i pokud jde o dodržo
vání základních pravidel slušnosti při
jednání vůči procesním stranám. Po
slední naznačená skutečnost je možná
nejprvnějším požadavkem přítomnos
ti, než i zde bude pozdě.
- Podporujeme evropský sjednoco
ván proces, ale současně jsme proti po
litice diktujících bloků, které jsou pře
žívajícími jevy z minula. Kdyby se „sa-

Článck 4

Pravomocí Soudu podle článku 55 Úmluvy se rozšiřuji o právo stanovit sl vnitřní
řád a Jednací řád, uználl to Soud za nezbytně pro účely tohoto protokolu.
Článek 5

1. Tento protokol Je otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy, které
podepsaly Úmluvu a které se mohou stát Jeho stranou:

a) podpisem bez výhrady ratifikace, nebo přijetí;
b) podpisem s výhradou ratifikace nebo přijetí, po kterém následuje
ratifikace nebo přijetí.
Ratifikační listiny nebo listiny o přijetí budou uloženy u generálního tajemníka
Rady Evropy.

2. Tento protokol ustoupí o platnost okamžikem. kdy všechny členské stály
Úmluvy se stanou stranami protokolu t> souladu s ustanoveními odstavce 1 tohoto
článku.

3. Od vstupu tohoto protokolu v platnost burlou články 1 až 4 považovány za
nedílnou součást Úmluvy.
4. Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Karly:
a) každý podpis bez výhrady ratifikace nebo přijetí;

b) každý podpis s výhradou ratifikace nebo přijetí:

c) uloženi každé rallfikační listiny nebo listiny o přijetí;
d) datum vstupu tohoto protokolu v platnost dle odstavce 2 tohoto článku.
Na důkaz toho podepsaní. kteří k lomu byli řádně zmocněni, podepsali tento
protokol.

Dáno ve Štrasburku 6. května 1963 v angličtině a ve francouzštině. přičemž olx?
znění mají stejnou platnost, v Jednom vyhotoveni. které bude uloženo t> archívu Rady
Evropy. Jeho ověřeně kopie zašle generální tajemník Rady Evropy všem signatářům.
načni“ akce na fóru OSN minuly účin
kem, jediným lékem by bylo obnovení
samočiswtící moci svobodných států,
malých i velkých, což by průběžně po
mohlo řešit mezi nimi vzniklé spory,
aniž, by hrozilo světové vzplanutí. To
není odklon od v úvodu řečené zásady,
nýbrž poukázání na pojistku při even
tuelním mezinárodním pnutí, jež. by
nezvládla ani OSN, která se ostatně
v mnnohém neosvědčila, ne-li přežila,
a to právě v důsledku rostoucího vlivu
zmíněných mocenských bloků.
- K blokům je nutno konstatovat
i to, že jejich zrušením může být od

straněna hrozba opakování ponižující
skut '0)0.ti. ž? 1 ropa - a nejen ta .- I ;
■I t T

.1 zb)

l‘> v povědomí 1'dštv i dolitého

původ

ního ráje, který sice zůstal, ale je „od
padky“ změněn k nepoznání.
- Bude-li odstraněna neúcta k obě
tem násilí, obnoví se úcta k člověku
a jeho právům. Zybráníme-li vytrženi
či odcizení vlastním kořenům, zís
káme darem nefalšované vlastenectví,
které nikoho neu tlačuje, nýbrž res
pektuje i všechny ostatní na této pla
netě.
- Neučiníme-li urychleně konec „ma
goření“, které je šířeno formami zne
užívaného „sdělování, informování
a zábavy“, budeme žít brzy v temnu,
jehož konce bude těžké odhadnout.
- Podpoříme společenskou osvětu,
v níž budou lidskými čidly stanoveny
hranice právního nebo politického roz
hodování, přičemž ta druhá cventuali-

jícího k o d stran ěn í překážek v o rie n t 
aci o vývojové cestě národů a celé lid 
ské společnosti.
-vj-
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ta by nastupovala až při zjištění ne
dostatku či mezery v kodifikovaném
právu.
- Řešení „restituční tečky“ je právě

takový případ, kdy je potřeba použít
pokud možno právního instrumentu,
kombinovaného s politickou, ale nestranickou logikou.
- Naproti tomu máme dostatek práv
ních nástrojů k vyřešení všech obje
vených a nedokončených afér. Nechuť
tyto kausy dokončit je signalisací ne
dostatku politické i právní vůle, na
íetnž se podílí všechny orgány státní
moci, včetně mlčící veřejnosti.
- Vstupem KPV ČR do veřejné sféry
by mohla být konečně zahájena „cra
pojmenování“, což značí nazývání ak
térů, věcí a jevů pravými jmény, v rám
ci filosoficko-očistncho procesu, aměřu-

