první s o u k r o z v týdeník
se sanizdatovou tradicí
pokorný Alois, n*r. 3*4.1$28, byl
oooraven dne 18.12.1co2. student.
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0 tom v jakém absur
dním čase žijeme sv*dci stav politick? vůle
vládnoucích-stran. 7atímco mnoho t*žkých
zločinců z celé komunisticks é ry si běhá ne
bo podniká ve velkém
sty lu na svobod* .Nnon-'
politických v*zn’ a
t ěch,kt e ří by 11 1 SČ
ožebračeni nejsou dod
nes o o š k o d. n ě n i a res
tituováni. Justitia na
pokyn vládnoucích stran
ořirozen* o o u z e viditel
nou politickou vůlí,mí
sto náprav, těchto křivd se vážně zamýšlí stí
hat 'Dr. Sládka za výrok:
'’Němců bylo za TI. svět,
války zabito málo".Tato
historická pravda,kterou
sdílím má být dnes tres
tným činem? Scce rem! /Tak tomu bylo!/ To pode oisu/i.
V’T.
ro 11tičtí_vězni_zemřelí? ve_vszb*1/Dosud nepublikován
Jaroslav, nar.2.2.1923, <2 z.č.50/23 Sb. ,zem
řel na úraz 13-6.1951 v Jáchymov*.
Leit maník Jan, nar.24.ÍC.lpC8, velezrada, zemřel
ns úraz 25-V.1952 v Jáchymov*.
P o r V i m s 1 a v, nar.5.7.lo 29, f 5 z • č . Q 5 Sb•, zemřel na
úraz 16.7*1951 v Jáchymově.
8 o e q p J o f e , nar.25»12. 1^ 3 C • Protistátní trestný * n ,
ochrnutí hlavních cév 2.4.1952,Jáchymov.
6 r b e n Jaroslav, nar.9.9.lpC8, velezrada, příčina smr
ti ^9*6.1952 nezjištěna. Jáchymov.
Ch a d t Antonín, nar.6.1.lpi1, velezrada, infarkt 6.12.
1954 v Jáchymrv*.
i e i n d 1 Josef, nar. 1.11.Ip11, velezrada a vyzvědačství, zastřelen na út*ki 21.1C . 51, Jáchym.
. Pokračování
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Proč musím volit komunisty a republikány.
r řed pár týdny se celá politická scéna od t.zv. konstruktivní opozice až
po koalici rozčilovala nad známou obstrukční kampaní republikán’* v poslanecké
sněmovně. a znovu nám divadelní rétorikou mocně činili, myslím tedy nám voli
čům. a hlavně prý, že za to si můžeme sami, že když republikány a komunisty
volíme, extremismus a z něj plynoucí neznámo v tom lepším případě a v tom ho
rším novou totalitu připravujeme. Na první pohled se zdá, že je to konsisten
tní názor. Vratme se však trošku do nedávné historie. Historie je však také
matkou zkušenosti. Promítněme si tedy před námi svoji zkušenost. Zde je.
Před prvními volbami ještě za éry Občanského hnutí, které ovládalo větši
nu poslanců se přioravil zajímavý volební zákon, který prosadil známou 5%
klausuli. Tato německá form.a voleb, která se tam uplatnila těsně oo válce z
důvodu, aby byla vyloučena z parlamentní účasti nějaká ^orma neonacizmu se
naočkovala do našeho volebního prostředí. ’limo to, že se jednalo o formu nám
tradičně cizí, se jí nedocílilo vůbec nic. Vyloučení extremistickvch stran
jek bylo slibováno se tím nedocílilo ani za mák. Naopak vedlo to k jejich po
sílení a to značnému. Obě hlavní strany s touto podivnou rétorikou naopak v
tomto novém volebním systému v pohodě přežívají a jak se zdá ještě několik vo
lebních období v pohodě přežívat budou. Druhý význam , který měl tento systém
s 59 klausulí přinést bylo to, aby se parlament neroztříštil, n^rbot by prý to
bylo na obtíž oři hledání dostatečného konsensu při parlamentních jednáních.
Jak je to ve skutečnosti? C dohodách mezi stranami nemůže být ani řeči. V po
dstatě platí - má-li koalice většinu poslanců, vládne, at je politické spekt
rum roztříštěně či ne. L.á-li koalice menšinu poslanců houby jí pomůže zda bu
de ve většinové opozici jedna či 1C jinvch stran. ?ude mít prostě menšinovou
vládu a z toho vyplývající potíže nemožnosti dosáhnout čehokoliv.

Podívejme se blíže na situaci oo volbách v r. 1992. kde koalice v čele s
CDS propadla tomu samému velikášství co předtím CH ♦ Znovu připravila volby s
náležitou většinou pro nový volební zákon tak, abychom postupně přešli na ame
rický systém dvou stran, což se málem oři volbách do senátu podařilo. Samozře
jmě pro CDS je to výhodné, domnívala se totiž, že její pozice je neochvějná a
že má moc zajištěnu na dlouhé časy. Ale stalo se to co pan Klaus nepředpoklá
dal, došlo k pořádnému uklouznutí -a z toho se vyloupla ta menšinová vláda,
která asi nedožije svého řádného ukončení a když tak jedině s přispěním práv*
těch dvou odpadlých poslanců, kteří by možná i při jiném volebním zákoně bez
5% k^usule se asi určitě objevili i legálně. Nastalá situace není náhodná a
jistě ve štábu CDS si tyto věci umí náležitě spočítat. Nakonec nechali ve vo
lebním zákoně tu 5% klausuli protože usoudili, že v tom horším přísadě a ten
nastal se raději budou dohadovat a dohodnou s největší opoziční.st ranou než
^y při opustili k politické existenci malé strany třeba kolem, té 3% volební ús
pěšnosti, zvlášt pokud by se jednalo třeba o autentické pravicové strany jako
by byla Agrární strana či DEU. Dnes více a více lidí nahlíží tu pozici t.zv.
pravice, která bude při vládnutí se s chutí střídat se sociální demokracii,
nebot jejich praktická politika na rozdíl od rétoriky si bude náramně podobná.
Takže jejich střídání má navodit zcela vymiškovaný politický život společnos
ti ve Střední Evropě zvyklé na poměrný volební systém bez různých klusulí.
Premiér Klaus nese především odpovědnost za situaci na ooli lidských práv
zcela nemyslitelnou. Velkému procentu občanů neumožňuje tento jen zdánlivě de
mokratický systém mít v parlamentě své zástupce. Tito lidé buď zcela rezignu
jí a to byl účel té 5% klausule a nebo a to bude do budoucna asi případ CH
začnou sázet na extrémní strany. Tyto extrémní strany by sice i bez klausule
v Parlament« byly, ale s počty poslanců daleko menšími, líšto těchto poslanců
pro extremistické strany navíc na kterých jsem se i já podílel svým hlasem by
v parlamentě figurovali poslanci stran s minimálně C,5 % t.j. alespoň s jedním poslancem. Tyto strany by však byly oro CDS asi nebezpečnější než extremis
té, nebol ani zdaleka nepřipravují zákon ke zrušení oné ostudné 5% klausule,
a tím zhruba 15% občanů zbavují práva volit a být zastupován podle svých zájm’*. To vede k pasivitě a naprosté odúmrti jakéhokoliv politického života a v
konečné fázi k aroganci lidským činitelem v politice.
Aby nebyla rn.ýlka nemám nic proti dvoum stranám na poltické scéně, ale jen
na základě rovné politické soutěže s ostatními strana, bez 5% klausule. A ne tím
to diktátem jež může vyústit v klausuli 1C% atd . To už známe kde to končí. V~T.

Když nádraží bylo ještě nové... pohlednice z roku 1912. (Snímek vpravo)/ Prezident
Masaryk (v bílém) při odhalování pomníku Woodrowa Wilsona dne 4. července 1928. Kdo
by tenkrát věřil, že pomníku je vyměřeno pouhých 15 roků existence... (Snímek vlevo)

Nádraží Franze Josefa I. bylo přejmenováno a nový
rád se na
nádraží zapsal hned několika po mohli Němci smířit, stejné jako se
činy. Především změnil stanici
nesmířili s presidentovým pomní
jméno na
kem v sadech naproti nádraží: po
WILSONOVO NÁDRAŽÍ,
mník odstranili, nádraží přejme
přidal jí v roce 1924 nástupiště
novali. Z Wilsonova se stává nyní
IA a výstavbou traťové spojky Lihlavní nádraží. Zlá protektorátní
beň-Vítkov ulehčil vedení vlaků
doba přinesla pražskému nádraží
východním směrem. Tvářnost
však i něco kladného: od října
stanice podstatné pozměnila
1940 do dubna 1944 se znovu
elektrifikace, provedená v závěru
buduje. Tentokrát je to druhý vi
nohradský tunel a část třetího,
ukončeného slepě pod dnešní
Anglickou ulicí.
Květen 1945 ukončuje němec- i

vzali patent nacistů a přidělují
nádraží stejné jméno: Hlavní ná
draží.
Pod touto firmou prožívá nádra
ží první léta budování socialismu.
Všem slibuje tato éra světlou bu
ké panství a obnovuje republiku.
doucnost, jerrpražskému hlavní
Ta, věrna již tradici, mění praž- i mu nádraží jaksi ne. Znovu se to
skému nádraží jméno. Wilson je
tiž - a tentokrát s neztenčenou
opět na svém místě, jeho velkole naléhavostí - vynořuje otázka, dis
pou sochu před nádražím ovšem
kutovaná již v závěru existence
nikdo zpět nevrátí. Ale ani staro habsburské monarchie: zbourat,
novému jménu není dopřán dlou nebo .přestavět?
hý život: únor, nazývaný později
„Zachráncem" pražského hlav
vítězný, opět mění pořádky. V ro ního nádraží se nakonec stalo
ce 1949 se jméno nádraží znovu
vládní usnesení číslo 928 z roku
mění: paradoxně komunisté pře
1960. To rozetlo celé klubko pro-

dvacátých let. Poslední, co ješté
ČSR stihla, bylo otevření čtvrtého
nástupiště v roce 1938 u příleži
tosti konání všesokolského sletu.
Pak už nabraly události rychlý
spád: mobilizace, Mnichov, protektorát. Nastupuje zcela nová
moc a s ní nutné dochází k jevu,
který se stane tradicí:

’
;
•
:
I
,

ZMĚNA JMÉNA.

Protože s Američanem Wilso- '■
Pohlednice z roku 1962—Fantova budova ještě bez dálnice a bez odbavovací haly
nemjako patronem nádraží se ne

Výňatek o /Vilsonově nádraží je převzat z publikace o drahách v ČH",kte
rou vydává pravidelně pro cestující ČSD. Vzpomínám si jak jsem od určité do
by v 70-tých letech ošal do cestaku právě místo odjezdu napsal Wilson.nádr.
Kupodivu účetní byli v pořádku a v obraze tak jako vedoucí, který to musel
podepisovat , protože jsem per.íze vždy v pořádku dostal, Zaplácal jsem si na
tom názvu, bylo to něco jako zakázané ovoce přinejmenším, v 5C-tých letsch
byl kriminál za daleko menší podezření, dokonce asi oolovir.s vězňů z politi
ckých důvodů neudělala vůbec nic nezákonného a přesto seděli mnohá léta. VH.

Praha hlavní nádraží 3. července 1990. Velvyslankyně USA Shirley Tample-BIacková odhaluje pamětní desku Woodrowa
IVilsona. (Snímek dole) / Nad kolejištěm hlavního nádraží v Praze dnes. (Snímek vpravo)

blémů, která navršila léta kolem
železnice v hlavním mésté. Zmí
něný dokument vyhlásil přestav
bu železničního uzlu Praha, nadekretoval jednotlivé stavby (mimo
jiné i vybudování odstavného ná
draží Jih) a, co je pro nás v tuto
chvíli nejdúležitéjší, povýšil hlav
ní nádraží na nádraží ústřední. Bu
doucnost je tedy zajištěna.
Je to ale teprve její začátek. Pro
tože největší potíž novopečeného
ústředního nádraží tkví v secesní
budově architekta Fanty. Plány
počítají se zhruba 210 tisíci cestu
jícími za 24 hodiny, operují tedy
s cifrou, kterou architekt počátku
století nemohl ani tušit. Otázkou
dne tedy je znovu: zbořit, rozšířit,
nebo přestavět? Mávrhú bylo před
loženo několik, nakonec zvítězila
koncepce, nazvaná
ODBAVOVACÍ HALA,
neboli hybridní spojení stávající
secesní budovy s novou architek
turou, jež by převzala hlavní zátěž,
spojenou s odbavováním tisíců ce
stujících. Celých devět roků staví
pak firma Metrostav na prostoru
153 tisíc m3 nad dobudovávaným
metrem a pod dálniční komunika
cí dvojpodlažní velkoprostorovou
halu o celkové ploše 18 200 m2.
Stavba, dokončená v roce 1979,
přinesla pražskému hlavnímu ná

draží zvláštní vzhled dvojjediné
staniční budovy, tedy řešení, se
kterým se v železniční architektu
ře nesetkáváme příliš často.
Stavbou odbavovací haly změ
nilo pražské hlavní nádraží výraz
ně svoji tvář. Poslední roky socia
listické éry přidaly k této
architektonické zméné ještě jed
nu: dne 22. září 1989 projel první
vlak novým, třetím vinohradským
tunelem. Torzo stavby, započaté
v létech nacistické okupace, bylo
na průjezdný tunel upravováno od
ledna 1983. Podnik Vojenské
stavby, který stav
bu tunelu realizo
val, použil poně
kud
netradiční
technologii, spočí
vající ve výru bání
dvou jednokolej
ných tunelů s roz
pleteným zaústě
ním do původního
dvojkolejného sle
pého tunelu.
Do nových časů
po listopadu 1989
vstupuje tedy praž
ské hlavní nádraží
se třemi tunely
a s očekáváním, co bude s jeho
jménem. Sousední nádraží střed
se totiž velmi rychle vrátilo k pr
vorepublikovému po
jmenování „Masarykovo
nádraží". Co šlo lehce
u „Masaryčky", nedaří se
ale u „Wilsoňáku". Po
krátké válce argumentů
je nakonec přijato po
někud pythické řešení:
nádraží zůstane „hlav
ní", ale s doplňkem

„nádraží presidenta Wilsona". Po
svěcením tohoto aktu byl pověřen
16. listopadu 1990 v odbavovací
hale primátor Jaroslav Kořán, ná
sledujícího roku 3. července byla
v prostoru odjezdového podchodu
odhalena presidentu Wilsonovi pa
mětní deska...
Za dlouhé jeden a čtvrt století
prožilo dnešní pražské hlavní ná
draží okamžiky nejrůznéjších od
stínů: slavné, méně slavné, všední
i takové, na které je lépe nevzpo
mínat. Jeho zdi shlížely na návště
vy vítané srdečně^ s nadšením, ale

byly i svědky příjezdů, obklopova
ných atmosférou strachu, nenávis
ti a snaživého patolízalství. Viděly
chvíle nelíčené radosti, vystřídané
vzápětí momenty nezměrné boles
ti. Tohle všechno prožít je totiž
údělem všech velkoměstských
nádraží. Pražské hlavní nevyjímaje.
1 pro něj platí dávný Cicerův výrok:
„Ať vkročíme kamkoli, šlapeme po
dějinách." V případě „Wilsoňáku"
tak činíme rovných 125 roků.
■ PAVEL SCHREIER

9

Neúcta ke svým dějinám, kterou si nechá tento národ líbit je do nebevolaiící. pamatuji se jak různí významní činitelé zdůvodňovali tento ^pod
vod na°národě opravdu, ale opravdu tím, že prý by lidé nevěděli kam mají jet
neviděli by prý co to je to '”.'/i lson~vo nádraží”, co to žere? a tak.tecy orv
z’^stanou v zájmu našeho dobrého českého člověka u nazvu na který si zvykl.
Schválně, zeptejte se dr.es někoho z mladší generace, kde je "^ílsoňák”? 7-:.
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Důsledky našeho
PROTOKOL Č. 2 K ÚMLUVĚ O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH
SVOBOD, KTERÝ PŘIZNÁVÁ EVROPSKÉMU SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA
PRAVOMOC VYDÁVAT POSUDKY

Š tra s b u rk

1993

na věčné časy
Členské státy Rady Evropy, které podepsaly tento protokol,

majíce na zřeteli ustanovení Úmluvy o ochraně lidských prát» a základních
svobod, podepsané v Římě 4. listopadu 1950 (dálejen "Úmluva"), především článek 19,
kleným sc kromě Jiných orgánů zřizuje Evropský sond pro lidská práva (dále Jen
"Sond").
domnívajíce se. že Je účelně přiznat Soudu pravomoc vydávat za určitých
podmínek posudky.

dohodly se na následujícinv

1. Soud může na žádost Výboru ministrů vydávat posudky o právních otázkách
týkajících se výkladu Úmluvy a jejich protokolů.
2. Tyto posudky se nemohou zabývat otázkami, které se týkají obsahu nebo
rozsahu práv a svobod stanovených v Hlavě I Úmluvy a v protokolech, ani Jinými
otázkami, které by mohly Komise. Soud nebo Výbor ministrů posuzovat v důsledku
Jakýchkoli řízeni. Jež mohou být zahájena podle této Úmluvy.
3. Rozhodnutí Výboru ministrů. kterým se žádá Soud o posudek, Je přijímáno
dvoutřetinovou většinou hlasů zástupců oprávněných zasedat ve Výbont.

Článek 2

Soud rozhodne, zda žádost o posudek podaná Výborem ministrů spadá doJeho
poradní pravomoci, jak Je definována v článku 1 tohoto protokolu.

ä

lid s k ý c h práv
z á k la d n íc h svobod

Článek I

Úmluva o o c h ra n ě

přátelství

Článek 3

1. K posouzení žádostí o posudky zasedá Soud v plénu.

2. Soud svůj posudek odůvodní.
3. Jestliže posudek nevyjadřuje zcela nebo částečně Jednotný názor soudců, má
každý soudce právo k němu připojit výklad svého vlastního názoru.
4. Posudek Soudu se zašle Výboru ministrů.

M. Jakeš u výslechu

Poesie za ostnatým drátem

Přes tři hodiny byl na Úřadě doku

Dalším úspěšným kulturním pořadem
Klubu Dr. Milady Horákové bylo pás
mo poesie RNDr.Václava Smejkala. Ve

mentace a vyšetřování zločinů komulismu vyslýchán býv. generální tajemaík UV KSČ M. Jakeš. Jakeš je obviněn
i trestného Činu vlastizrady formou roz
vracení republiky, kterého se měl do>ustit v souvislosti s invazí sovětských
vojsk do Československa v r. 1968. Jakeš

>yl v té době předsedou ústřední konrolní a revizní komise KSČ.
- rt ■

zcela naplněném sále divadla Kolovrat,
herci pražských divadel Radovan l.ukavský a Miroslav Doležal procítěně před
nášeli verše z muklovského prostředí.
S krásnými hudebními vložkami byla to
oslava všeho krásna bohatého života poli
tického vězně Václava Smejkala,
-sv-

Proti zrádcům

Uran byl v řecké mytologii bohem
nebes, který po počátečním Chaosu sc
zmocnil vlády nad svčtem. Porodila ho
sama matka Zcmč Gala. Ta ovšem byla
nejen jeho matkou, ale nakonec se sta
la i jeho manželkou. Porodila mu bohy
Titany, jednooké Kyklopy.
Na nucenou správu našeho hospo
dářství v bývalém RVHP, zaměřenou
hlavně na všestrannou podporu ekono
miky Sovětského svazu, bude náš stát
doplácet miliardami ještě po desetiletí.
Ve Stráži p. Ralskem se po útlumu těž
by uranu v roce 1992 zjistilo, že znečiš
těné podzemní vody obsahují na čtyři
miliony tun kyseliny sírové, která byla
do podzemí vtlačena při chemické těž
bě, při loužení uranu. Téměř dvěstě
milionů kubíků silně kontaminova
ných mineralizovaných roztoků ohro
žují v této chráněné oblasti podzemní
pitné zdroje. Toto znečištění vod u Strá
že nemá co do rozsahu v Evropě obdo
by. To je také výsledek plánovaného
hospodářství minulých let a také vý
sledek podřízenosti intenzivní těžby
uranu atomovým programům v býva
lém SSSR. Sanace kontaminovaných
vod, kterou provádí americká firma
(vítěz veřejné soutěže) má stát přibližně
půl miliardy korun ročně. Celý proces
zřejmě potrvá několik desetiletí.
Nakonec nostalgická vzpomínka.
V šedesátých letech jsem jako Zootech
nik plemenářské správy s dřevěnou be
dýnkou plnot, skleniček objížděla stáje
i malé chtivý v této oblasti. Byl to krás
ný kraj rybníků, lesů a písčitých cest,
nebyly vytěžené konce, planiny měsíč
ních krajin otevřených lomů písku
a v ponorné říčce Ploučnici nebyl radio
aktivní odpad. Ráj houbařů: brusinky,
borůvky, nezapomenutelné výhledy
z kopců po české krajině. Poprvé a na
posled jsem v životě viděla velké hejno
bílých čápů, kteří se ve spirále vzdalova
li do modré podzimní oblohy až z nich
byly viditelné jen tečky nad Stráží
u Ralska.

Milada Prttrovd
Jak oznámil <lr. Pavel Bret zá
stupci Úřadu pro dokumentaci
a vyšetřování zločinů komunismu
(ÚDV) vyslechli třetí část z jede
nácti osob stíhaných za vlasti
zrádci. Vyslechnuti údajně byli již Začátkem září bylo za účasti presi
J. Lenárt a Z. Soják. Kromě nich denta republiky Václava Havla zahá
budou stíháni též M. Jakeš, J. Pil jeno oficiálně vysílání radia Svobodná
ler, K. Hofmann a šest dalších ně Evropa a Svobody z Prahy. O přestě
kdejších důstojníků SNB. Mají být hování obou vysílačů z Mnichova do
též výslech null J. Bokr.J. Houska, Prahy kde obě stanice vysílaly od r. 1951
J. Klíma, A. Kožuch, Z. Žlábek rozhodl americký president loni v čer
a J. Novák.
-revenci.
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Radio Svobodná Evropa

volbě. že funkční obdobíJednoho nebo více Clená Sondu, kteří mají být zvoleni, bude mít
Jinou délku než devět let, avšak ne více než dvanáct let a ne měně než šest let.

4. V případě, kdy se Jedná o více než Jedno funkční období a kdy Poradní
shromáždění bude postupovat podle předchozího odstavce, přidělí se tato období losem,
který provede generální tajemník Rady Evropy (hned po volbách.

Článek 41
Soud volí na tříleté období svého předsedu a Jednoho nebo dva místopředsedy.
Mohou být zvoleni znovu.

Článek 42
Členové Soudu pobírají Výborem ministrů stanovenou náhradu za každý den
výkonu funkce.
Článek 43
K projednání každého předloženého případu Soud ustaví senát složený z devíti
soudců. Jeho členem Je z moct úřední soudce, který Je příslušníkem každého
zúčastněného státu nebo, pokud není takový, osoba Jím k tomu určená; Jména dalších
soudců budou určena losem, který provede předseda před zahájením jednání.

Článek 44
Pouze vysoké smluvní strany a Komise mají právo předložit případ Soudu.

Článek 45

Pravomoc Soudu se vztahuje na všechny případy týkající se výkladu a provádění
této Úmluvy, které mu vysoké smluvní strany nebo Komise předloží podle článku 43.

Článek 46
1. Smluvní strana může kdykoliv prohlásit, že obligatomé uznává pravomoc
Soudu ve všech věcech týkajících se výkladu a prováděni této Úmluvy.

2. Výše uvedená prohlášeni lze učinit bezpodmínečně nebo s podmínkou
vzájmenosti ze strany vůči Jedné nebo několika vysokým smluvním stranám neboje
omezit na určitou dobit

3. Tato prohlášení se uloží u generálního tajemníka Rady Evropy, který zašle
Jejích kopte vysokým smluvní 1 stranám.

Z muklovského
archívu
Muklové starých, nedobrých let
v leopoldovské, ale i v dalších věz
nicích, pamatujete na ty, věčně se
opakující latriny - už to praskne,
za měsíc, do vánoc, do velikonoc?
A pamatujete na ty bolestné před
stavy svátečních hodů, připravo
vaných manželkami a maminka-

mi a do nekonečna vypravovaných
spoluvězni při tolik kručícím ža

ludku?
Po více jak čtyřiceti letech zapomění byl vydolován cigaretový
papírek, obyčejnou tuhou popsa
ný filigránským písmem jako té
měř nečitelný vzkaz tehdejšího ne
skutečného světa dnešním dnům.
To tehdy bývalý ministerský
předseda Rudolf Beran seděl s bý
valým redaktorem Josefem Vopařilem v leopoldovskéin einclíku ne

s prázdnými, ale hladem obráce
nými žaludky a Beran provoka
tivně vzpomínal na prvorepublikánské slavnostní večeře a i v těch
vězeňských podmínkách neúnavné
pero novináře reagovalo...

Slávka Vopařilovd

"Věrni z^&stsl.i
č.8/1.995

Škola Dr. Milady
Horákové

- 14 -

Článek 47

Soud se může zabývat případem až po sdělení Komise, že pokus o smír byl
neúspěšný, ve lhůtě tří měsíců dle článku 32.
Článek 48

Za předpokladu, že Jedna nebo uíce zúčastněných vysokých smluvních stran
podléhají obligatomí pravomoci Soudu nebo, souhlasí-lí s tím zúčastněná vysoká
smluvní strana nebo strany, Je-li Jich více, může věc předložil Soudu:

aj Komise;
b) vysoká srnluuní strana. Jejíž příslušník se považuje za poškozeného;

c) vysoká smluuní strana, která předložila případ Komisi;
d) vysoká smluuní strana, proti níž byla podána stížnost.
Článek 49
V případě sporu o pravomoc Soudu bude věc vyřízena Jeho rozhodnutím.

Jméno Milady Horákové, odsouzené
a popravené komunistickým režimem
ponese základní škola v Olomouci
(v Rožňavské ulici). Byla 4. září slavnos
tně otevřena. Do školy budou v tomto
Školním roce chodit jen žáci prvního
až osmého ročníku. Devátá třída buje
otevřena až v září příštího roku. Aby
škola nesla jméno dr. Milady Horáko
vé souhlasí i rodina M. Horákové.

Zjisti- Soud, že rozhodnutí čí opatření soudního ajiného orgánu vysoké smluuní
strany Je zcela nebo částečně v rozporu se závazky vyplývajícími z Úmluvy a zároveň
vnitrostátní právo strany umožňujeJen částečné odstranění důsledků tohoto rozhodnutí
nebo opatření. Soud přizná v případě potřeby poškozenému spravedlivé odškodnění.

„Západ vyvodil důsledky z balkán
ské války názorem, že vyloučení na
cionalistických nedorozumění třeba
dosáhnoutpolitickým nátlakem. Proto
dostávaly v posledním čase Budapest
i Bratislava soustavně najevo: když
Slovensko a Madarsko nejsou schop
né své konflikty řešit samy, nemají
žádné šance na přijetí do EU nebo
NATO. Obé země tomuto znamení po
rozuměly. Ovšem čelné Mečiaiuv)1 klo
ky ukazují na to, že[todepsané závaz
ky nemíní dodržel. Možná, že budou
nevyhnutelná další mementa ze Zá
padu, která mu připomenou dlouho
dobější cíle. “

"Die Presse"

1. Rozsudek Soudu obsahuje důvody, na nichž Je založen
2. Jestliže rozsudek nebojeho část neuyjadřujejednomyslný názor soudců, má
každý soudce právo k němu připojit svůj vlastní názor.

Článek 52
Rozsudek Soudu Je konečný.

Když už nemáme na lo posílat mi
sie do Japonska nebo jít bojoval za
svobodu v Bosně, tak proboha za
konzervujme ten zisk pěti let po stu
dené válce, vezměme na vědomí, že
ve střední Evropěje několik států, které
jsou svým charakterem západní, zl že
prostor střední Evropy- přestože není
pupkem světa — má klíčový význam
piv stabilitu celého kontinentu.“

blízko“

Vysoké smluvní strany se zavazuji, že se budou řídit rozhodnutími Soudu ve
všech sporech, Jichž Jsou stranami

A. Vondra v rozhovoru
s Respektem /č. 31/95/,
pod titulkem .Ten slon je příliS

Článek 53

Dnes se v mnoha salonech zaběhl
zvyk odvozoval politiku Západu od
zájmů Puska: je-li v zájmu Puska ne
rozšiřovat Alianci, tak mu vyhovíme.
Co tedy dominuje ve středoevropském
pivstoru? Má-li tu Zájrad větší zájem
než Pusko, musí led jasně říct: „ To
hle je zóna našeho zájmu c. my Ji led
formálně rozšiřujeme“....

Vysoké smluvní sírany budou považovat články 1, 2. 3 a 4 tohoto protokolu za
dodatkové články k Úmluvě ti všechna ustanovení Úmluvy budou plnit v souladu s (im.
Článek 6

- re -

Článek 51

Čestné občanství

Článek 5

Tento protokolJe otevřen k podpisu členům Rady Evropy, kteří jxrde/isali Úmluva;
podléhá ratifikaci současně s Úmluvou nebo po její ratifikaci Vstoupl v platnost po
uložení deseti ratifikačnich listin. Pro každý stát, klený jej jxždcpsal a bude jej
ratifikovat později, vstoupí protokol v platnost ihned po uložení ratifikačnich listin.
Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, který
sdělí všem členům Jména těch, kteří jej i atljlkoualt.

Dáno v Paříži dne 20. března 1952 v angličtině a ve francouzštině, přičemž obě
ztýěnl mají stejnou platnost, v Jednom vyhotoveni. které bude uloženo v archívu Rady

Evropy. Jeho ověřené kopie zašle generální tajemník Rady Evropy všem signatářům.
vr

Přípitek v Rusku - to je věda!

Článek 50

V minulých dnech bylo uděleno čest
né občanství dvěma významným osob
nostem in memoriam. A todr. Miladě
Horákové a Růženě Pelantové. Čestné
občanství bylo uděleno dvěma ženám
za záslužnou práci, a rozhodlo o tom
městské zastupitelstvo hlavního města
Prahy.
_ re .
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Prohlášení učiněné podle tohoto článku bude považováno za učiněné podle
odstavce 1 článku 63 Úmluvy.

Maxim Bykovskij, absolvent vysoké
školy a podnikatel, pomalu povstal
s plnou sklenicí vodky v ruce. Je čas na
třetí přípitek - na mrtvé - pomyslel si,
ale nebyl si tím úplně jist. Trochu to
s tím pitím přehnal a party v jeho mos
kevském apartmá se už pořádně rozje
la. Spletitá etiketa způsobu pití alko
holu a přípitků je v Rusku poněkud
zmatená. Ve vojenských kruzích je ve
zvyku pronášet třetí přípitek na ty,
kteří zahynuli ve válce - pokud to není
druhý přípitek. Dokonce ani důstojník
ve službě na ministerstvu obrany si
nebyl jist a musel si to ověřit. ,Je to
třetí,“ řekl nakonec, zcela uepochybně
po rozsáhlém pátrání.
Vojáci jsou však zajedno vtom, že
další přípitek - čtvrtý - je na naději, že
třetí přípitek nebude nikdy pronášet
na ty, kteří právě sedí okolo stolu. Dal
ších 10 přípitků je často vyhrazeno,
alespoň mezi vojáky ženám. Z této sku
tečnosti zcela jasně vyplývá jedno: Ruso
vé pijí, aby se opili a teprvu až když
jsou pod obraz - in vodka verrtas - Rus
doopravdy věří tomu druhému.
Běžně je však přípitků využíváno
k nejrůznějším účelům - od sentimen
tálních po politické - a často jsou me
chanismem kousavé pravdomluvnosti,
jíž se obvykle účastníci společenské
konverzace či hovoru o byznysu snaží
vystříhat. Panuje trochu zmatek ohled
ně zásad prvního a druhého přípitku.
)e považováno za necivilizované začít
pít bez prvního přípitku, který je ja-

kýmsi požehnáním či posvěcením. Po
prvním přípitku následuje rychle dru
hý. Staré dobré kozácké přísloví praví,
že „Mezi prvním a druhým přípitkem
by nemít zůstat čas na výstřel.“ Byro
kraté mají svou vlastní verzi; „Mezi

první a druhý přípitek by se nemll vejít
prst.“
Za starých časů byl vždy první přípitek„Mr Stalina!“- dokonce i na osla
vě narozeni dítěte. Komunismus neoslavoval přípitky jen kult osobnosti,
ale vyprodukoval i celou bizarní sérii
podivných a mdlých přípitků, jako na
příklad oblíbený přípitek mladých
komsomolců:.Na úspleb plánovaných

úkolů!“
Mezi nejbližšími přáteli může být
první přípitek stručný a neformální,
jako například pcosté„Budím zdorovy!“
(Na zdraví!) nebo dokonce pouhé„B«dím!“, či v krajním případě „Bouin!“
Tento poslední neartikulovaný přípitek
obvykle zaznívá, když se pitka blíží
k závěru a cokoliv jiného je obtížné vy
slovit. Následuje přípitek na počest
mrtvých, při němž se nesmí sklenice
mi přiíukávat.
Při oslavách narozenin se připíjí nej
prve na zdraví oslavence, druhý přípi
tek patří rodičům. Obdobně je tomu
při svatebním veselí: první přípitek
patří novomanželům a druhý jejich
rodičům. Hosté si obvykle připíjejí pře
slazeným šampaňským tuzemské výro
by, (dosud známým a prodávaným pod
názvem Sovětskoje šampanskoje). Ob-

vykle se mezi nimi najdou jeden nebo
dva, kteří začnou vykřikovat: ,Jc to
buřké, osladit to!“ Následuje rytmické
skandování jako o fotbalovém zápase:
.Hořké! Hořké! Hořké!“ Ubozí novo
manželé mohou tento pokřik zarazit
pouze dlouhým polibkem, v jehož prů
běhu příbuzní a přátelé unisono odpočítávají:,Jť4«4, dví, tři-.“ zlá. Čím del
ší polibek, tím hlasitější potlesk Chabé
úsilí novomanželů vyvolává další skan
dování „Hořké! Hořké!“ které je nutí
k opakování tohoto pokořujícího před
stavení.
Vojáci, kteří se v mírových dobách
nudí, jsou často nuceni pít bezdůvod
ně. Důstojníci v malých provinčních
vojenských posádkách obvykle chytají
šváby, což většinou není v Rusku žádný
problém, prohánějí je po stole a připíje
jí jim:„Spříjezdoví!“(Šťastný příjezd!)
z„S otjezdom!“(šťastnou cestu!). Konec

konců to vypadá mužní,“ tvrdí americký
velvyslanec v Moskvě Thomas R. Picke
ring, který již dávno zjistil, že uejdůležitější kvalifikací pro jeho job je
schopnost sníst a vypít cokoliv.

The New York Times

