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Pouť muklů

Stovky bývalých politických vězňů
komunistického režimu se setkali v so
botu 2.září na svatem Hostýně. Mnozí
se sešli po několika letech a nálada
i přes nevlídné počasí byla výborná.
Jako hosté byli přítomni arcibiskup
Graubner, předseda poslanecké snčmovny Milan Uhde, ministr vnitra Jan
Ruml, ministr obrany Vilém Holáň,
předseda Konfederace politických věz-

ňů Dr. Stanislav Drobný, místopředsed
kyně Kl’V Dr. Nada Kavalírová, něko
lik poslanců a jiní oficiální hosté.
Z projevů hostů vyjímáme:
Arcibiskup Graubner na téma „ Aby
tato země dala prostor těm, kteří ji
budou vychovávat“
Jsme rádi, že můžeme budovat demo
kracii, i když je dobrá, není schopna si
budovat budoucnost, protože to dává

Jen stručně
x v Blahopřejeme br. Zdeňku Těšín
skému k jeho povýšení na plukov
níka ěeské armády.

jen prostor a záleží na tom kdo a jak
ten prostor naplní, nemá-Ii demokra
cie skončit v nějaké diktatuře. Je tře
ba, aby se v této společnosti stavělo na
'základech, které jsou pevné.
Dr. Antonín Huvar na téma: „Neu
tíkejte od minulosti - katané mluvili
naší řečí.“
Stojíme tváří v tvář nejen jeden dru
hému a kdybych se tak otevřeně zeptal,
kdo z přítomných začínal s nánii už
v roce 1948, jak málo by to bylo rukou,
jak málo by to bylo hlasů, které by vola
ly ještě-, nezapomínejte na to, co patří
nutně též k českému člověku! Neutíkej
te od minulosti, protože jinak Vám ne
bude dána ta veliká milost litovat toho,
co bylo pochybené. Když se konaly ve
všech obdobích světových dějin, dějiny
naše, katané mluvili naší řečí. Náhoda
to nebyla. Byla to skutečnost býti blíz
ko mužům, kteří byli slavní, jako byl
generál Píka. Jsem jediný ze svědků,
který byl s ním až krátce před jeho sko
nem, potmě oběšen pod naším oknem.
Tam byl s generálem Janouškem
v jedné cele. Tam byl ten, co ještě před
několika hodinami s námi sdílel stej

ný vzduch, zbaven života. A my jsme
právě ty roky prožívali jako největší
univerzitu života, možnou v republice.
Jan Ruml:
Děkuji Vám všem za vše, co jste pro
naši vlast učinili. A prosím, abyste tu
štafetu předali dalším generacím. Dě
kuji Vám za pozvání.
Dr. Stanislav Drobný:
Já děkuji panu ministrovi. On byl

❖ Běžnou agendu pobočky' KPV
Praha je možno vyřídit každé úte
rý, středu a Čtvrtek od 10 do 14 ho
din, na Poříčí 6 , Praha 1 (druhé
patro).

Věrni zůstali • ŘÍJEN 1995/8
před dvěma lety odškodněn za jeden
rok kriminálu. Těch 30.000 Kč odeslal
naší organizaci KPV, abychom měli
peníze na další činnost.
Vilém Holáň na téma: „Tato spo
lečnost nemá nervy poslouchat o tom
utrpení“
Jednu maličkost jsem si přichystal,
že vám řeknu - to biblické:
Kdo dá život za druhé, ten ho znovu
nalezne, kdo nedá, zemře. Ten kdo dá
život, jako by semeno bylo zaseto do
země a dá užitek šestinásobný, stoná
sobný a tady něco takového prostě platí.
Vy jste dali kus života, někdo rok, ně
kdo dva, deset i více. Ty roky se zúročují
šedesáti, osmdesáti a stonásobky.
Toto utrpení bylo jednou uloženo
do tohoto národa a jsou to taková zrn
ka, kolem nichž krystalizuje charakter
tohoto národa. Bez tohoto utrpení by
byla mnohem menší šance mravního
růstu. Mám tu zkušenost, že ti, kteří
nevytrpěli skoro nic, ti se rasantně hlásí
o různé výhody a úlevy. Ti, co vytrpěli
nejvíc, nad tím mávnou rukou, protože
vědí a znají hodnotu života.
Dr. Nada Kavalírová na téma: „My
jsme se přece nikdy nebáli. Ale máme
málo času.“
Kdo jste si všimli v přeplněné ba
zilice, když jsem vedla pana ministra
Rumla za ruku, abych ho dostala do
předních řad, tak v tom bylo mé osob
ní poděkování za jeho statečný postoj
právě ve věci bratrů Mašinových.
Pak co řekl bratr poslanec, že by se
političtí vězni neměli bát, ale my jsme
se přece nikdy nebáli. Proto jsme přece
politickými vězni a nebudeme se bát
ani nadále.
Ale chtěla bych říci na adresu tady
pana předsedy parlamentu Dr. Milana
Uhde, že my, političtí vězni, bohužel
máme málo času. Věk a nemoci jsou
naším nepřítelem. Ale přesto se nebo
jíme a my si dobře budeme pamatovat
do voleb v příštím roce ten termín není politická vůle!
Nebyla politická vůle a my si mu
síme znovu uvědomit před volbami,
abychom volili ty představitele, kteří
budou mít politickou vůli.
Arcibiskup Graubner:
Já jsem muklem nikdy nebyl. Zde
v sakristii mi kdosi řekl: Ubývá nás.
Naše Konfederace vymře.
Říkám: Kéž by! Kéž by neměla
dorost!
-slav-

Odsun Němců
z Československa
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❖ Vlastní byt příštím rokem. Čes
ká firma Noelstav zahajuje výstav
bu rodinných domků a malometrážních bytů pensionového typu
u Davie a Zahořanského potoka.
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Společnost Edvarda Beneše vydává ve
své knižnici řadu zajímavých publikací,
především Dr. Edvarda Beneše, ale
i jiných autorů, jejichž práce se vzta
hují k životu a dílu tohoto velkého
muže.
Svazek 8 má pro nás vysoce aktuální
téma: Odsun Němců. Tak je také na
zván, podle stati z knihy“ Paměti“ vy
dané v roce 1947.
Pro mnohé čtenáře bude nepochyb
ně zajímavé nejen stanovisko tehdej
šího prezidenta, ale také jeho projevy
z let 1945-46, které se k odsunu Něm
ců vztahují, a především širší veřejnos
ti málo známé dokumenty sudetoněmecké sociálně demokratické strany
a dopisy, které si v Anglii vyměňovali
prezident Dr. Edvard Beneš a
W.Jaksch, předák této strany. V edič
ních přílohách je řada dobových do
kumentů, z nichž zaujme např.“Text
mnichovské dohody čtyř velmocí
z 29. září 1938", „Plán likvidace českého
národa vypracovaný K.H.Frankem pro
Adolfa Hitlera 28. srpna 1940“, Zprá
va o projevu Konrada Henleina ve Víd
ni ze 4. března 1941, kde mimo jiné
říká:“ Během několika let se sudetským
Němcům podařilo ohrozit vnitřní sta
bilitu Československa tak zásadně
a rozrušit jeho vnitřní poměry tak do
konale, že bylo zralé pro likvidaci.To
vše se mohlo stát jedině díky tomu, že
všichni sudetští Němci se stali nacionálními socialisty...“
K tomu jistě není co dodat a lze si
jen přát, aby si tuto rozsahem nevel
kou, ale obsahem a přesvědčivostí ne
smírně závažnou knížku přečetlo co
nejvíce lidí. Našich, ale především těch,
jichž se také silně dotýká - Němců,
kteří byli odsunutí z našeho pohraničí.
-»e-

Ministr MUDr. Rubáš odstoupil
Ministr zdravotnictví Rubáš! byl
jedním z máJa ministrů, který měl
pochopení pro zdravotní zájmy
politických vězňů. Za to mu
upřímně děkujeme. Věříme, že no
vý ministr zdravotnictví dořeší ná
hradu za zdraví politických vězňů
z tolik tvrdých let 1945-1989.

Výjimečná poloha na jižním sva
hu s možností volby bydlení dle
finančních možností. Adr: Noel
stav, Nad Primaskou 1020/36, Pra
ha 1.

Rozloučení s Václavem Findejsem
Projev Ing. Mirko Šťastného
Snad nikdy v životě jsem se nenutil
do psaní těchto řádek jako tentokrát.
Snad nikdy v životě mně nevypadla
tužka tak často z ruky jako ted. Snad
nikdy v životě jsem nezmačkal tolik
papíru. Nakonec jsem našel odvahu
a napsal Ti tento dopis. Protože neznám
Tvoji adresu, tak Ti ho přečtu, abych

strčíme a se vším vervou jsi se zase vrhl
do práce.
Chybíš nám všem a budeš chybět.
Všichni v této chvíli cítíme, že se zase
s Tebou neloučíme jen my. Nýbrž skrze
tato slova i Ty s námi. V našich srd
cích zaznívají kroky Tvého odchodu.
Ježíš říká, že Ti, kdo v něho věří, žijí i

měl jistotu, že na správnou adresu do
šel.
Milý Vašku,
za celý život si člověk neuvědomuje,
jak mnoho má své nejbližší rád, své
přátele, kamarády v dobách dobrých
i zlých, až najednou zjistí, že se poti
chu vytrácejí. Ty také jsi se vytratil a já
se ohlížím a stýská se mi. Stýská se mi
po Tobě, Ty stará vojno, jak jsme si
říkávali, když jsme se nějaký čas nevi
děli. Odešel jsi se svými lidskými před
nostmi i nedostatky, zvláště však se
svým vztahem ke každému. Vím, že si
řekneš - ten je na tom špatně, když tak
píše. Ano, není mi dobře, jsem smut
ný, protože nejsi... Nevidím toho usmě
vavého vždy optimistického bráchu,
který dovedl i rýpnout. Ale za chvíli
o ničem nevěděl a jelo se dál. Brali jsme
vše se skautským humorem, ale něco
jsme dělali a také udělali pro tu naši
muklovskou rodinu... A hlavně dota
hovali do konce. Teď zde tiše stojíme
a hlavou se nám promítá film našeho
společného života. Je to film skutečně
dlouhý a pestrý, však víš. Z Vinohrad
do Bartolomějské, odtud na Pankrác
a po soudě na uran. Ano tento kus
černého kamene je tím zlem, který také
ukončil Tvůj život. Ale těm to nevadi
lo, že jsme doplatili na tuto otrockou
práci svým zdravím. Jako abych Tě sly
šel, no nic, kluci, do písku hlavu ne

když odešli. Slyšíme Tvůj vlídný hlas,
vidíme Tvůj hřejivý úsměv a kolem je
tma a svítí hvězdy i Ty tam svítíš, Vašku
a budeš svítit stále a my tiše zpíváme
tu naši skautskou:
západ den slunka svit zmizel z údolí
z temen hor,
odpočiň každý, kdos boží tvor.
Vašku, mukle, příteli, člověče, lou
číme se s Tebou, celá Konfederace pol
itických vězňů České republiky a pře
jeme Ti pokoj.
Zemřel mimořádný člověk.
Zemřel dobrý člověk.
Zemřel mukl a bratr.

❖ 15 let od úmrtí. 21. září tomu
bude 15 let,co na následky ozáření
uranem zemřel Jan Petera z Nové
Páky. Kamarádům děkuji za tichou
vzpomínku. Milada Peterová.

Pražská poboč
ka č. 15 se roz
hodla prostřed
nictvím svých
delegátů na valné
hromadě Konfe
derace politických
vězňů CR podpo
rovat zvolení br. Ing. Mirka
Šťastného na funkci předsedy
Kl’V ČR.
Za tímto rozhodnutím stojí
obrovský kus jeho obětavé práce
na ústředí ve funkci místo
předsedy Kl’V ČR a v neposlední
řadě i úspěšný konsolidační
proces pobočky č.15 — Praha.
❖ Zemřel F. Suttý. Jak tiše žil, tak
tiše odešel F. Suttý z Plzně. Nebyl
naším členem, ale zúčastnil se kaž
dého našeho podniku v Plzni,
v Praze i jinde. Udržoval přímo
vzorně hrob popraveného Aloise
Suttého a za to mu také patří díky

zkušeností

zajímavou aktualita, že vznikla Kon
federace politických vězňů Českoslo

Pro mladé před pěti lety asi nebyla

venska, která sdružovala občany, od

souzené soudy v letech 1948 až 1989 a to jak členy známého K 231 z roku

1968, tak VONSu a Charty 77'.
Mne by to možná v jejich letech také
nezajímalo, ale určitě bych se pozastavil
nad faktem, že ve stalinské éře bylo jen
u nás popraveno 242 (dle jiných údajů
247) nevinných osob, že tisíce jiných ne

vinných bylo tak nebo onak ubito či
utrmáceno k smrti, a že statisíce byly

ničeny otrockou prací v uranových a
uhelných dolech, ve vězeňských dílnách,
v brusírnách skla a v jiných „maštalních“
zařízeních ziskuchtivých otrokářů.
Dřív nebo později však bude mladé

určitě velmi zajímat, proč průměrně
snad každých dvacet let musí u nás
docházet k obratu či události, která
následně vyvolá morální povinnost re

habilitace a „odškodnění
**
postižených
osob.
Na osudech českých politických věz
ňů, které jsou neméně drastické než

případy v Solženicicnově Souostroví
Gulag, se přímo vnucuje potřeba na
lezení politicko-početní formule, která

ze slov Desatera.
Nejtvrdšími osobními zkušenostmi
poučení političtí vězňové, by mohli
jeden vedle druhého na to téma psát
disertační práci. - Mělo by to však být

zbytečné, protože od 17. listopadu 1989
by i ta nejmladší generace měla vědět,

že na draka jakékoliv barvy, i mezi
národní velikosti, platí jednota a množ
ství, akčně zapojené ve správném

okamžiku. A též, že demokracii, opro
ti „lidové demokracii“, lze realisovat
i slušně, bez poprav a tisíců zavřených.

Zkušení z Konfederace, aniž by chtě
li mentorovat, k tomu naléhavě podo
týkají: Ale musí se to „hlídat“!!!
Političtí vězňové nejlépe vědí, jak
kruté a nesmyslné je zavírání a týrání

lidí pro odlišný názor, nebo za projevy
a činy směřující k obraně nezadatel
ných lidských práv. Proto pokládají za
oprávněný požadavek, aby se Konfe
derace vyjadřovala i ve veřejných sdělo

vacích prostředcích k věcem denní pol
itické praxe. V této oblasti se totiž při

nedostatečné zralosti, znalostí a pozor
nosti vytvářejí podmínky pro vznik ná

dorů, které společenský organismus

oslabují a nakonec zabíjejí.
Bylo by přece hříchem, nechat
„všechno to dobré“ umřít na občan

skou a politickou zapomnětlivost!

kterého estébáci zmučeného a pod v li 
vem drog přivezli do kostela, aby se
před věřícím i přiznal, že zázrak je jeho
práce, farář, který za dva dny po tom to
mučení skonat, schází m i dnes inva 
lid n í paní Fajtlová, kterou estébák Pich
- Tům a měl tři týdny svázanou drátem
v bedně a každý den ji pálil žhavým
drátem chodidla (je jí dceru nechala
televize jednou krátce prom luvit) a dal
ší tisíce mučených bezbranných lid í,
kteří v Aréně alespoň prostřednictvím
svého m luvčího (třeba předseda K PV)
scházeli.
/«X-

-

žadavkem plurality názorů a spektra
politických stran, a zbytek sestavíme

P rohlížím tváře debatujících proti
D r. H ulíkovi v „H orkém křesle“ a schá
zí m i krom č přítom ných kom unistů je
diný svčdek neuvěřitelných zvěrstev,
kterých sc dopouštěl režim K S Č v pa
desátých letech. Schází m i um učený
farář Toufar z Čihošťského zázraku,

politických

A ré n a

by zabránila přebujení jedné politické

M iroslav Langer

hrůzy. K ránu už nekřičel, už jenom
chroptěl jako zvíře. H lasivky mu se
lhaly a nebyl schopen již vydávat lid 
ský zvuk. Kdyby z vás, soudruzi ně 
kdo podobný výslech prožil, m lu v il by
dnes docela jin ak, pakliže by ještě byl
schopen m lu vit, (asi jak A rtu r London
ve svém „D o zn án í.) Vězeňští lékaři ob 
vykle konstatovali, že zem řel na zápal
plic. V této situaci jsem čekal na vý 
slech, který nebudu popisovat. Z m í 
n ím se jenom o H olanď anovi, který
sc v rá til na kobku s popáleným zá 
pěstím. Sam i estébáci se c h lu b ili tím ,
žc metody Gestapa m ají hodně zdo 
konalené.
Příští den poslouchám v radiu pana
státního zástupce, jehož názor je to 
tožný s názorem předsedy nejvyššího
soudu M o tejla.
o lidských právech,
při čemž nejsmutnější je skutečnost, že
z osmi tisíc umučených a zabitých lid í
v padesátých letech znají pouze dva
vrahy - bratry M ašinoví.

JA im

Páni debatující komunisté, kteří jste
nic takového neprožili, uvědomte si, že
bratří Mašinové by se dnes řad ili m ezi
tu masu vám neznámých a m lčících
obětí, kdyby se z tohoto pekla nekom 
promisně neprostříleli a nevzali scbou
tři ozbrojené oběti (krom ě tří N ěm ců,
kde byla proti n im nasazena výcho 
doněmecká arm áda), tedy lid i, kteří by
je určitě práskli“ Vaše tvrzení, že m ěli
zabíjet jenom ty, kteří byli nositeli ná 
silí je tak naivní, že jsem sc musel za
smát, jakkoli byla vážná vaše tvář. V íte
dobře, žc zabít našeho prvního krvavé 
ho prezidenta či jiného nositele tohoto
násilí hlídané ozbrojenou mocí by vyža
dovalo výcvik a výzbroj anglických pa 
rašutistů. (K rom ě um írněného soudru 
ha Rychetského byla debata navíc říze 
n i člověkem, který kdysi pomáhal od 
halovat chartu 77 vedenou Václavem
Havlem ).
V roce 1948 jsem byl vyslýchán na
Bartolomějské. Celou noc jsem poslou 
chal nářek vyslýchaného a jeho v ý k řik

síly do podoby všežravého Budulínka
nebo Otesánka. Ta formule začíná po
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Konfederace

P o d n ik ejte cLoma-ZaČněte hned!
Žádný prodej ode d v eří ke dveřím J
Na h la v n í i v e d le jš í č in n o st.
V o le jte k a n c e lá ř : pí.F rankeová
10-1 2 h o d .T e l. 684 88 ^6

”Res publica” č.16/97

Pak náhle eskorta ze šachty odvedla ho.
Však víme, na lenost jakého užít léku!
Pánům se protivit, to může přijít draho.
Padly dva výstřely. Zastřelen na útěku.

L áska

Krutě mu spílall a surově ho bili,
že nepracuje jak se na otroka sluší.
My zlomíme tvůj odpor zarputilý,
ať vezme čert tvou zatracenou duši!

V á cla v S m ejk al

z ů s ta li" č . 7/1995
V S rní

Donnerstag, 28. April 1988
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Ein CSS 11-BiirgciTccIi(Icr
in der Haft gestorben
Samstag/Sonntag, 30. April/1. Mal 1988

Der Tod Pavel Wonkas
vor der KSZE
Wien, 29. April, (afp) Die in Wien tagende
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (KSZE) hat in ihrer Plenarsitzung am
Freitag die lückenlose Aufklärung des Todes des
35jährigen tschechoslowakischen Dissidenten
Pavel Wonka gefordert. Die Delegierten unter
stützten die von der Internationalen HelsinkiFöderation erhobene Forderung, einen aner
kannten Mediziner aus Innsbruck zur Obduk
tion der Leiche beizuziehen. Der Leiter der
tschechoslowakischen Delegation, Doležel, gab
vor der Plenarsitzung bekannt, dass Wonka an
einer Lungenembolie gestorben sei; er erklärte,
dass ein medizinisches Gutachten der Universi
tät von Hradec Králové diese Todesursache be
stätige. Wonka ist, wie gemeldet, am Donners
tag in der Haftanstalt von Hradec Králové (Kö
niggrätz) gestorben, wo er eine fünfmonatige
Haftstrafe verbüsste.
Der Leiter der westdeutschen

Delegation,

Eickhoff, gab der «Betroffenheit und Sorge» sei
ner Delegation über den Tod Wonkas Aus
druck. «Die Todesursache ist ungeklärt. Wir er
warten volle Aufklärung», erklärte er. «Den
Bürgern in allen KSZE-Teilnehmerstaaten muss
gestattet sein, sich für die Verwirklichung der
Schlussakte einzusetzen. Nichts anderes hat Pa
vel Wonka getan», sagte Eickhoff. Neben den
Delegierten Grossbritanniens, Österreichs und

Islands befasste sich auch der Leiter der ameri
kanischen Delegation, Zimmermann, mit dem
Fall und betonte, dass bekannt sei, dass Wonka
wiederholt geschlagen und in Einzelhaft genom
men worden sei. Zimmermann wies darauf hin,
dass der schwache Gesundheitszustand Wonkas
erwiesenermassen eine Folge seiner in der Haft
erlittenen Misshandlungen gewesen sei.
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Wir trauern um den tschechoslowakischen Bürgerrecht
ler

Pavel Wonka

Wien/Frankfurt, 27. April, (ap) Der 35jährige
tschechoslowakische.
Bürgerrechtler
Pavel
Wonka ist nach Angaben von tschechoslowaki
schen Emigrantenkreisen in Wien sowie der In
ternationalen Gesellschaft für Menschenrechte
in Frankfurt am Dienstag im Gefängnis in Königgrätz gestorben. Weiter heisst es, über die
Todcsumsllinde sei von den Behörden kein Auf
schluss gegeben worden. Wonka war erst am
26. Februar nach Verbüssung einer 21 monati
gen Haftstrafe freigelassen worden. Zu dieser
Strafe war er unter anderem verurteilt worden,
weil er beabsichtigt hatte, als unabhängiger
Kandidat für die Parlamentswahlen anzutreten.
In der Haft soll er schwer misshandelt worden
sein. Aus Emigranlenkreiscn in Wien verlautete
kürzlich, Wonka sei am 5. April erneut inhaf
tiert worden. Ihm sollen Verstösse gegen die bei
seiner Haftentlassung im Februar gemachten
Auflagen zur Last gelegt worden sein.

geb. am 23. Januar 1953
(genannt «Anwalt der Armen»)

AARGAUER TAGBLATT

Pavel Wonka ist am 26. April 1988 unter noch nicht
geklärten Umständen im Gefängnis in Königgrätz ge
storben. Sein mutiges Einstehen für Freiheit und Bürger
rechte hat ihn weit über seine Heimat hinaus bekannt
gemacht. Wir teilen den Schmerz und die Bestürzung
über den plötzlichen Tod von Pavel Wonka, ganz beson
ders mit seiner Familie und allen seinen Freunden.

Wir danken allen Menschen, die sich für die Freilassung
von Pavel Wonka eingesetzt haben und sich weiterhin
um die Freilassung der politischen Gefangenen in der
Tschechoslowakei bemühen.

Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte, Sektion Schweiz
Postfach 303, 8021 Zürich
Spendekonto PC 80-39538-2

Kondolenzschreiben bit e an die Adresse seiner
Mutter: Frau Gerta Wonková, U nemocnice 869,
CS-54300 Vrchlabí.
VTX76785OK
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CSSR-Dissident Wonka
in der Haft gestorben
Todesiimstände noch ungeklärt
afp. Der 35 Jahre alte tschechoslowakische Dissi
dent Pavel Wonka ist in der Haftanstalt Hradec
Králové (etwa 100 Kilometer östlich von Prag) un
ter noch ungeklärten Umständen gestorben. Dies
teilte ein führendes Mitglied der CSSR-Menschenrechtsorganisation Charta 77 mit. Pavel Wonka
war Ende Februar aus dem Gefängnis entlassen
worden, nachdem er eine Strafe von 21 Monaten
wegen «Anstiftung zum Aufstand» verbüsst hatte.

Mit dieser Haftstrafe war sein Versuch quittiert
worden, sich als unabhängiger Kandidat mit eige
nem Programm bei den Parlamentswahlen im Jahr
1986 zu präsentieren. Seit 5. April befand er sich
wieder in Haft, weil er seine Bcwährungsauflagen
nicht beachtet halte, hiess es aus Dissidentenkrei

sen.

