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Na tento dopis redakce
’’Rudého práva” neodepsala.

V Šumperku, dne 14. září 1980

Vážená redakce!

Se zájmen jsem si přečetl Váš úvodník ze dne 16. srpna 1980, s náz
vem ”V ideologické oblasti není smíru”. překvapilo mne však v něm, mírně
řečeno, odvážné tvrzení asi uprostřed článku v němž se praví na adresu buržoasních žurnalistů doslova toto: ".......... když je nedojme likvidace milionů
lidí v Kambodži, jak k ní došlo ze polpotovského režimu, který by bez impe
rialistické pomoci nemohl vládnout ani den,.......... ”
V sovětském zahraničně-politickém týdeníku "Nová dobs” se v článku
’’Kambodža - lid rozhoduje” ze dne 31. října 1977 ještě po dvou a půL Leté
vládě rol Rota píše: ”Na prvním zasedání Shromáždění lidových zástupe', jež
se konalo ve dnech 11. až 13- dubns 1976 byly Vytvořeny nová orgány moci.
Ministerským předsedou demokratické Kambodže byl jmenován tajmer.ík ÚV Komu
nistické strany Kambodže Rol Rot. Jeho náměstfeky předsedou státního prezí
dia a předsedou stálého výboru Shromáždění lidových zástupe’ - se stali da
lší vedoucí představitelé komunistické strany. Do čela ministerstev a ústře
dních úřad* byli rovněž jmenováni komunisté. ITak se komunistická strana Ka
mbodže oficiálně stala vládnoucí stranou v zemi, erganizátorkou a řídí-cí
silou kambodžského lidu. Pod vedením komunistické strany přistoupil kambodžský lid k řešení svých problémů. Jsou to problémy složité, x těžkostí je
mnoho a prohlubuje je i to, že imperialistický tisk zorganizoval proti no
vé Kambodži propagandistickou kampaň. Zásadní tisk využívá terno, že z Kam
bodže ořichází málo informací, a pokouší se bez jakéhokoliv onodstetnění
obviňovat její vedení z ’’tyranských metod”, z toho, že ’’přehlíží potřeby ro
zvoje” 8td.”
A dále se v tomto článku v posledním odstavci píše t,'»to: ”KS33 a sově
tská vláda vytrvale podporovaly boj kambodžského lidu večeřeno Komunistickou
stranou Kambodže za svobodu, nezávislost a územní celistvost, Počátkem října
letošního roku zaslal ÚV KS8S Komunistické straně Kambodže pozdravné posel
ství u příležitosti slavného výročí. Tlumočil ji v tomto poselství přání ús
pěšného budování socialistické Kambodže, upevnění její esonomi.ry, zlepšení
životní úrovně lidu, ísoěchů při zajištění míru v Indočínš a v jihovýchodní
iisi i. ”

Don.nivám se, že na základě*takovýchto skutečností, ktcré ostatně v
těch letech pravděpodobně uveřejňovaly i Vaše noviny ” Rudé právo”, opravdu
není jednoduché strčit toho Černého retra podpory a chvály bestiálního reži
mu řol rota do rukou někomu jinému, a se záoadním buržzasním novinářem je to
ootom z hlediska Vaší redakce přesně podle toho latinskému x’*prísloví - at
udělá to nebo ono stejně to bude špatně.

Vladimír H a j n ý
bs.sriiady č. 34
o u m c e r k
I když zhruba za pět let ped tí
hou zapáchající uršiny socialismu
s lidskou tváří Leonida Iljiče se
mnou redakce'
ý-*--0
z ’’Rudého
/

práva*ochotn* diskutovala o této
problematice, zůstává fakten, že
v r.1980 na tuto diskuzi jest*
nebyla ani zdaleka připravena. VH
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Kříž Vladimír
Letovická 11
62100 Brno 21
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UBLIKY!

Po svém povolebním sestavení a též sestavení textu koaliční
dohody, která má být základem tvého programového prohlášení
před parlamentem i lidem, počínáš nyní s prací, která má po
dalších Čtyřech létech povznést naši nyní stále ještě z u b o
ženou zemi do lepšího světla i standardu.
I mým životním zájmem je dosažení takového. Proto jsem tvým
adaptérům již 27.6.t.r. poslal text uvědomělého apelu k vyře
šení základního životního problému této naší země, problému
restituce našich po roce 194? vyhnaných sudetoněmeckých spoluobčanů. Heslovitě jsem v tom textu vyjádřil, proč
právě takové řešení je pro naši českou zemi životně dů
ležitým a co je na tomto poli z tvé strany prvním úko
lem. Totiž - zahájit přímé bezprostřední jednání se zástupci
tohoto vyhnaného sudetoněmeckého lidu, čítajícího na čtyři
miliony počtu. To je vpravdě úctyhodný počet k české ze
mi tak či onak patřících živých lidí, když Česká republika čítá
nyní 10 1/2 milionu obyvatel. Vzhledem k tomuto číselnému pomě
ru nic neobstojí ta zde stále omílaná snůška nesmy
slných argumentů, rekriminujícich platnost Benešových de
kretů o jejich vyhnání.
Jak ale z textu programové části tvé vládní koaliční dohody
/odst.2 části a/ - Preambule/ vyplývá, ani ty se k řešení této

kulminační problematiky nechceš znát. Odbýváš tu zále
žitost párem nic neříkajících frází. A stejně tak zřejmě budeš
i ve svém programovém prohlášení.
Z té příčiny tvůj vládní program dobrým není a naší
české zemi ve finále skutečně prospět ani n e m.ů ž e .
Nadále z této pozice v dané záležitosti zřejmě spoléháš na
jakýsi konečný pomyslný efekt ze současného aranžmá s takovou
upoceně klopotnou a ututlávanou námahou zpracovávané česko-německé deklarace. Proboha - copak si někdo vážně může myslet,
že kardinální problém takových miliónových lidských mas může
spolehlivě vyřešit jen nějaká pouhopouhá deklarační listina?!
Když už, tak zde nutno nastoupit cestu řešení na úrovni základ
ních právních norem na bázi celospolečenských vztahů. To, že
nějaký pan Vondra a ještě pár historiků kdesi cosi ve skrytu
dojednává, na této úrovni neznamená skoro nic. A znamenat ani
nikdy nebude!
Vládo České republiky, tuto nesprávně nasměrovanou
výhybku zavčas přehoď. Tak nejen v zájmu skutečné společenské

pravdy a spravedlnosti, ale především tak v zájmu
n é h o prospěchu celé naší České vlasti.'

V Brně 8.července 1996

s k u t e č

»

Op i sy:
- Parlamentu ČR , Praha 1 , Sněmovní 4
- Panu prezidentu ČR , Praha-lirad

-

11826

- Zainteresovaným činitelům

Předkládám své aktivizované koncepční stanovisko k současnému
zásadnímu řešení plné restituce z českých zemí od ro
ku 1945 vyháněných a vyhnaných našich německých spoluobčanů a
jejich potomků, žijících teď kdekoliv. Tito lidé zde v českých
zemích od věků žili a působili a není v žádném ohledu opravdo
vého důvodu, aby pro všechny příští časy nemohli být znovu pova
žováni za právoplatné občany zemí Čech, Moravy a Slezska.

děno na úrovni mezistátních politických a zájmových subjektů tak v dispozičním rámci jejich za tím účelem ustavovaných fondů
a fundací. Do této sféry já si nyní netroufám rekomendovát. Vím
jen, želtato půda je výhradní půdou celé realizace. Považuji se
však za oprávněna mandátem v jiném zásadním ohledu, ohledu bez
prostředně souvisejícím.
Koncepční schéma politicko-ekonomického řešení restitučního
programu předkládám ve zde přiloženém textu, který jsem počal
distribuovat již před Časem. Ta uvedená koncepce může být v pod
statě vyčerpávajícím programovým návodem a takovým může zůstat
i napříště. Upozorňuji však, že je to jen zevšeobecňující nárys.

V podstatě ale řešení stylu té problematiky náznakově vyčerpává.
Ne jzávažné jší a také nejté-žší část úkolu naplnění
té restituce tkví ale v něčem jiném. Je to složitý úkol a má tu
to zpoistatňující podobu:

Přesto, že ujednávat ty věci s tím vším související budou
orgány vládních úrovní, ?ůstává_tu_a_zůstane_i_nadále_j§ko_obrov§líý_balV2n_na_cegtě_ležet_obsah_a_rozsah_f Qtáln^_pomýlenéljo_v^2
domí _českého_l id u._ Jde o takový stav jeho obecného vědomí, že
v této podobě představuje svým způsobem něco jako pevnost. Tento
ve skutečnosti deformovaný duchovní stav je důsledkem cca již
stopadesátiletého cílevědomého působení české nacionalistické
intelektuální destrukce.
Bylo a je to vše, zejména tak na úrovni tisíců intelektuál
ních historických nuancí toho druhu, pochybené, zavádějící a zaČasté vylhané - ale je to tu a drží posud pevně! Strana českých
Němců naznačený fenomén historicky nikdy nedovedla rozeznat a
docenit, řešit jej - a proto prohrála. Prohrála zcela nespraved
livé - ale prohrála. Němečtí byli odsud vyhnáni. Teprve dnes se
naskýtá možnost - já pravím že nutnost - zvrátit tuto prohru.
Tak za předpokladu, že se nebude v čase a v úsilí otálet.

co vůbec může být.
Dáme tu pro zvládnutí toho obrovského úkolu již nyní
prostředky? Samozřejmě že máme! Vždyt německá sféra zde přeci
již spravuje dokonce větší díl zdejšího tisku a médií vůbec, xyto správy však budou musit takříkajíc obrátit! Ito roz

hodně není tolik nesnadným.
Troufám si a mohu nastínit a vypracovat konkrétní ideologic
kou koncepci postupu na tomto díle. 'Jhci tak, pokud to dostanu
od zodpovědných za úkol. Dokázal bych i při pracovním naplňová
ní díla intenzivně spolupracovat.
.Dále tvrdím, žB/ňaplňování toho díla se zcela jistě a urči
tě vyskytne a projeví celá řada škůdců a Černých duší. Všelija
kých nových potenciálních fýrerů, začasté svázaných se zdejší

estébáckou minulostí. Ale to nic!
Jen proboha - tzv. nestřílejme slepými rámus dělajícími pe
tardami, jak ta začasté dělávali naši předkové na konci 1?.sto
letí. Aplikujme jen zplna naši střízlivou pravdu - ta účinnou
může být opravdu sama o sobě. Kedohadujme se příliš na půdě ar
gumentací z období let 193B - 1949. Tam nám protiargumentačně
záměrně vždy tzv. napálí koncentráky, šternberské SS-Krummey a
podobné pacholky, a vůbec bůhvíco ještě v tendenčně nepravdivém
smyslu a pojetí. Ale dokazujme zejména, že nacionalizující čes
ká sféra /a to nebyl větší díl českého lidu!/ již v minulém sto
letí tendenčně nalhávala a nahrávala na rozbroje a spory. íe usta
vením tzv. Československé republiky byli zdejší němečtí ve své
duchovní sféře poníženi a po celých dvacet následných let byli
záměrně deptáni - tedy každý třetí zde tak. Že ta ČSR byla neustá
le krachujícím státním útvarem. Že to vyhnání oprávněným, spra

vedlivým a správným v konkretizovaných ohledech nebylo a býti
nemohlo. Že ta republika po tom vyhnání zůstala chronicky ochro

menou, kdežto vyhnaní se občansky velmi vysoce rehabilitovali
a tato kapacita v nich zůstala i nadále s ohledem na dnešní mož
nost uskutečnění skutečné obnovy v jejich staré české vlasti.
Plejáda obdobných našich naprostých pravd může mít další kon
kretizované podoby, zejména tak v nuančních argumentačních ob
lastech.
Získávejme pro naši věc sympatizanty i ve intelektuálních
sférách jiných národů a zemí. Vzdyt ve skutečnosti pravdou bylo
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a odkládáno. Takové by mělo kritické následky.
Vybavování zde charakterizovaného obrovitého úkolu může být,
a zřejmě tak bude, dojednáváno, naplňováno, dirigováno a prová

Dá se vůbec zrestituovat ten destruovaný stav vědomí českého
lidu? Dá!! Respektive musí se tak! Totiž - bez přesvěd
čení aspoň jádra českého lidu o skutečné pravdě nyní v čase ná
stupu sudetoněmecké restituce tu zrestituovaní budou dlouho a
dlouho nacházet duchovné, mrtvou zemi jen. A to je to nejhorší

Re 8

Kontinuita jejich právoplatného žití zde byla v naznačeném
Čase z pochybených důvodů přerušena. Jejich občanské a právní
vyloučení mělo za následek chronické ochromení kvalit života v
uvedených zemích. Tento nepříznivý stav přetrvává.
Kromě hledisek humánně-etických a právních je zejména t o t o právě uvedené prvním důvodem, proč je zapotřebí občanství
tohoto lidu v zemi plně a bezezbytku restituovat.
Naplňování uvedeného historického úkolu nemůže být nyní již
v žádném případě a z jakéhokoli pomyslného důvodu pozdržováno

- příloha

tel. 05/77 55 20
Věc: Předložení petice
k záležitosti vyhnání
našich německy mluvících
•
spoluobčanů po roce 1945
a žádost o její plnohod
notné právní vybavení.

K ř í ž Vladimír
Letovická 11
621Q0 Brno 21
Tschechische Republik
Tel. 05/77 55 20

já si dovoluji považovat za "sdělení chytřepřiblblé na pavla
čové úrovni" pouze.
Požaduji:
- Podrobné projednání na zasedání výboru a zaujetí oficiální
ho stanoviska.
- Doporučení předsednictvu Poslanecké sněmovny k projednání

■ o této petiční záležitosti.
- Konkretizující sdělení vládě, zejména p.ministru zahranič
ních věcí.
- Obšírné sdělení o vyřízení mně jako podavateli.

Děkuji vám a srdečně pozdravuji.

2 přílohy textu

OPIS panu předsedovi Poslanecké sněmovny - a tisku.

V Brně 11.července 1996

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecké sněmovně
- výboru petičnímu, pro
lidská práva a národnosti

v

Praze

Vážený výbore!

Po přečtení příloh seznáte, že jejich text je o věci tak
konkrétní , že zakládá právo být předložen jako plně
konkretizovaná občanská petice k projednání a vybavení ve va
šem váženém výboru. Ve smyslu mého občanského práva takové
požaduji.
Tu věc jsem již předložil k obdobnému vybavení nejváženěj
ším instancím zde, jak,seznáváte z textů. A též mnoha desít
kám vážně zainteresovaných zde i v zahraničí.
K petičnímu podání mne teď přivádí vystoupení vašeho před
sedy, včerejšího ministra spravedlnosti, pana JUDr. Jiřího
Nováka , včera lO.t.m. po 21. hodině v České televizi.
Zde se on až snad ohnivě dušoval, že tu u nás máme zplna doko
nalou sít pro vybavování občanských podání, stížností, připo

mínek či stesků všeho druhu. A pokud nemáme, mít záhy budeme.
Prý stejně dokonalé jako třebas v bonnském Bundestagu. Po
těšilo mne takové sdělení a proto hnedka podávám petici
v záležitosti snad pro nás všechny nejdůležitější.
Čekám od vás její plnohodnotné vybavení. Za takové bych roz
hodně nepovažoval jediné konkrétní sdělení mi na obdobnou pe
tici nedávno od předcházejícího předsedy vašeho výboru, p. P a vely Josefa ze Zivotic 111 - 3.V, že "s jejím obsahem sezná
mil i ostatní poslance výboru petičního, pro lidská práva a ná
rodnosti, aby jí mohli využít ve své práci". - A šmytec! Takové^

p u b lic a ”

a zkáz na celé fůry.
Tak tohle je můj konkrétní, a myslím že smysluplný,, příspě
vek ke smyslu naší spravedlivé ale kritické záležitosti. Pokud
jej v této podobě shledáte jako přínosný, budu rád. Víc nic ani
nechci!

Kříž Vladimír
Letovická 11
621C0 Brno 21

Res

jakkoli, po celou dobu své tríčtvrtěstoleté existence kdekoho
vždy zrazoval a zrazuje i nyní nadále. Uvnitř i vně tak. Tak
jakýpak je tohle charakter?!
Nic nedejme na všelijaké ufňukané tzv. mírotvorce a charitatisty zde i jinde. AÍ v českých zemích, v Německu a vůbec kde
koliv. Tihle polouchlí svatouškové tím svým vždy napáchají Škod

č . 1 8 /9 7

a je, že ten novodobý český státní útvar, at už byl pojmenován

Kříž Vladimír
Letovická 11
62100 Brno 21

V Brně 6
8.1996
*

Kříž Vladimír
Letovická 11
62100 H r n o 2L

Panu ing.Slavomíru

Paní poslankyni PČR .

Ing.HANĚ

Klabanov i ,

předsedovi Sdružení domácího odboje CSBS

ORGONÍKOVÉ,

v

místopředsedkyni petičního výboru PS,
v

V Brně 5.ledna 1997

Praze

2 , Legererova 22

Praze
P.T.

Vážená paní,

Vaše osobní sdělení pod ozn."k čj.326/P-pv" z 1.8.t.r.,
dotýkající se padání mé petice ./z 11/7/ k záležitosti zvrácené
ho vyhnání tří milionů našich spoluobčanů z
naší české země, jsem včera'dostal. Pokud z Vašeho textu seznávám, tak jste tu petici informativně vybavila.
Aspoň ta!
Nemohu se však ztotožnit s Vaším komentářem ke smyslu vybave
ní petice v tzv. souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.
Takový řád j.e potom řádem jen formalitářským, jakékoli po
dání občanů věcné neřešícím. Zkrátka NSŘÁD v tom smyslu slova!
To se pak váš pan předseda pv Jiří Nav á k /donedávna mi
nistr zdejší spravedlivosti/ může v televizi zadušovávat ještě
ohnivěji jakou že tu máme propracovanou a briliantní svobodu a
demokracii, a stejně to vše bude pořád jen pro kočku, jak to ve
skutečnosti je a zůstává. Ostatně - proč pan předseda neráčil
odpovědět sám? Proč se 17.7.dopoledne nechal v parlamentě před
mým navštívením zapřít jak malý kluk? To mu nakonec musí dělat
v té věci komorníka zrovna sociální demokrátka?
No nic, tohle vše-nezměním. Vy jste zřejmě ještě mladá, ne
pamatující. Já v obou směrech naopak. V takovém případě se slu
ší předat štafetu poznatků a zkušeností. Dovoluji si zde tak ve
formě přílohy na Vaši adresu. Je to o té naší České republice.
Pravdivě! Poučte se prosím. A především jako v případě té peti
ce seznamte s tím v š e c h n y poslance sněmovny - ale určitě!
PRAVDA ZVÍTtZÍ !

1 příloha

Doneslo se mí, že se v okruhu Vašeho•uvedeného tzv. Sdruže
ní počíná aktivizovat jakási pracovní skupina,, vystupující pro
ti přijetí všeobecné známé česko-německé Deklarace o vzájemném
usmíření. Nic proti takovému z mé strany, ale vyjádření k tomu
všemu mi přec dovalte. V e ř e j n é vyhlášení prosím!
Pač-ínáte takto s veřejným hecířstvím v podobě pomyslného
honu na čarodějnice. Vymýšlíte si na úrovni strašidelných po
hádek,. kterými chcete rozložit naši veřejnost,, která ve své
valné většině sympatizuje s textem té Deklarace a je hotova
podpořit její přijetí.
Bulte rádi že ten text je takto formulován. Nebázíruje totiž na restituci chyb a křivd, způsobených vyhnáním našich
německy mluvících spoluobčanů z naší země před padesáti léty.
A to by už samo o sobě měla uspokojovat i vaši názorovou frontu.
Co, vůbec chcete ještě víc?!
Já sám soudím o celé věcí jinak než vyjadřuje text a smysl
Deklarace. Jak* a tom vám všem paví texty tří příloh, které jsou
mými veřejnými ‘vyhlášeními, za kterými i tel do všech důsledků
stojím. Ale ta Deklarace jednoznačně volí jinou cestu, cestu
plného vzájemného odpuštění především. A to je nej
správnější cesta!
Zanechte již tel nekalé činnosti - nižádné dobré ovoce ne-

plodí. Seznamte s celým tímto mým apelem zejména všechny vaše
aktivfzátory, ale též i veře. jnost.Jeto poctivé opo
nující vyslovení z mé strany a veřejnost hy a něm měla zvědět,
jestliže už sami vyhlašujete takovou akci veřejně. Vaši případ
nou neochotu k tomu bych pak musil považovat za zbabělé bídáctvi.
Jsem vám kdykoliv k dispozici a zdravím.

- 3 přílohy

