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Čs.emigranti jak piš
LN” ne exulanti se ob
átili na ministra Rum
a, *
by jim .umožnil vy
ešení dvojího občansví. Zároveň upozorňuj
e posud jim to nebude
n.ožněno budou informo
at uradím USA o této
iskriminaci. Milan Kř
ž z MV to odmítl. Prý
eexistují důvody pro
svedení nijakého speiálního režimu pro bý
alé občany ČSR v USA.
Nakonec jde jen a jen
majetky" zdůvodnil
o Kříž. No a? Co na
om.To, že exulanti
ydávali a vydávají ve
,ké prostředky celých
0 let totality na obovení a znovuzískaní
a
vobody naší země mu
byl Dooraven 22.října 1952. Čest jes.i vadí.Čest prácilVRňo památce. Cbět komunisticko zv’le.
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Václav Klaus, vykladač pravicovostl a konzervatismu, odpůrce lustraci, uznání
protikomunistického odboje, muž, pardon Člověk, který neví co (sou to špinavé
peníze a slovo debolševizace by do úst nikdy nevzal. Hlavně, že do nich bere Jiné věci...

in-

Ruský velvyslanec nosí řády po kapsách

Klaus dostal
sovětskou hvězdu

Rád vítězství, jehož nosi
teli byli Stalin, Žukov i tře
ba polní maršál Montgome
ry, obdržel také premiér
Václav Klaus. Předal mu
ho na recepci k 50. výročí
vítězství ve Velké vlastene
cké válce ruský velvyslanec
Alexandr Lcbeděv. když
vyznamenání před tím do
slova vytáhl z kapsy. Řád
má podobu pěticípé hvězdy
s kremelskou věží a písmens CCCP.
Recepce se odbývala v
tradičním ruském stylu.
Velvyslanec s českou vlá
dou seděl ve zvláštním sa
lónku. kdežto ostatní hosté.

tedy politici, diplomaté,
kulturní osobnosti a podni
katelé, se v družných deba
tách s ruskou vodkou a čes
kým pivem potulovali po
budově a zahradě
velvyslanectví. Přítomen byl i český kos- I

Alexandr Lebeděv
předal Václavu Klau
sovi na terase velvy
slanectví, stranou
veškeré pozornosti,
sovětský Řád vítěz
ství.
Foto BLESK
- Kamil Varcoller

monaut Vladimír Remek,
který si k této příležitosti
připnul Zlatou hvězdu hr
diny Sovětského svazu.

Jan Bauer

se nevjm
stí. 7H.

Rozšíří letiště

Dar skautům
Zástupci české organizace Junáka
převzali na německém velvyslanectví
od nadace Alfréda Toepfera finanční
dar ve výši 46.000 německých marek.
Peníze jsou určeny k podpoře skaut
ského hnutí, především na vydávání ča
sopisu a vybudování centra v Nym
burce.

-red-

Tímtéž kladívkem, které zahájilo
stavbu letišti v roce 1993, poklepal pre
miér V. Klaus na základní kámen pro
jektu nového. Do konce roku 1997 má
být rozšířena odbavovací kapacita le
tiště z nynějších 2,3 milionů na 4,8 mi
lionů cestujících ročně. Zmodernizuje
se celý provoz letištč. Rozšíření letiště
přijde téměř na 5 miliard korun.

V šum;: er ku, dne 21. srpne 1986

Vážená redakce !
Dne 28. června 1986 v členku ’’Vedoucí síla kampučského vývoje"
se Milan M á d r zamýšlí ve Vašem listě nad 35« výročím vzniku Lido
vé revoluční strany Kampučie. Při čtení jeno článku jsem si vzpomněl
na současnou interpretaci Brežnévovy éry v Sovětském svaze. Tvrdí se
o ní, že to bylj nepochybně léta stagnace, hospodářského i společens
kého úpadku. Dnes je již zcela zřejmé, že oodobné chyby_závažného rá
zu nahromadil Leonid IljiČ i v zahraniční sféře. Vzpomeňme jen namát
kou odstranění ivikity Ser^jejeviče Chruščova, člověka se státnickým
^ornátem, který nevahal zajet do Bělehradu a tam se veřejné omluvit
za Stalinovy nehoráznosti v°:či Jugoslávii. Dale rozvázaní diplomatic
kých styků s IZraelem. Vpád s 8CC.CCC armádou maršála Jakubovského do
Československa v rozooru se všemi platnými i neplatnými normami ve vz
tazích dokonce i mezi bratrskými zeměmi. Myslím, že není ještě zhodno
cen Jeho negativní přínos v sovštsko-Čínských pohraničních incidentech
a posléze dnes již zcela pochybená Brežněvova režie událostí v Af&anistánu. a korunu všemu naladil podporou pravděpodobně nejbestialněJŠíoo
režimu všech dob jenž likvidoval bělem tří let jednu třetinu vlastnilo
obýváte 1stva.
o tí.. poslední. hodnocením se asi Shoduje i Vaš redaktor. Naz/va
totiž, ještě v r. 1979 vysoce váženého a v celém soc. táboře - zejména
v SSSR uznávaného generálního tajemníka
Kambodže soudruha Rol Fota
a jeno zasloužilé a blízké spolupracovníky, kteří stáli v čele "rudých
Khmer*” jež svrhli nroamerický režim, slovy, cituji : ”L. oc však tehdy
uchvátila vražedná klika rol Fota .......... *’.
S prominutím, ale oyla-li tato klika najednou od r. 1975 vražed
ná, jak to, že celé čtjři roky byla podporována hospodářsky a vojensky
všemi socialistickými zeměmi včele s Čínou a Sovětským svazem. a prav
děpodobně i výše zmíněný redaktor ’’Rudého práva” na uvedenou vražednou
kliku jistě snustil nejednu tirádu profesionálního orcnlenování. C tom
co si o takové KS dodnes myslí kambodžský lid nejlépe svědčí faxt sou
časného oočtu členi strany v Kamoodži. Snad jen ns xomodorských ostro
vech Je jico Ještě méně.
Ale i tak je charakteristické, že z Jeho článku nelze poznat Je
li ta klika vražedná proto, že v polpotovských mučírnách zahynuly sto
vky osvědčených Členů strany či oroto, že vyvraždila tri m i 1 i on y "obyčejných” obyvatel, o čemž se ostatně v článku cudně mlčí.

jicnéně souhlasit s názorem, že k tonu, aby se nějaká klika na
zývala vražedná bohatě stačí několik stovek nevinně zavražděných. rak
nechánu proč ještě stojí v některých našich městech /Šumperk, Zábřeh/'
pomníky jiného výtečníka a sice rudého cara J.V.St: lina Jenž má na
svědomí ne stovky, ale tisíce neméně osvědčen'cn Členů strany. a nejen
že stojí, ale pravidelně se u nich konají oficielní oslavy s kladením
věnců u Jeho nohou. Jako by nebylo dost jiných oezúncúných občanů So
větského svazu, kteří se z- slouží Li o naše osvobození v r. 194’5 a nebo
těch, kteří padli hrdinskou smrtí v boji proti fašistické diktatuře.

S ořáteIsk’/m oozdravem
Vladimír H a j n ý
Čs.crmády č. 34
787 OL Š i m p e r k
”Res oublica" č. 21/97
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V Praze

19.9.1986

Vážený pane,
k Vašemu dopisu o Kampučii bych Vám rád sdělil základnr

fakt, který Vám bude nepochybně znám, ale který neberete náležitě v úvahu, ač jde o základní věc: že totiž tato země předsta

vovala v letech 1975-1979 něco jako dům v hlubokém lese se zatlu
čenými okny, do kterého není vidět. Prakticky tam nebyla žádná
velvyslanectví, nejezdili tam obchodníci ani novináři. Teprve
těsně před řádem Pol Potová režimu tam cestovala skupina jugosláv
ských novinářů, která poodhrnula roušku pravdy nad tamní, situací.
Bylo to však svědectví natolik neuvěřitelné, že teprve osvobození
země umožnilo pochopit to, co se tam dálo, v celkových souvislostech.
Zbytečně špičkujete, když uvádíte, že je charakteristické,
že autor článku Vedoucí síla kampučského vývoje má za to, že
polpotovská klika byla vražedná jen proto, že vyvraždovala členy
strany a nikoliv proto, že zmasakrovala tři milióny lidí. Byl to
článek věnovaný straně, proto se tam mluvilo o komunistech. Doufám,

že jste nečetl Rudé právo poprvé a víte, kolik desítek materiálů,
zpráv, rozborů a reportáží našich zpravodajů z Kambodže jsme této
smutné věci věnovali.
A jinak: nevadí vám, že blábol o Stalinovi jako rudém ca

rovi vymyslela nacistická propaganda? Nechápu, jak Vám může vadit
kladení věnců k jeho pomníku, když rozhodnutím vlády, v níž stál

v čele, vděčí tahle země za své osvobození a za to, že jsme nebyli
jakožto národ úplně vyhlazeni. Žel, leckomu chybí i ten nejelemen
tárnější vděk.
S přátelským pozdravem
Milan Mádr
zahr. plol. oddělení.

V Šumperku, dne 25» října 1986
Vážená redakce
’’Rudé právo”
Na poříčí č. 30, 112 86 Prada 1
Děkuji Vám velmi srdečně za Vaši odpověď ze dne 19.9«1986 na můj
doois a z jejího tónu jsem pochopil, že jsem se trefil do černého.
Vaše odpověď mi předhazuje jakési zatajování skutečností, nemístné
špičkování, neartikulovaný blábol a dokonce i to, že mi chybí někte
ré základní velmi důležité charakterové vlastnosti jako na př. vděk
a to jsem ještě rád, že nejsem nařčen přímo z kolaborace s Hitlerem.

Jisté je, že nevím z jakých pramenů je redakce ’’Rudého práva” in
formována o různých faktech a nezvratitelných skutečnostech, ale jsouli její prameny, kterým se důvěřovalo jen ty podobné ČTK a TaSSu /zej
ména se to týká specielně éry ’’Stalinova dědice” Leonida Iljiče BreŽněva/, potom se samozřejmě vyvraždění třech milionů lidí v Kambodži
let 1975 - 1979 bude zdát nejen jako”dům v hlubokém lese se zatlučený
mi okny do kterého není vidět” - proč tak skromně, ale přímo obdobím
po kterém kambodžský lid toužil už prý od dob Adama a Svy. Zatímco si
všichni vrabci i na střeše bývalého paláce legií Ne příkopech cvrlika
li a čimčaričkovali o sstošest /nehledíc na všechny významné světové
soentury/, pouze se nemohli dohodnout zda-li počet vyvražděných je řá
du statisícové io či milionového počtu, tak ’’Rudé Drávo” podle sovětské
ho Hrežněvova vzoru se zřejmě domnívalo, že jsou to neodůvodněné pom
luvy západních sdělovacích prostředků, které lživě ostouzí nebohého
soudruha roL rota jen proto, že si vybral socialistickou cestu.

réte pravdu v tom, že jsem nečetl Rp poprvé & dokonce si archivuji
všechny výtisky ’’Rudého práva” již skoro 2C let, takže není pro mne
zatěžko uvést fakta, které se neslučují s jakousi staronovou teorií
/já nic ja muzikant, tím spíše, že od novinářů, kteří v té době půso
bili třeba v r. 1977 přímo za humny Kambodže/ o”domě v hlubokém lese
se zatlučenými okny”. Jenomže v tom lese to nebyla perníková chaloupka
a místo čarodějnice tam rádii generální tajemník KS Kambodže rol rot,
kterému ale bohužel neuniklo 3.G0C.GC0 Jeníčků a Mařenek.

Asi jsem opravdu špičkoval značně nemístně ve věci o které by se
mělo mluvit s náležitou úctou, za Sbž se přirozeně omlouvám. Byl-li
však Váš článek věnovaný straně a mluvilo se v něm jen o komunistech
pak se v něm cudně zamlčelo, že hned po Číně prvním kdo Pol Pota pod
poroval a tím nepřímo vyvraždění umožnil byl gen. taj. KSSS L.I.Brežněv. Nebo snad cncete říci, že i generální tejemníci KS jsou ŠDatně
informováni? Běžte s tím do hájel
Jestliže tedy jak tvrdíte byla Kambodža domečkem se zatlučenými
okénky kam ani sluneční paprsek nepronikl proč se Brežněvův tisk za
lykal těmito údajně jedině pravdivými informacemi. Sovětsky časopis
"Nová doba” v článku ’’Kambodža - lid rozhoduje" ze dne 31« října 1977,
ještě po dvou a půl leté vládě rol Pota DÍše: ”.......... Tak se komunisti
cká strana Kambodže oficiálně stala vládnoucí stranou v zemi, organizetorkou a řídící silou kambodžského lidu, rod vedením komunistické stra
ny přistoupil Kambodžský lid k řešení svých problémů. Jsou to problémy
složité, těžkostí je mnoho a prohlubuje je i to, že imperialistický
tisk zorganizoval proti nové Kambodži propagandistickou kampaň. Západ
ní tisk využívá toho, že z Kambodže přichází málo informací, a pokouší
se bez jakéhokoliv opodstatnění obviňovat její vedení z "tyranxských
metod”, z tono, že”ořehlíží potřeby rozvoje” atd.”

To ale není nic proti tomu jak se vyznamenává ’’Rudé právo”, když na
př. v úvodníku ze dne 16. srpna 198C, s názvem ”7 ideologické oblasti
není smíru” se asi uprostřed článku praví na adresu buržoasních žurna-

2

listů doslova toto: ”..........když je nedojme likvidace milionů lidí v
Kambodži, jak k ní došlo za polpotovského režimu, který by bez impe
rialistické pomoci nemohl vládnout ani den, ......... ”. Kyslím, že k tomu
není příliš co dodávat, ale takový ekvlibristický výkon by byl spíše
hodný cirkusového umění té nejvyšší třídy než novin světového formátu.
Je-li pravdou, že prý úvodník je vždy třeští názoru celé redakce, zvlá
ště pak jejího šéfredaktora musím přiznat, že s takhle hluboce spuště
nými kalhotami Vás nelze zastihnout zas tak často. Předpokládám pravdě
podobně správně, že ’’imperialistickou pomocí” je myšlena USA, Anglie
atd., tedy nikoliv Čína či SSSR, které sice v duetu až dojemném po ce
lou dobu tří let hrůzovlády Pol Pota jej nejen dosadily, ale i podpo
rovaly právě proti USA, jež naooak podporevaly samozřejmě jaký jiný
než proamerický režim,myslím, že Ion Nola. Pokud by se Váá i nedále
zdálo, že zLočinný režim Pol Fota v době kdy vyvraždil tři miliony
obyvatel / a podle i Vašich informací se největší zmasakrování obyva
telstva odehrávalo v prvních třech letech po uchopení moci/ by ’’nemohl
vládnout vtádKssit ani den bez imperialistické pomoci” myšlena zřejmě
USA doporučuji k prostudování celého již výše zmíněného článku z ’’No
vé doby” ze dne 31
10.1977,
*
kde se v posledním odstavci píše doslova:
”KSSS a sovětská vláda vytrvale podporovaly boj kam
bodžského lidu vedeného Komunistickou stranou Kambodže za svobodu, ne
závislost e územní celistvost”.

C Stalinovi jenom krátce, podle hesla gentlemani o faktech nedis
kutují. XX. $sjezd KSSS jednou provždy ocenil ’’zásluhy” J.V.Stalina
o záchfanu lidstva a došlo k liKvidaci a ke zbourání stovek možná ti
síců pomník^, bgst a jiných nevkusných monster po celém sovětském
bloku, aniž by byla sebeméně dotčena vděčnost a láska k Sovětskému
svazu za porážku nacizmu. Nevidím: d^vod proč by tomu mělo být jinak
v Šumperku a i v případě mé maličkosti. Stavět otázku jax to dělá Váš
redaktor je vskutku ojedinělým dávno překonaným haraburdím neostslini srnu.

Vladimír Hejn ý
Čs.armády č. 34
787 Cl Š u m p e r k

P.S-. .Omlouvám se carům /zejména Vladimírům, Petrům a Alexandrům/,
■‘7
.že
*
jsem Stalina nazval jejich titulem.
„Možná se ukvapují ti, kdo se
domnívají, že čes. prezident je
minulostí politik. Možná, že do
konce není ani její přítomností,
možná že je její budoucností...
V. Havel je i dnes osamělý, tře
baže neodmítá svoji mesiášskou

předurčenost... Obklopují ho li
dé jiné „krevní skupiny“... Havel
nemá svůj „tým“, nepotřebuje
ho... je příliš samostatný, svědo
mitý, příliš nezávislý a, opaku
ji, až bolestně věří v sebe sama.“
Vitalij Jaroševskij

