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Boris, nar. 21.kvšt-ne 1927, student,
byl popraven 24.května 1949. Čest jeho památce!Vzpomínáme.

-YČ2U1-zemřelí?_ye_yazby^/Dosud

J

i

r

o

u

ch

zastřelen

František,

Kudla

ví,

S ,t

a

r

na

u

n

5’1

e

J

Adolf,
z

i

n

g

§134

nar . 4'. 7.192 7,

úraz

smrtelný

8.4.1953,

§2

tr.z.,

smrtelný

Jáchymov.

z.č.50/23

3b.,

Jáchymov.

er
Josef, nar.2.4.1904, §§5,35 z.č.231/
48/Sb.,zábtava srdeční činnosti 30.1C.1954.

nar.26.12.1926,

e

§§5,95

tr.z.,smrtelný

úraz

dne 4.12.1952, Jáchymov.
Jaroslav, nar.29 * 4.1911, velezrada,vyz-

r

vě-dačství,

rakovina

plic

2.8.1955,

Jáchymov.

Pokračování

.

[Uvnitř
1.

vyzvědacst-

17.12.1951,Jáchymov.

útěku

11.4*1952,

úraz,dne

Grubhc’ff

velezrada,

nar.1C.5.1922,

Jaroslav,

Moravek

vyzvědačství

30.11.1951, Jáchymov.

útěku,dne

na

nor.5.7•1910,

zastřelen

Jindřich,

k

velezrada.,

nar. 16.2.1924 ,

Jiří,

nepublikováno/

Václav
Při

-------------- - ——

čísla:

Jiří

nutném

s

o

V

hájení

t

ř

e

práva

Vánoční

zr

a

oznámení.

spravedlnosti

nelze
z

Vladimír

Hajný:

Připravujeme:

Redakci

Materiály

_______ cích
, Předpokl.cena:

2,-

vycházelo
obnoveno
Vydává:
k ČSA 34,

LJV

Českosl.

KSČ

o

vyvíjejících

Kč

MIČ

197.3
1987

organiza-

jednotlivých

47-63

Náklad:

bojiště!

30.12.1987

televize,

protisocial.

utíkat

činnost.

50

výtisků

-1975
ročník 14 číslo 23

Vladimír Hajný
Red.
787 01 Šumperk__________ radaJulius

Uzávěrka:1.6.97

A.Varga
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Kedakce týdeníku
Československá televize

Náměstí Lidových milicí č. 5
190 00 P r a h a 9

V den výročí popravy Dr. Milady Horákové, dne 27. června 1995 j
sejdou se političtí vězni v 15 hodin ve velkém sále vinohradského i
Národního domu. Náměstí míru, Praha 2, na svém Velkém setkání.
Dramaturg Vinohradského divadla připravil hodnotný kulturní pro
gram. Politickým zážitkem bude kulatý stůl, kde zástupci z procesů
Milady Horákové budou hovořit o svých poznatcích.
Účast přislíbil předseda českého parlamentu Dr. M. Uhde, někteří

ministři a poslanci.

Přijďte všichni! Setkáte se tady zase se svými přáteli.

Vážená redakce!

- sv-

V_____________________________________________________________________________ /

Na základě dosud zveřejněných ohlasů Čtenářů na sovětský filmMHiziko” /do č«Xv37/>nabývám dojmu, že u nás má stále ještě značný vliv
jakási prostalinská loby, Icela učesaný dokument neořesahující dosavad
ní stuoeň úředně povolené glasnofcti a poznání historické pravdy je ve
Vašem časopise v rubrice "Dopisy diváků" označován div ne za pořad, kte
rý by i v naší současné demokracii mohl vyvolat aatisocialistické možná
přímo kontrarevoluční nálady.
j?o jistě není náhodné. Stačí se podívat na dokumentární šoty vy
sílané Vaší televizí ze setkání novinářů 3 některými čelnými funkcioná
ři jako např. tajemníkem tív KSČ Janem Fojtíkem, nebo i s Vosím ředite
lem dr..Janem Zelenkou, aby člověk pochopil, croč na jejich výzvy k ote
vřenosti, nebojácnosti a pravdivosti, sedí novináři se skloněnou hlavou,
smutkem ve tváři či přímo s vystrašeným obličejem. Všichni velmi dobře
chápou, že u nás má za současného vedení místo jen poněkud slabší odvar
sovětské perestrojky a to hlavně v ekonomice a o demokracii či svobodě
novinářské práce, si všichni musí nechat jenom zdát.
wNa různých okresních a místních podúrovních je situace v oblasti
odstraňování některých pozůstatků kultu osobnosti J.V.Stalina, ještě v
plenkách, dokonce se 3 ní ještě ani nezačalo. Např. představitelé naše
ho okresní.10 města Šumperka, nejen že nehodlají odstranit poslední sto
jící oomník Stalina v nadživotní velikosti v Svropě, jež se nachází v
Šumperku, na náměstí Čs.-sovětského přátelství a demoralizuje zde doča
sně umístěnou sovětskou posádku /v Sovětském 3vazu totiž už žádný tako
vý pomník nestojí/, ale dokonce 3e rozhodli vybudovat mu další pomník.
Sice jako monument v němž má Stalin být jen jako jedna z dalších postav,
nicméně takovéto pokračující zbožštění sovětského vůdce, organizátora
masových vražd a hromadných represí vůči všemu sovětskému obyvatelstvu
a vůči hrdinům Síjnové revoluce a Velké vlastenecké války zvláŠt, to už
není kult osobnosti, ale kult hlouposti.
To by byl námět pro některý Váš televizní štáb, kdyby u nás byl
vůbec nějaký orostor pro to, čemu se upoceně snaží Vaši redaktoři říkat
glasnost a o^vřenost
*
K odstraňování bílých míst se zatím u nás nepřikročilo vůbec, jako by "hic sunt leones" byly jenom v Sovětském svazu.
Vzhledem k námětu mi dovolte, abych se rozloučil výzvou k odst
ranění daleko horšího, ale beztak jen dalšího pozůstatku stalinismu
širšího rozsahu jež se dotýká nás všech s daleko větší naléhavostí:

"Svobodu všem československým politickým vězňům!"

byl oslavou všeho krásna statečného
života Václava Findejse. (Plné znění
projevu otisknem e v p říštím čísle
našeho časopisu..)
Poselství organizace politických
vězňů ze Švýcarska a církevní obřad
pol. vězně opata Tajovského, zakon 
čil velmi důstojné rozloučení, -red-

A nikdy v kleče!
Taképrávlproto ho budeme vždy
s láskou, úctou a s vdíčnostívzpomí 
nat.“
Potom prom luvil m ístopředseda
KPV br. Ing. M irko Šťastný. Jeh o
procítěný, nezapom enutelný projev

Po komunistickém puči v únoru
1948 byl mezi prvými, který Sel do
aktivního odporu proti násilím na 
stolenému tádu v zemi. Protože to
pokládal za svoji povinnost.
Byl členem odbojové skupiny Ed 
uard Do poslední chvíle svého sta 
tečného života zůstal vířn ý naíemu
beslu: „Dokážeme to!“
A byl to předevíím také Václav
Findejs, který se zasloužil o to,aby
se zase svoboda a demokracie vráti 
ly do jeho politicky znásilnlné a vo 
jensky okupovaní vlasti.
Václav Findejs byl čestný a sta 
tečný m už N ežil zbytečný život.

-je

„Pokaždé, když odchází nékdo,
koho máme rádi
nám smutno.
Tak jako dnes.
Václav Findejs byl krásný človčk.
Fyzicky i duíevní. A velký vlastenec.

Dne 7. srpna t.r. v M otolském kre 
m atoriu v záplavě květů a za veliké
účasti m uklovské rodiny rozloučil
se s nim vedoucí odbojové skupiny
Eduard, br. Z deněk Slavík slovy:

Odešel Václav Findejs

V dokonalé úctě

Vladimír Hajný
čs.armád;/ č. 34
787 01 Šumperk
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NOVÝ ŽIVOT, měsíčník Cyrilometodějské ligy pro kulturu a život z. ví
ry, vydává Křesťanská akademie v Římě. Je vytrvale podporován čtenářskou
obcí v mém kanadském obvodu. Předplatné pro rok 1997 je nezměněno; $31»7
a šek laskavě napište na mé jméno a adresu. Kdo si to může dovolit,nechť
přidá též roční člen, příspěvek E 10.- Křest.akademii v Římě. V uplynu
lém roce 1996 tak učinilo 46 členů z Kanady.
OREL, věstník z Brna, dostává pravidelně 51 rodina v Kanadě.Na úhra
du poštovních výloh pro r.1997 poslaly do Brna £> 300.-.
NÁVRH NA ZALOŽENÍ KATOLICKÉ MENDELOVY UNIVERSITY V BRNĚ.
Skupina
expertů při Stálé konferenci křesťanských veřejných pracovníků z exilu
pokračuje vydáním části č. 4.
ČESKÁ NÁRODNÍ POUŤ DO MIDLAND, ONTARIO /v pořadí 45-/, se bude konat
L. června 1997« Mše sv. o 11.00 hod.dopoledne u polního oltáře.Pořadate
lem je Cyrilometodějská liga v Kanadě, ve spolupráci s krajanskými far
nostmi.
POUŤ K SV. ANTONÍNU V CHATHAM bude v neděli 8. června 1997
SOCHA PANNY MARIE Z EXILU je prominentně umístěna na Strahově, nad
tradčanami. Těší nás, že se u ní konají sobotní pobožnosti. Zajisté při
nesou Boží požehnání Praze a celému národu.
OBNOVENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE zůstává
íaším programem. Ve Vlasti se o tento úkol stará Společnost a vyhlásila
TLONÁRODNÍ SBÍRKU. Současně též oznámila rozpočet i cenu
jednotlivých
;amenných částí sloupu, které mohou dárci zaplatit přímo u hlavních či
novníků v Praze:
'ředseda: Ing.arch. Pavel Nauman , Spálová 24, CZ-162 00 Praha 6. Č.R.
iekretářka;PhDr.Ladislava Hájková,Jiránkova 1Í38,CZ-16OOO Praha 6-Řepy.
’okladník: Img. Václav Dajbych,Na Konvářce 2,CZ-15OOO Praha 5,Czech Repub.
iznámili nám též potěšující zprávu, že konečně dostali souhlas k odlití
ragmentů původní sochy Panny Marie. To bude stát cca 200 tisíc Kč. Na
hradu části tohoto vydání posíláme pokladníku v Praze E 4-000.00 z naeho Fondu CML v Hamilton, Ont. Zbytek zůstává ve fondu, který je nadále
tevřen pro dárce v zahraničí. Seky laskavě tituluje "CML Marian Column
n Prague Fund" a zašlete na moji výše uvedenou adresu.
ČESKÝ PAMÁTNÍK NA BLANÍKU - kostel ke cti sv. Václava a všech moravikých a českých sv. patronů a při něm katolické středisko a exerciční
.ům pod ochranou Panny Marie - má být příštím programem po ukončení svaovojtěšského desetiletí národní obrody. Má být vyhlášen k roku 2.000 a
iskutečněn později. Doufáme, že se pak stane programem národním,Jako by0 v minulém století postavení Národního divadla v Praze. Právě úspěch
ohoto programu má být obrazem duchovní obrody národa, symbolem jeho náratu ku křestanským tradicím a zejména k tradici svatováclavské. Jde 0'
dčinění křivd, o památník obětem z dob nesvobody - doma i v exilu-v Čee 3 třemi kardinály, aby zvláště mladé generace neztrácely naději, že
lo bude poraženo, že nakonec Pravda Páně zvítězí! Původně byl vyhlášen
lán -dne 19»XII.1987 - postavit Český památník ve Fatirně, současně s
rohlášením: "Jestliže by snad pro nějaké nepředvídané překážky, nemohl
ýt náš program ve Fetimě proveden, zavazujeme se dary vrátit,nebo je
oužít k podobné akci, ovšem s předchozím souhlasem každého dárce jednolivě. Ředitelství fatimského poutního místa později o,známilo, že se
im. náš návrh nehodí a že by raději přijali peníze k podpoře útulku pro
yzicky postižené děti. Ten účel byl příliš vzdálený od základního

-2úiuyslu dárců a proto jsme jim předložili, po listopadu 1989, kdy ve
Vlasti padlo komunistické vedení, aby český památník obětem nesvobody
po roce 1938 byl postaven na Blaníku. Změnu přijali jednomyslně. To byl
základ samostatného fondu "Canadian Imperial Bank of Commerce" v Hamil
ton, Ont. Pod jménem "CML Czech Altar Fund" Dary laskavě posílejte šeky
na jméno fondu a na moji adresu. Počítejte též s odkazy v posledních vů
lích. Nyní má fond S 22.196.01 /a 4.V.97 přibude úrok E 1.400.-/.
Dne
1.VI.1990 mne přijal v arcibiskupském sídle v Praze kardinál Tomášek.
Předložil jsem mu také tento plán postavit český památník na Blaníku.
S nadšením jej přijal a udělil své schválení a požehnání.
-------- 0 0.0---------

PŘI NUTNÉM HÁJENÍ PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI NELZE UTÍKAT Z BOJIŠTĚ !
V minulém rozboru poměrů na sklonku dvacátého století, "NA ROZHRANÍ
VĚKU", jsem pojednal o radikálních změnách, které překvapují život jed
notlivce i společnosti. Není vyhnutí, naše řeč budiž rozhodná: "ANO,ANO,
NÉ, NÉ !" Mýlí se ten, kdo se vzdává odpovědnosti a zbaběle se snaží ukrýt kdesi v zapomenutém koutě, či dokonce uzavírá kompromis se
zlem.
Moderní služebníci zla pracují organizovaně, vědecky a celosvětově, čím
dále, tím rychleji a bez rukaviček vnucují "nový řád" pro "nový věk','pod
jedinou světovou vládou. Jejich světlonoši předkládají možnost dostavě
ní nové babylonské věže. Jsou však pošetilí, neboť taková vzpoura proti
řádu Božímu může přinést jen další zmatení jazyků.. - V jak významné do
bě to žijeme: Můžeme zvolit stranu zaručeně vítěznou, BYT SVĚDKY
PRO
KRISTA !
□ mne se zvýšila povinnost svědčit zvláště po roce 1948, kdy jsem
překročil hranice Vlasti a žil v exilu. Mnohým přátelům se to nepodaři
lo, museli žít v nesvobodě, ve vězení, či dokonce obětovali své životy.
Proto ta horečná činnost a bez ustání. Nebyla a není to záliba ve veřej
ném vystupování, jakýsi "koníček", či touha vynikat nad druhé. Stálo to
mnoho obětí, energie, času a geněz. Konstruktivní kritika byla a je vždy
vítána, ale zničující nepřízeň na mne neplatí, nic si z ní nedělám. Na
důkaz toho, že nejde jen o prázdná slova, přikládám kopii přes rok sta
ré novinářské zprávy o mé účasti na veřejných protestech před nemocnicí
v Hamilton, kde zabíjejí nenarozené děti, činím tak při mém stáří dosud,
týdně, i při špatném počasí. Jsme s partnery veřejně známé osoby a ten
příklad přináší značné dobré výsledky. Upozorňuji na závěr článku, kde
reporter cituje naše odpovědi na otázku, jak dlouho budeme ochotni po
kračovat v protestech. Můj přítel, Dr. Selme, říká, že až do smrti a já
zase jen do změny zákona, který dovoluje potraty. Naděje to připouští.t
Národ, který dovoluje zabíjet své nenarozené děti, nemá budoucnost, ať
je to v KanaděT či v české republice.
Dále je též přiložena na vědomí kopie článku z vánočního Čísla no
vin "GLOS POLSKI". český čtenář snad porozumí polský psané zprávě a bude-li mít obtíže s překladem, zajisté, že na^de pomoc přítele. Snad tak
více pozná spojitost vývoje současných poměru ve Střední a Východní
Evropě s ostatním světem a jak je prosazován dlouhodobý plán ovládání
této oblasti. Přestane opakovat přelud, Že domácí vladaři jsou vynika
jící odborníci, který celý svět závidí. Nejsou! V pravdě řídí jiní pá
nové, j.ako jsou Sachs a Soros a nikoliv Gorbachev, Yeltsin,Havel,Klaus,
Mečiar, Balcerowicz... Tito fungují přechodně, jen jako tahací panáci.Všiměte si, prosím, jak velký zájem má pan Soros o vzdělání mladých ge
nerací. Také o Universitu Středoevropskou, sídlící v Budapešti,Varšavě
a Praze. Ročně obětuje 300 mil. US dolarů. Pochopí konečně
odpovědné
autority význam našeho návrhu, na založení Katolické Mendelovy univer
sity v Brně ?
V minulých rozborech jsem dokumentoval opakované pokusy komunistický0h vládců a jejich pomahačů z demokratické části světa, jak zakrýt

odpovědnost za spěchané zločiny. Mají dosud těžký úděl, vždyt miliony
mučedníků zemřelo a jejich krev volá k nebi. Spravedlnost vyžaduje pro
hlášení jejich neviny a také soud dějin, i když nedokonalý,vyjádří po
sudek. - V těch jednotlivých vlnách vždy také připravovali ve svých řa
dách nástupní garnituru nových vládců. Měli předstírat lidštější tvář,
ale zaručit beztrestnost původců. Také Charta 77 měla zřejmě dvojaký úkol -is požadováním plnění Helsinské dohody. JTa na jedné straně poža
dovala uplatnění základních svobod, ale zároveň potvrdila nemravné ná
silné rozdělení lidstva do velmocenských zájmových sfér. Pověřenci ze
Západu jezdili do Prahy,scházeli se tam s prof. Patočkou, J. Hájkem a
V. Havlem a pak o tom veřejně přednášeli v Kanadě. Tak přece
nemohli
jednat bez vědomí pražských mocipánů.
Poslední pokus ovládnout čs. exil byl učiněn při sletu Sokola
ve
Vídni, 2.-5. července 1982. Pořadatelé dodatečně oznámili, že hlavním
řečníkem bude předseda rozvratné Rady svob. Československa, Dr. Mojmír
Povolný, chráněnec p. G. Sorosa. Proti tomu zneužití jsem vydal veřej
né oznámení z 15. června 1902. Tak poznaly mezinárodní kruhy,připravu
jící zřízení po pádu komunismu ve Střední a Východní Evropě, že se jim
nepodaří překonat odpor čs. exilu. Soustředily se pak na ovládnutí vý
voje ve Vlasti. Pro další rozvrat exilu byla nabízena možnosť'upravení
si poměrů" s komunistickou vládou ČSSR, až do listopadu 1989. Po t.zv.
sametové revoluci je jednáno s exulanty, jako by byli cizinci.
V roce 1989 předcházelo listopadovým událostem v Praze svatořečení
Anežky Přemyslovny v Římě. Zorganizoval jsem z Kanady výpravu 50 našich
poutníků na svatořečení. V Římě jsem lidem z Vlasti rozdával
vytisky
Zpráv z posledního Symposia národní obrody v Lisle, Ill.,USA, s vyobra
zením sv. Anežky na první straně. Připravil jsem schůzi pracovníku Cs.
Orla v exilu, 15.listopadu 1989 v Collevalenza, Itálie. Pak jsem vydal
zápis o ní, včetně výzvy k spolupráci, "po dosažení osvobození Vlasti!'
Když se tak skutečně stalo, rozeslal jsem kopie na vědomí i na adresy
400 významných osobností doma. Na rozloučenou s poutníky z celého svě
ta 15. XI. 89, jsem mikrofonem prohlásil slib svolání děkovné
pouti
Velehrad,
*
na
s účastí osvobozených národů Vlasti. To se
manifestačně
stalo ve dnech 4. a 5. července 1992, společnou děkovnou poutí exulan
tů a zahraničních krajanů na Velehrad, s programem: "DUCHOVNI ODKAZ EXILU NÁRODŮM VE VLASTI". Dovršením odkazu bylo pozdější přijetí sochy
Panny Marie z Exilu na Strahově a následující rok, opět na
Velehradě,
zasvěcení našich zemí Kristu, rukama Panny Marie, od Otců biskupu.
Hned po návratu z Evropy jsem byl na veřejných manifestacích obča
nů Kanady, pro podporu boje o získání svobody doma i celé Východní
Evropě. Informoval jsem členy kanadské vlády i vedoucí osoby oposice.
Organizátoři společné konference sedmi protestantských církví mne po
zvali za řečníka a tehdy jsem jim vysvětlil situaci v Praze. Vliv exu
lantů byl příčinou velké zahraniční finanční podpory, např. S 400.000,
od nadace NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOKRACY, financované z peněz
ame
rických poplatníků a dalších statisíců, darovaných krajany v zahraničí.
Velké zklamání jsme zažili, když došly zprávy, že vládnoucí předáci Ob
čanského Fora, zneužili těchto darů pro upevnění svých stranických po
sic .
Na počátku roku 1990 jsem poslal na adresy třiceti předáků doma 0pis přísně důvěrného "Oběžníku č.2 - Informační a propagační oddělení
pro ÚV KSČ - Praha 6.1.1990". Příjem dokumentů potvrdily přípisy
od
Vladimíra Hanzla, osobního tajemníka Václava Havla, Evy Honové,vedoucí
sekretariátu prezidenta, Jiřího Křižana, poradce prezidenta a též od
Richarda Sachera, ministra vnitra ČSSR /až dopisem čj.OV-2689/K-9O z
29.března 1990/. Varování o možnosti přípravy "sametové revoluce" pří

t
mo y ústředním výboru KSČ, nalezlo jen hluché uši. Svědčilo o tom dopl
nění starého parlamentu dohodou kolem kulatého stolu, zvolení A.Dubčeka
předsedou parlamentu a čalfy /až do ledna 90 člena komunistické strany/
předsedou prozatímní vlády, ponechání v platnosti komunistických zákonů
a přijetí vadných nových /jako např. nedemokratická ustanovení v zákonu
o volbách/, zneužití hesla "Nebudeme jako oni" k ochraně zločinců minu
lého režimu, otevření věznic amnestií presidenta / i pro nebezpečné kri
minální ky/atd . atd.
Prezident Václav Havel, při své první velké zahraniční cestě,se se
tkal s krajany v Toronto, Ont., dne 19. února 1990. Sliboval
zahájení
dobrého vztahu k exulantům. Uvedl, že se doma připravují předlohy záko
nů, které by umožnily exulantům držet dvojí občanství a že má též v úmyslu jmenovat poradní sbor odborníků - krajanů z ciziny. Seděl jsem v
první řadě, hned vedle ministra zahraničí J. Dienstbiera. Když mi nedal
odpověd na otázku, zda naši exulanti obdrží volební právo, začal jsem
rnít pochyby, že jsou jejich sliby míněny vážně. Vydal jsem tedy 23.úno
ra 90 veřejný dopis na presidenta republiky, s důraznou žádostí,aby ne
opouštěli Rusíny v Podkarpatské Rusi a nepodporovali štvaní mezi Slová
ky a Cechy. Dále, aby do poradního sboru jmenoval osobnosti ze všech de
mokratických složek. Každému je dnes známé, jak dopadly dvě první zále
žitosti. Světové mínění vysloví přísný soud, zejména pro opuštění Rusínů. Ten čin patří mezi tř.i největší viny poslední doby. Druhou je neod
volatelné usnesení Nejvyššího soudu Č.R., z 15. června 1995, zamítající
rehabilitaci Rudolfa Berana. Jen podvodný právnický nedouk,pan Jan Kal
voda, mohl dovolit takový právní řád, ve kterém soud upřednostní proti
ústavě státu zločinecký Košický vládní program Národní fronty a Benešo
vy dekrety. Třetí velkou vinou pak je předání katedrály sv. Víta pochyb
ným autoritám národa - či státu /je nyní obtížné rozeznat kdo je kdo/ a
pro to vynucovat schválení Vatikánu.
Pan V. Klaus, ještě jako ministr financí, se objevil v Austrálii a
tam poučoval exulanty, že nové vedení ČSSR má obtíže obsadit vyslenecká
místa, pro neznalost řečí a panujících poměrů v zemích určení. Neuvědo
mil si, že uráží stovky, ba tisíce krajanů, kteří tyto vlastnosti mají
ve vynikající míře 7 Pak vyslali "své" lidi, jako Sustra do Ottawy,Klí
movou do Washingtonu, Slánského do Moskvy... Řídit politické
strany v
"sametových" poměrech mohli jen navrátilci shodného ražení: Jiří Horák,
Kotas, Martin Kvetko. Z domácích "výtečníků" si pospíšil Dr. Sládek a
na ministerstvu vnitra registroval svou Republikánskou stranu, aby tak
nemohl učinit někdo jiný. Nevadilo jim, že nemají nic společného s před
válečnou vládní Republikánskou /agrární/ stranou Antonína Švehly,Rudol
fa Berana a Milana Hodži - zárukou demokracie a občanské svobody. Proto
také skutečná Republikánská strana, znovu ustavená na
Svatováclavském
sjezdu v Paříži r. 1948, nepředala kontinuitu domovu po roce 1989 a do
sud trvá v exilu.
Prezident Havel jmenoval sbor poradců, ale mého varování nedbal.Nejznámnějším z nich byl Pavel Tigrifl. On a Ivo Ducháček r.1945 v Národní
frontě infiltrovali tehdejší Lidovou stranu. Pak se v exilu po roce 48
vrátili k levičákům. 28. října 1956 vyšlo v New Yorku první číslo "SVĚ
DECTVÍ" za redakce P. Tigrida. Propagovalo nejen titoismus, ale
ještě
užší spolupráci s Moskvou. Proti tomu jsem protestoval v "INFORMAČNÍCH
ZPRÁVÁCH č. 3", které jsem vydal v Hamilton, 28. XI. 1956 a citoval tam
výňatky z jeho článků i dalších autorů: Huberta Ripky, Jiřího Horáka,Ra
domíra Luži a J. Korbel a. Dnes opakuji jen výňatek z článku "OD TITOISMU
K NEUTRALISMU" od Josefa Korbels /zemřel r.1977/, protože se jedné o ot
ce nové sekretářky státu v USA, paní Madeleine Albright: "...Je nespor
né, že kdyby bylo možno v dohledné době nastolit nezávislost titovského
ražení v Praze, ve Varšavě nebo v Budapešti, že by to znamenalo význam-
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né posílení věci demokracie a svobody; otázkou zůstává, zda "titoisace" je proveditelná vzhledem k nedostatku základních předpokladů k ta
kovéto změně. Naopak se zdá, i když paradoxně, Že cesta k liberálněj
šímu vztahu mezi zeměmi střední a jihovýchodní Evropy a SSSR vede spí
še přes Moskvu než přes Bělehrad..." Nikde jsem dosud nečetl prohláše
ní od Pavla Tigrida, že změnil své přesvědčení a že se kaje za činnost
v exilu. Kopie mých INFORMAČNÍCH ZPRÁV z roku 1956 jsem zaslal p. Ing.
J® Luxovi a dalším funkcionářům současné Lidové strany -KDU.
Nemohl
jsem proto omluvit, když Lidová strana doporučila Pavla Tigrida do po
sice ministra kultury Č. R. Tehdy asi ještě neměl odvahu znova vstou
pit za člena strany 7 Byl jím už v listopadových senátních
volbách,
když kandidoval za lidovce v Praze 1 ? A Ä kam patří Petr Pithart, ví
těz lidovců v Chrudimi? Kdo ho zvolil předsedou senátu? Je Lidová stra
na ještě občanskou složkou vládní koalice a nebo již závisí na podpoře
levého bloku? / V Benešově "demokracii socializující", v Národní fron
tě let 1945-48, ji ještě nechali mimol socialistický blok./ Když muška
bez cíle létá, snáze se chytí do nastražené pavučiny. Vždy ji to stojí
život. - Pan Lux komentoval výsledky voleb a zejména litoval,že voliči
v Praze nedali přednost tak vynikající osobnosti, jakou je P. Tigrid.
/vyhrál V. Benda/ Ponechávám na vůli příštích voličů doma, aby se vy
jádřili o další důvěře kandidátům stran. V exilu však nastal
chao3,
zvláště ve spolcích legionářů a veteránů - bojovníků za svobodu.Ta vy
luxovaná "osobnost" prý požaduje další očištění a tak tlačí mezi pocti
vé legionáře i veterány z mezinárodní komunistické brigády v dávné ob
čanské válce ve Španělsku /byl tam též přítel a tatíček, vlastně
jen
soudruh a maršál Tito/. Ti se vyznamenali zvláště ničením kostelů a do
hořících klášterů házeli živé řeholníky 8 řeholnice... Senátoři byli
zvoleni jen 30% voličů. Jakou vlastně mají důvěru v té naší liberálně
humanistické demokracii? Jsou opravdu představiteli národa, či státu ?
Kdo je kdo? Bude nutné stěhovat kosti českých králů a ostatky svátých
českých patronů od svátého Víta na jiná místa?
Občané Č.R. nejdou k volbám a tak se vzdávají možnosti nápravy stá
vajících poměrů a řítí se do hlubších propastí. Nikdo jiný ve světě
jim nepomůže. Nemají právo být znechuceni, ale v budoucnosti musí jít
k volebním urnám a volit dobře! Stoupající ztráta bezpečnosti osobní i
jistoty vlastnit majetek, není náhodná. Loupeže kostelů se množí a k
službě kolem oltářů se tlačí militantní ženy. Mafiánský teror vzbuzuje
strach. Chybí zákony, které by vedly k usvědčení defraudanty bank. Uspěšně obchodovat a podnikat, znamená stále více počítat s úplatky.Lep
ší služby jsou podmíněny výší "všimného". Sociální rozdíly rostou, ve
školách se zavádí sexuální výchova, chybí ochrana nenarozených a také
starých osob, slovanské kolébky zejí prázdnotou, ale příliv barevných
emigrantů je bez kontroly - a přes to počet obyvatel klesá...
Tak by
bylo možné pokračovat dále. Naši lidé doma to však znají, vždyť tam ži
jí. Nejsou však ojedinělí. Všichni čelíme stejnému organizovanému ná
poru. Zvláště u sousedů je to podobné. Podléhají stejnému řízení. Jen
připravují účinnější obranu. Tak např. čtyřikrát týdně zde v Kanadě po
sloucháme přímý přenos z Polska: RADIO MARIA. Modlí se vroucně,připra
vují se na zvýšenou evangelizaci k roku 2.000, ale přidružené komentá
ře a výzvy arcibiskupů, profesorů a na slovo vzatých odborníků jsou
jasné řeči: Ano, ano, né, néJ Nevyhýbají se politice a připravují lid
pro hlasování v refertndu o nové konstituci a bude-li to nutné,aby ten
chybný návrh odmítli /bez uznání autority Boha, práv jednotlivce, ro
diny, národa /návrh užívá jen název obyvatelstvo a vyhýbá se zmínce o
národních tradicích, o křesťanských základech kultury, o patriotismu./
-U nás si ještě někteří blouznivci představují, že Praha je středem ne
jen Evropy, ale celého světa, že se jim nemůže nic stát, protože mají
svého"krále bosáků v krátkých nohavicích", že Praha zůstane zlatá a za
tím velký plánovač připravuje, aby byla do deseti let vícebarevná....

-621. května 3990 jsem se prvně vrátil do Vlasti a zastával jsem po
sici zahraničního pozorovatele prvních parlamentních voleb.
Sledoval
jsem předvolební vývoj i průběh voleb. Měl jsem k disposici najaté au
to, ne kterém jsem ujel více než 9-000 km. jl.července J 990 jsem vydal
podrobnou zprávu a rozeslal ji v tisících exemplářích. Nemusím se tedy
vracet k podrobnostem. Jen opakuji závěr prohlášení, že "ČERVNOVÉ VOL
BY V ČSFR BYLY SICE SVOBODNÉ, ALE NÉ DEMOKRATICKÉ','

Při volbách v červnu 1992 jsem byl opět v ČSFR s oficielním pově
řením jako zahraniční pozorovatel. Konečné zjištění znělo, že "VLÁDNÍ
STRANY /VYJMA MALÉ SLOVENSKÉ SNS/ NEMÉLY VE VOLEBNÍM PROGRAMU ROZDÍLE
NÍ STÁTU ČSFR, PÁNOVÉ V. MEČIAR A V. KLAUS NEMÉLI OPRÁVNÉNÍ
HNED PO
TÉCHTO VOLBÁCH ZAHÁJIT PROCES SEPARACE, ANIŽ BY DŘÍVE PŘIPUSTILI
NE
ZBYTNÍ PLEBISCIT."
Druhý den po děkovné pouti exulantů a krajanů na Velehrad r. 1992,
/6.VII.92/, odjela naše organizovaná autobusová poutní výprava na Slo
vensko, směrem Trnava, Nitra, Bánská Bystrica, Spiš, Levočs, Popřed a
skončila v Praze 12.VII.92, přes Olomouc, Sv.Hostýn, Hradec
Králové,
Stará Boleslav, Jablonné a Sv. Hora. Na všech místech jsem veřejný vy
hlásil, že putujeme jako vyslanci dobré vůle, solidárnosti a křestanské spolupráce. Všude jsme byli nadšeně přivítáni, zejména na Sloven
sku. Byl to kritický čas dělení státu. Až bude historik posuzovat tu
to dobu, zajisté, že nepřejde mlčením tuto významnou manifestaci.
A nyní ukázkově uvádím obdobu v Kanadě: Kvalita života zde je, dle
Spojených národů, na prvním místě na světě. Málo však chybělo k zániku
Kanady,při referendu v Quebec /říjen 1995/. Nedbalá federální vláda J.
Chrétiena /liberálové/ zavinila téměř beznadějnou situaci. V poslední
chvíli, jen tři dny před hlasováním, se sjeli v Montrealu obyčejní ob
čané, z anglicky mluvící části Kanady, pod heslem: "Neodcházejte, máme
vás rádi!" Od nás byly též vypraveny soukromé autobusové výpravy.
To
rozhodlo a separatisté prohráli jen asi o 50.000 hlasů. Všichni členo
vé vlády v Quebec jsou separatisté z Parti Quebecois /s tím programem
byli zvoleni/. Rozhořčený premiér Jacques Parizeeu po oznámení výsled
ku voleb prohlásil jen prevklu, že byl poražen hlasy z etnických skupin
/jiného původů než francousGcého, či anglického/. Takové prohlášení je
však nepřípustné, protože zavádí dvojí stupeň občanství. Premiér násle
dující den resignoval. Zde jsme vyhráli, ale náš stejný
manifestační
způsob,roku 1992 v ČSFR, nebrali pánové Mečiar a Klaus na váhu.Ukazuje
to na rozdíl úrovně dvou demokrecií !
Když v Polsku povstal organizovaný odpor proti komunistické zvůli,
pod jménem SOLIDARITA, bylo mi jasné, že se přibližuje den osvobození.
Neopírali se o základ disidentský, ale křesťanský a to mi bylo zárukou,
že nejsou jen nástupnickou formou socialismu, jako jiná "obrodná" hnu
tí, až do té doby. Svou existencí potírali podvodný systém
diktatury
proletariátu a demonstrovali skutečnost, že socialismus je v podstatě
antisociální. Proto jsem vystoupil tak rozhodně proti pokusu o obchvat
našeho exilu ve Vídni, v "OZNÁMENÍ ČLENSTVU ČS. ORLA V EXILU
A CELÉ
KRAJANSKÉ VEŘEJNOSTI", z 15. června 1982. 6.září 1982 jsem pak
vydal
ještě výraznější prohlášení "ČESKOSLOVENSKÁ KOALICE V EXILU". 11.října
1982 následovalo společné "PROHLÁŠENÍ 0 USTAVENÍ SOLIDÁRNOSTI VE SVO
BODNÉM SVÉTÉ". Cituji začátek prohlášení; "Diktátorský komunistický re
žim v Polsku zakázal dne 8. října 1982 Solidaritu a dopustil se zločinu
proti svobodě volného sdružování. Svoboda je nedělitelná a tento diktát
se týká celé lidské společnosti. - Národy Československa: Podkarpatští
Rusíni, Slováci a Češi jsou v nesvobodě a nemohou protestovat jako dob
ří sousedé Polska. Činíme tak proto jejich jménem my, představitelé
největší vládní strany v kdysi svobodném Československu, čs.Republikán
ské strany v exilu» v této svobodné zemi Kanadě a zakládáme dnes,11.říj-
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na 1982, SOLIDARITU VE SVOBODNÉM SVĚTĚ. Je to volné sdružení pro všech
ny lidi dobré vůle. - Doufáme, že toto hnutí solidárnosti budou postup
ně následovat všichni^lidé dobré vůle, bez rozdílnosti barvy, jazykové,
či víry a tak pochodeň svobody neuhasne, ale bude svítit před námi, do
kud celý svět nebude svobodný. Polský národe, nejsi ve světě
opuštěn,
boj Tvůj je záležitostí nás všech!" - Prohlášení končilo odstavcem:
"Dnes je v Kanadě památný den "Thanksgiving Day". Vzdáváme tedy Bohu dí
ky za dary svobody, které zde užíváme a prosíme za odpuštění, jestliže
jsme až dosud byli neteční k bližním utlačovaným a nešťastným a tak se
dopouštěli kompromisů se zlem. Nechť Všemohoucí přijme smírnou oběť pol
ského národa a jiných národů v utrpení, aby pak po celém světě panoval
mír a spravedlnost!"
Benevolentní Kanada přijala největší počet našich exulantů. Jen ne
patrná část z nich žila v okolí krajanských farností a misií. Desetiti
síce byly rozptýleny po celé teto veliké zemi. Především o ně se stara
la CYRILOMETODĚJSKÁ LIGA. Je to hlavní organizace v exilu, sdružující
katolické laiky, po vzoru původní Katolické akce. Největších úspěchů vy
kázala v dobách, kdy jejím protektorem byl svatoprokopský 0.opat,Ambrož
L. ,ONDRÁK,0.S.B. a duchovním rádcem obětavý misionář, dp.František A.DO
STÁL,S.J. Popsat tu činnost bude možné v budoucí obsáhlé studii.Nyní je
místo připomenout jen několik bodů: P. Dostál konal pravidelné misijní
cesty po severní a západní Kanadě. Měl tam misie a duchovní obnovy, na
které jsme předem rozesílali pozvánky. Jinak byl styk jen písemně,dopi 
sy a tištěnými zprávami. CML vydávala týdně věstník NEDĚLE, redigovaný
dp. Dostálem. Já jsem Neděli psal na blány, rozmnožil a rozeslal. Také
jsem byl redaktorem většího občasníku ZPRÁVY CML V KANADĚ. Výtisky byly
poaílány asi na 1.800 adres. Příležitostně jsem tiskl a přikládal neděl
ní bulletiny farností Chatham a Toronto. Na svatováclavské slavnosti v
Toronto /sešlo se tam nejvíce qsi 5-000 krajanů/ jsem tiskl a rozesílal
pozvánky. CML obstarávala řečníky a převzala pořadatelskou službu. Vy
bíral jsem předplatné a rozšiřoval český tisk NÁROD a KATOLÍK z Chicaga,
NOVÝ ŽIVOT a STUDIE z Říma i prodával knihy a kalendáře z benediktinské
tiskárny v Chicagu, Křesťanské akademie v Římě, Msgre L.Němcovi, P.Jar.
Popelkoví,S.J... - Pořádali jsme sbírky na postavení kostelů v Chatham,
Toronto, misijního domu v Montreal a na pořízení české kaple P. Marie
Sv.Hostýnské ve Washington,D.C. Pomáhali jsme při svěcení kostela
v
Blenheim, Ont. Vybírali jsme na pořízení sochy P. MARIE V EXILU, na mi
sie v Jižní Americe, Africe a Indii, pro seminář NEPOMUCENUM v Římě.Za
ložili jsme vlastní SEMINÁRNÍ FOND a několik dalších fondů. - Pomáhali
jsme při organizování UNIONISTICKÝCH SJEZDU v Lisle,USA a při Činnosti
APOŠTOLÁTU SV.CYRILA A METODĚJE. Pořádali jsme autobusové poutní zájezdy
do Quebec, dO' Lisle. Dále poutě v Kanadě /letošní pouť do Midland bude
v pořadí 45./, duchovní obnovy, exercicie, přednáškové večery a kursy.
Byli jsme organisátory manifestace v Toronto, ZA NÁBOŽENSKOU A NÁRODNÍ
SVOBODU V ČSR, za účasti, místního kardinála a členů vlády, když byli in
ternováni arcibiskup J. Beran a mnoho kněží a laiků doma, atd. atd.
Když se blížilo 1.100 výročí smrti sv. Metoděje, v roce 1985, prosa
dili jsme větší oslavy v Římě /nejen konání v Ellv/angen, 3. až 7.červen
ce 85/- Na moravském Velehradě byl ohlas a jednání poutníků
počátkem
probuzení národa z tvrdého spánku pod útiskem...
8. května 1983 došlo k obnovení činnosti STÁLĚ KONFERENCE KŘESŤAN^
SKÝCH VEŘEJNÝCH PRACOVNÍKU ČS. EXILU. Ta pak pořádala významná Symposia
národní obrody^ři poutích v Lisle k P.Marii v exilu /7x/}v Midland,Ont.
/2x/ a r. 1986 ve Vídni, při pouti k ostatku bl. Anežky Přemyslovny.Tam
byly předneseny dvě studie Prof.Karla Máchy z Mnichova o významu sv.Voj
těcha. Přednášky Dr. Jiřího Římka z Ottawa a prof. Hany Hanzalové
*
o Anež
ce Přemyslovně. Každý rok v říjnu jsem rozeslal ZPRÁVY na tisíce adres.

-822. dubna 1984 jsem oznámil návrh na "MOBILISACI DUCHOVNÍCH SIL NA
ŠEHO EXILU A KRAJANU, VE SHODĚ S POROBENÝM NÁRODEM, V PROSBĚ ZA SVATO
ŘEČENÍ BL. ANEŽKY ČESKĚ." Návrh končil takto: "Jsem přesvědčen, že když
si to vezmou za své všichni krajanští kněží a všechny kraj.
katolické
spolky, že se výsledky dostaví. Pak poznáme úkaz sjednoceného exilu,což
se bude podobat zázraku, při stávajících poměrech. Můžeme chovat pevnou
naději, že Bůh takové úpěnlivé prosby vyslyší za přímluvy Panny Marie v
Exilu, a Svatý Otec prohlásí za skutečnost!"
Deset měsíců před tím, 23. června 1983 jsem vydal /předneseno kon
ferenci, pořádané u příležitosti svěcení České kaple ve Washington,DC./
"NÁVRH PROGRAMU PRO SPOLUPRÁCI KATOLICKÝCH PRACOVNÍKU A JEJICH ORGANISACÍ V ČS. EXILU." Byla to prosba k účastenství při jedenácti akcích.
Všechny byly postupně provedeny. Než se tak stalo,s pomocí Boží, zažil
jsem mnoho příkoří od mocných odpůrců křesťanství...

Komunis.té se velice obávali krajanských farností a misií ve svobod
ném světě. Nebylo divu, že kolem kroužili agenti a později "upravenci
poměrů". Rušili organizovanou činnost, zejména katolických
pracovníků
- laiků. Osobními pomluvami ničili jejich pověst. V cizině není snadné
se bránit, bez možnosti odvolání se k vyšší autoritě. Navíc,někteří má
lo zkušení kněží vyžadovali: "Sjednoťte se, budte dobrými kře stany!"Ja
ko by byla možná a žádoucí jednota "za každou cenu", s lidmi bez dobré
vůle. Hříšníka je nutné milovat, ale né jeho špatné činy! Žádali
jsme
proto opětovně, aby Svatá Stolice jmenovala biskupa pro exil,pokud ještě
existují exilem rozdělené rodiny. /Příslušná papežská encyklika nebyle
k sehnání v anglickém překladu, protože někteří páni biskupové v angli
cky mluvícím světě si mysleli, že ohrožuje pravomoc jejich diecésí./ Po
ukazovali jsme na minulé úspěchy 0.biskupa Gawliny a j. Prosby byly vy
slyšeny a obdrželi jsme veliký dar z Vatikánu, jmenováním biskupů;Mons.
Jaroslava Skarvady pro Čechy a Mons. Dominika Hrušovského pro Slováky.
Pak mnohem účinněji působily např. Symposia národní obnovy, pořádané
Stálou konferencí křesťanských veřejných pracovníků v exilu, když je
jich protektorem byl Otec opat svatoprokopský v Lisle, Valentýn Skluzáček a přednášeli tam biskupové Jan Mořkovský, Jaroslav Skarvada a další
osobnosti velkého významu.
V roce 1983 objížděl orelské pracovníky pan Rudolf Krempl z USA. Do
Hamilton přijeli společně s jeho "chotí" a manžely St.Pagáčovými. Noco
vali u nás v domě a pan Krempl se snažil získat mou účast v jeho "Svě
tové representaci č. exilu po vzoru Komenského konsultace".Nepřijal jsem
pozvání, s poukazem na to, že se nehodí pro katolického Orla a
lepším
příkladem mezinárodní spolupráce je sv. Vojtěch. Doplňuje slovanské vě
rozvěsty sv.Cyrila a Metoděje dále do Evropy: Uctívají ho Madaři, náro
dy baltské, Italové, dědici říše Franků, Němci... Uvedl jsem zkušenosti
z mé spolupráce ve Společnosti národů Střední a Východní Evropy. On mé
argumenty neuznal a odejel s výhružkou, že mne zničí. Pan Krempl se pak
přičinil, že byl roku 1984 svolán sjezd Orla do Chicaga., Tam prosazoval
opět jméno J.A.Komenský a mé vyloučení z předsednictva Ústředí Čs.Orla,
že jsem agrárníkem. Měl jsem průkaz, že sjezd byl zmateční a ostrý při
piš poslal též Dr.Stanislav Hofírek z Austrálie. Důrazně zakročili též
přítomní zástupci z Evropy, František Pinďák z Holandska a Jiří Malášek
z Německa. Pan Krempl neuspěl, ale o rozvrat se pokusil opět y r. 1985,
ve spolupráci s agentem Peterxou /v Ellwangen/, o kterém mne informova
la kanadské bezpečnost, že je ve spojení s kom.zastupitelskými
úřady.
- 0 vzoru spolupráce jsine jednali při pouti ve Vídni, 15-VIII. 86 a pak
16.VIII.86 v Mariazell. Rozhodnutí vzývat sv.Vojtěcha jsem přivezl na
konferenci Křesť.Akademie v Bressanone-Brixen, 17-až 23.VIII.86.Výsled
nicí byla spolupráce prof. Karla Máchy a jeho dvě přednášky v Lisle,II»
Vrcholem bylo vyhlášení desetiletí sv. Vojtěcha
kardinála Tomáška
-------- a o o - — -

"Res publics." č.^3/97

