První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

R E S P U B L IC A

13* června 1997

B a k a 1 a Zikmund, nar. 12.června 1925, rolník, byl
popraven dne 13*6.1949. Čest jeho památce! Prasečí očka Kle
menta Gottwalda si snad ani neořála triumf smrti ve 24 lete
ch.
tí_vszni_zemrelí?_ye_vazb^/Dcsud nepublikováno/

S t i x

Josef, nar.24.11.1920, velezrada, zemřel na smrtě
Iný úraz dne 3.3*1956, Jáchymov.
Šimon Štefan, nar.28.4.1928, velezrada, smrtelný úraz
zemřel dne 27.1.1955, Jáchymov - důl Eliáš.
H r n č á 1 Rudolf, nar.17.12.1924, velezrada, smrtelnýúraz dne 8.4.1955, Jáčhymcv.
Danko Pavel, nar . 13 * 2 * 193’1, §95 tr.z., smrtelný úraz
dne 4.6.1953, Jáchymov.
Beneš Václav, nar.5 . 1911, §§85,177 tr.z., nezjiště
na příčina smrti 2.5*1953, Jáchymov.
V a 1 a ch c v i č Jan, nar.16.11.1913, §134/1 tr.z.,smr
telný úraz 19*6.1953, Jáchymov.
Danielovič Vojtech, nar.14.7.1904, velezrada,
smrtelný úraz 4.9*1955, Jáchymov.
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Paní Vašková zanedlouho po tom to dopise zem řela an iž mohla n a v š tív it svého sy 
na ve Spolkové re p u b lic e Německo. K olik takových zp řetrh an ý ch p říb u zen sk ý ch sv a 
zků má na svědomí bývalý kom unistický režim v celém Č eskoslovensku. Kdo bude od 
p o v íd at za ty to fla g ra n tn ě porušená lid s k á práva v masovém m ěřítk u .S n ad ne banka.

ť r a h a

- Hrad

z ů s ta li ” č . 7/1995

TAKOVÝMI VSEU JAKÝMI.. '

Krouna, 17- května 198?

V ěrni

DĚLNICKA TŘÍDA SENESMÍ^}
NECHÁ? MÁST niĚJMÍMI

... WmttTVAtf,NOVINÁM^
V \SPISOVATEU, STUDENTY... J

~\yN° fl VÍTE^OUDRÍŽzf^

’’

kpeslené irriPVinNa mčítuui jsou z publikace
„ÓDU NU MINULOST“ WOHNE NHKUJOHTELSTUÍM EM, PRUHU

Věc: Stížnost na pobočku
...VONÍ i T1DĚkMČÍ~~^
JSOU DNESKA TAKOVÝ Nutí
VŠELIJAKÝ!
J

/ážený pane presidente!

podávám u Vašeho váženého úřadu stížnost na Pobočku Státní
banky československé v Chrudimi pro neposkytnutí devizových prostredsú za účelem návštěvy svěho syne v Německé spolková republi
ce.
•Jsem matka pěti dětí, přičemž čtyři jsou již zaopatřené.
Celý svij život jsem své děti vychovávala řádně a poctivě. Ani
v zaměstnání, kde pracuji od mládí jako ošetřovatelka dojnic
jsem neměla doposud žádnou absenci. Před dvěma lety neústil můj
nejstarší syn bez povolení území republiky a nyní žije ve .Spol
kové reoublice. Tam se též hodlá ožer.it a proto mám velikou tou
hu spatřit jene i jeho nevěstu a oožehnat jim.
Na mou žádost o přidělení devizových prostředků mi Státní
banka ani neodpověděla. Je mi to divné, zvláště, když se stále
z denního tisku dovídám, kolik Československých občanů navštěvu
je cizinu nu Západě. J® to poměrně značný počet lidí a dost vyso
ké procento, které samozřejmě také dokumentuje naši vysokou živo
tní úroveň. V této souvisl?sti, se ale mnohokrát otam se?e sama,
kdo jsou ti lidé jež tvoří tak vysoké orocento návštěvníků na Zá
padě? Např. v Krouně, kde bylo asi pět žádostí asi z 1.8CC oby
vatel o cestu do západní ciziny, nebylo toto povoleno ani jedno
mu. Cdkud se asi rekrutují ty tisíce návštěvníků a to vysoké T,
vždjt v nesem městečku to nebylo povoleno ani jednomu promile
občanů v tomto roce. Snad tc závisí i na velikosti města, vždyi
jedna paní z prahy mně sdělila, že mohla jet za svým synem-emig!?•■ ntem hned následující rok. Inu, ornto se snad nemusí každý
stěhovat hned do Prahy, zvláště, když třeba v mém přísadě bych
tam dost těžko našla zaměstnání na které jsem celý život zvyklá.
Vážen;' pane presidente, snažně prosím o vyslyšení mé pros
by povolení mi přídělu devizových prostředků nezbytně nutných k
návštěvě syna. Jelikož jsem ještě nikdy nebyla v devizové cizině
s vzhledem k mému věku, kdy se blížím pomalu 50 rokům mám zajis
té takové právo a pobočka Statní banky v Chrudimi povinnost a&espoň^mně odpovědět a sdělitd důvody proč mi mou žádost zamítla.
Vždyt ani my v Krouně nejsme od macechy.
Děkuji vřele za kladné vyřízení.

Karie Vašková
Krouna Č. S3

V Šumperku, dne 21. května 1983

Redakce časopisu
"POLITYKA"
ul. St. Dubois 9
00-182 WarszaVa
POLSKA

Vážená redakce !

V 19 čísle časopisu ’’Nová doba” jehož ruská verse je "Novo.je
vremja" Jsem si přečetl článek Andreje Rýžová s titulkem
"Když se ztrácí orientace”, ve kterém si vzal na mušku Váš časopis,
nebot se zřejmě domnívá, že demokracie nejléoe fungovala za rudého
cara Josefa Džugešviliho - Stalina, jelikož v té době opravdu neby
lo koho, co, proč, zač napadat nejen v sovětském tisku, ale ani v
tisku socialistických spojenců. Byla to jistě Dro Andreje R y ž ova a jemu podobné ideální doba. V průběhu posledních dvou desetile
tí se se socialismem jak si jej on představuje zatřásly základy tak,
že ztrácí orientaci nejenom Andrej RyŽov, ale zřejmě celá redakce
časopisu "Nová doba". Útok na Váš časopis je toho důkazem, jsem je
ho pravidelným odběratelem již od r. 1980, z toho jeden rok jsem ho
měl i předplacen, nyní se spokojuji s jeho pravidelným zakoupením.

To celé mne, ale nevedlo k tomu, abych zasedl a napsal tento
dopis, uvědomil jsem si to teprve, když jsem spatřil na konci článku
Andreje Rýžová verše - básničku, polské autorky. Již po mnoho let
končím zpravidla své dopisy několika verši významných básníků, a
ejhle nalezl jsem někoho, kdo postupuje podobným způsobem, ovšem na
vyšší úrovni. Jistě můžete namítnout proč tedy to nenapíši do redakce
"Nové doby", ?/áte pravdu, ale se soudruhy v redakci "Nové doby" mám
již své zkušenosti. Jak jistě víte mají v časopise rubriku "Nad do
pisy čtenářů" a v době, kdy vešlo ve známost, že tajemník ÚV Komuni
stické strany Kambodže Pol Pot nechal vyvraždit tři miliony obyvatel
Kambodže bestiálním způsobem, jsem se doporučeným dopisem dotázal
redakce "Nová doba" jak to, že jejich asi taky znamenitý novinář Ju
rij A n t o š i n napsal v Článku "Kambodža - Lid rozhoduje” z č.
44/1977, tedy v době, kdy již hlavní masakry byly provedeny doslova
toto: "Pod vedením komunistické strany přistoupil kambodžský lid k
řešení svých problémů. Jsou to problémy složité, těžkostí je mnoho
a prohlubuje je i to, Že imperiálistický tisk zorganizoval proti no
vé Kambodži propagandistickou kamoaň. Zásadní tisk využívá toho, že

z Kambodže přichází málo informací a pokouší se bez jakéhokoliv opod
statnění obviňovat její vedení z tyranských metod,........................ Samozřej
mě, že žádnou odpověů jsem nedostal.

Myslím, vážená redakce, že není třeba vyvracet tvrzení takových
taky redakcí, kteří genocidu národa vyhlašují za radostné budová
ní Štastných zítřků. Můžete mi namítnout, že nepíši k věci, máte pra
vdu, ale přesto bych chtěl ještě upozornit na jednoho římského sená
tora, který zásadně at už hovořil o čemkoliv končil svůj proslov vždy
větou:’’ale nictoéně 3oudím, že Karthágo musí být zničeno.”
nokonec, prosím, mi dovolte ještě napsat slíbených několik
veršů skotského básníka Roberta 3 u r n s e a sice Část jeho slavné
básně "Na bolest zubu", asi by v ní našel zalíbení i milovník poezie
Andrej Ryžov.
a

V místě, jež peklem nazval kněz,
příšerně skuhrá hříšná sběř
a muka rvou 3e o soutěž.
Kdo dá trumf všemu?
Ty, bolest zubů, si tam jdeš
pro první cenu!

Ty zlomyslné strašidlo,
všem řevům spouštíš stavidlo,
roztančíš lidi písní zlou,
až je z nich troska.
Kéž bys teä na rok postihlo

tyrany Skotska!
Vladimír H a j n ý
Čs.armády č. 34
787 Cl Š u m p e r k
Československo

Post scriptum: ťoslední slovo v básni má být Skotska nikoliv Polska,
nejedna se o překlep. S dooisem můžete naložit podle
svého uvážení.

"Res oublica’

č.24/97

VLASTENECKÁ REPUBLIKÁNSKÁ
STRANA
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PŘEDSEDNICTVO

tickou scénu ČR k možnosti příznivě ovlivňovat neradostný vý
voj v republice. Můžeme se zapojovat do aktivit na které sta
číme a jejichž výsledek můžeme ovlivnit.

S pozdrav enr

Adresát:

Vážený pan
Václav J. Vostřez
18 Aintree court
Hamilton,Ontario L8K 4R9

IngoJ^rí S p r u 5 i 1
/předseda VRS

__ |

Canada

Vaše značka

Naše značka

/

V Ostravě dne

/

12.3.1997

Vážený pane,
obdržel jsem Vaše dopisy s přílohami ze dne 30.10.1996,27.1.1997
a za důvodně opožděnou odpověl se omlouván
.
*

Vaše návrhy ke zlepšení zejména morálky české společnosti
jsou pozoruhodné a byli s ninri seznámeni členové Výkonné rady
/ předsedové krajských organizací,členové předsednictva/ Vlas
tenecké republikánské strany /VRS/ na zasedání dne 8.3.t.r.
v Brně.

Je mi líto,že Vám nemohu předat příznivou zprávu o tom,že
še VRS přímo zapojí do realizace Vašich návrhů.
Po neúspěšných volbách pro VRS do Senátu Parlamentu ČR v li
stopadu 1996,coby ještě poměrně mladé politické strany /založe
na v srpnu 1995/ musíme řešit přednostně finanční zabezpečení
strany vlastními silami pro komunální a senátorské volby v r.
1998,kdy nánr pomoc v tomto směru nebyla poskytnuta na př.od na
šich exulantů,sdružených v Mezinárodním sdružení pro svobodné
Československo /IMFC/ v Berwynu /USA/,dále rozšiřování členské

základny VRS v republice,atp. a tak zajistit vstup VRS na poli-

Ústřední sekretariát VRS

Bankovní

Hudební 9/930
Ostrava - Mariánské Hory
PSČ 709 00
tel. 42^69-50182

Universal banka a.s.
pobočka
Ostrava
Čs.legii 12

fax. 42^69-50182

spojení

Moravská Ostrava
PSČ 702 00

IČO

16193334

Číslo účtu 810 25 89/6400
DIČO není plátcem daně

”Res publica" č.24/97
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The Society of East-Central European Nations
Hamilton, Ontario, Canada
79538 GAGEMOUNT POSTAL OUTLET

HAMILTON ONTARIO

Czechosla vak
Association
Estonian
Society and

Hamilton, in March 1997

To:

The Executive Board of
The Society of East-Central European Nations
Hamilton, Canada

War Vets
Association

I Hungarian
Cultural
Society

request the honour of Your presence at the

SOCIAL DINNER EVENING

Latvian
National
Society

Lithuanian
Canadian
Community

Ukrainian
Canadian

The main speaker will be
Mr. Vincent J. CURTIS,
who will present two topics:

/. "Financial affairs of elderly Canadians"
2. "Economic situation in Central Europe".

Committee

Romanian
Cultural

Association
Association
of Czechs.

Hamilton, 25.března 97•

Vážený pan Ing.Jiří SPRUČIL,
předseda VRS., Hudební 9/930,
70900 0STRAVA-ldarián3ké Hory,Č.R.
Vážený pane 1

SPONSORING
LOCAL
MEMBERS
Canadian
Polish
Congress

jc-

L8T 5A2 (416)383-00

VACLAV J. VOSTREZ
18 Ainlree Court
Hamilton, Ontario
L8K 4R9 CANADA

The dinner will be held
at the
op
Hungarian St Stephens Parish Hall
1997 April 24 (Thursday)
134 Barton St East, Hamilton, Ontario
at 18:30 /6:30pm

Slovaks and

Ruthenians

Tickets SI5.- per person
Cash Bar.

For tickets, please contact latest before 1997 April 17th:

E. Lindaja 383-0038
A. Liaukus 574-4360
J. Sulzycki 573-2118

V. Vostrez 547-6219
I. Chomeyko 627-1050

Děkuji Vám za dopis z 12.III.97 a přílohy.
Těší mne Vaše ocenění zaslané písemné zprávy "Výroční oznámení"
z 27.1.97 a že s ní byli seznámeni členové Výkonné rady Vaší strany.
Písemné zprávy, které občas posílám na vědomí také do Vlasti, mají za
úkol informovat nejen o síbučasném vývoji poměrů ve světě, ale i o zku
šenostech z veřejné práce v exilu a s materiálem z archivů. Ta hkce ne
ní podmíněná přímou účastí jednotlivých složek doma. Naopak: Je neodvislá a pomocná, v naději, že přispěje k lepší spolupráci všech občan
ských, demokratických a křesťanských skupin. 0 to jsem vždy usiloval.
To budiž náš společný cíl!
Poslední, výše uvedené oznámení jsem napsal z hlediska člena řím
skokatolické církve a pracovníka v křesťanských organizacích. Odborník
jiného zaměření Vám může poskytnout své vlastní připomínky... Má veřej
ná činnost zahrnuje též další obory lidské činnosti.
Stanovy Vaší strany /VRS/ uvádějí v sekci III., v druhém odstavci:
"..Zejména navazuje na Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu v duchu křesťanských tradic národa s tím, že ve svých
řadách
sdružuje občany všech profesí a sociálních skupin." - Oznamuji Vám tím
to, že 28. září 1948 v Paříži byla obnovená Čs.Republikánské strana /agrární/. Tato strana, věrná odkazu Antonína Svehly, dosud trvá v exilu.
Jsem členem jejího ústředního výboru a předsedou její Oblastní organi
zace pro Kanadu. Nemáme ve znaku slona!
Také k zaslanému programu"Vlastenecké republikánské strany" a ku
"Smlouvě s občany" mám více připomínek» Hlavní dvě jsou tyto:
loPostrádá zdůraznění nutnosti zachovávat právo naturální,neměnné,
mimo zákonů psaných /vydaných přechodnou vládní většinou/, uznání nejvyšší autority Boha, ochranu lidského života /včetně dětí nenarozených
i osob starých už neproduktivních, či nemocných/, zdůraznění potřeby uchovávat celou prosperující rodinu, jako základ národa /nejen "zlepšení
postavení ženy ve společnosti"/, aplikování patriotismu a vlastenectví
přímo na český národ /nemluvit jen v anonymních termínech jako jsou spo
lečnost, občané, či obyvatelé oblastí/ atd.
2.Je nesprávné vázat odčinění křivd nacistických okupantů na Bene
šovy prezidentské dekrety. Tyto kryly zločinecký Košický vládní program
Národní fronty a mezinárodně nejsou uhajitelné /zejména dekret o bez
trestnosti spáchaných zločinů/ Jak je možno souhlasit s "tlustou čarou"
v únoru 1948, když už od května 1945 řádila zvůle NF popřením práv je
dnotlivců, zákazem demokratických občanských stran, "znárodňováním" ma
jetků, vydáním Podkarpatských Rusínů stalinovské genocidě...? Tato ra
finovaná .taktika se dnes pokouší zakrýt ty viny, jakož i vinu za spoje
neckou smlouvu se Sověty z roku 1943 i za dohodu mezi Hitlerem a Stali
nem z 23- srpna 1939« Předseda Republikánské strany, Rudolf Beran,trpěl
a byl vězněn nacisty. Pak hned po válce Národní frontou a zemřel jako
mučedník v komunistickém vězení. 15«červne 1995 zamítl Nejvyšší soud
Č.Rc jeho rehabilitaci s poukazem též na Benešovy dekrety. Logický zá
věr si laskavě učiňte Vy sám a Vaše strana.

5 Pozdravem

Václav Jiří Vostřez, předseda Oblastný organi
zace čs.Republikánské strany v exilu pro Kanadu.

