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První s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí

řři oslavě st
tního svátku
USA na konzula
tě v Dejvicích
Zleva 7.H.,pro
•Jiří Hájek, pán
z Husinče,voje
nský přid
lene
*
na velvyslanec
tví USA, vzadu
vykukuje hlava
Ing.Čestmíra
Vaška a úplně
vpravo pan Hra
nt.Náchlinger
z Husince. Do
sametové revo
luce tehdy chy
bělo ještě ně
kolik let. VH.
Právě v této době jsou trapné diskuze a komentáře,které
srovnávají výlohy našeho vstupu do NATO s finančními část
kami,které by snad mohly zaji3t.it naši obranu bez NATA. Do
konce někomu vychází,že by nás snad osamocená obrana přiš
la na míň. Nikdo ale neřekne zda by taková obrana byla vúbec efeiti vní.VH
Političtí vězni zemřelí? ve vazbě./Dosud neoublikováno/

Ladislav, nar. 12.1.19C 5 , velezrada, sebevra
žda dne 24.3.1955, Jáchymov.
Brabec Josef, nar.26.3.1922, § 166 tr.z., zemřel na
nesprávný lékařský zákrok 7-9.1955, Jáchymov.
Z -1 á m a 1 Antonín, nar. 13.1.1P98, §§ 85/1,- 245/1 tr.z..,
zemřel na mrtvici 16.9-1956, Jáchymov.
0 b r c i a n Rudolf, nar.24.9•1900, pobuřování, příčina
smrti nezjištěna dne 31•10 -1952,Ružomberok.
Sitte František, n^r.7.2.1896, podezření ze špionáže,
sebevražda,přeřezání tepen 8.1.1960,Litoměřice.
T o m o 1 a Ignác, nar. 1.3.1919, překročení hranic z Pols
ka do ČS3R,střevní neprůchodnost 6.8.1959,Freá.
D u d i Josef, nar.19.5.1923, § 8/1,219 tr.z., sebevražda
oběšením 7.12.1965, věznice Ruzyň.
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DISKUSE

Postavení premiéra: Je možné znovu uspět v čele exekutivy s „uhlířskou vírou“ neoliberála?

Předseda vlády a selhávající stát
Martin Potůček

hvíle, kdy se politicky „láme
chleba”, bývají zároveň okamži
ky. kdy se politici projevují bezpro
středněji, kdy pod tíhou okolností vy
jadřuji jasněji nejhlubší motivy svého
jednáni.
Václav Klaus ve svém stručném
prohlášení pro tisk ze čtvrtka 30. 5.,
kterým dal najevo české veřejnosti,
že v čele rekonstruované vlády hodlá
pokračovat v postupu reforem tak, jak
byly prosazovány po celou dobu jeho
působení na postu premiéra, řekl mi
mo jiné: „Nehodlám uhnout od svého
celoživotního přesvědčení o tom, že
rozhodování svobodného občana je
lepší než poručníkováni státu a jeho
orgánů.“ Ano, tato věta je nejen kvintesencí neoliberálniho vyznání víry,
je i adekvátním vyjádřením toho, oč
český premiér od roku 1992, kdy byl
povolán do své funkce, dozajista usi
loval. Směr, který politice své vlády
vždy chtěl, chce - a, jak se nyní doví
dáme, i bude chtít dát, možno charak
terizovat velmi stručně: čím více trhu
a čím méně státu, tím lépe.
Je však vůbec možné si představit,
že lze uspět s politikou, která dovedla
vládu i nás do naší dnešní nezávidění
hodné situace: do politické a ekono
mické nestability, charakterizované
nejistotou měny, vzrůstajícím napě
tím mezi jednotlivými politickými
subjekty i nespokojenosti většiny ob
čanů a našich i zahraničních firem se
stavem veřejných záležitostí, podmí
nek pro život, práci i podnikání? Po
kud Václav Klaus hodlá vést svou no
vou vládu bez větších korekcí opět
tímto směrem, nedá lidem naději na
postupné řešeni těchto problémů - ani
vládě na delší přežití.
Proč je nepochopení a z něj vyplý
vající zanedbávání úlohy státu tak
kontraproduktivní? Jak ukazuje vý

C

voj všech soudobých společností, je
hlavním úkolem jejich veřejných po
litik hledáni rovnováhy mezi regulač
ním působením trhu, státu a občan
ského (neziskového) sektoru. Hledá
ní takové rovnováhy je založeno na
následujících předpokladech:
- všechny zmíněné regulátory mají
své výhody, nevýhody a pole vhod
ného uplatnění;
- tyto regulátory se mohou (a někdy
dokonce musejí) ve svém působení
doplňovat a podporovat, dokonce si
ve vymezených situacích mohou
i zdravě konkurovat;
- pokud ovšem nejsou dobře neříze
ny“, překážejí si navzájem, anebo vy
tvářejí neúnosný prostor pro sociálně
patologické formy regulace: korupci,
hospodářskou kriminalitu a organizo
vaný zločin.

Pokud Václav
Klaus hodlá vést
svou novou vládu
bez větších
korekcí stejným
směrem, nedá
lidem naději
na řešení
jejich problémů
Politici i instituce tedy v každé ze
mi formuji konkrétní podobu regu
lačního uplatnění trhu, státu a občan
ského sektoru. Podobu, která by mě
la být přizpůsobena historickým
a kulturním zvláštnostem země, da

né vývojové etapě, brát v úvahu, po
stoje obyvatelstva (aniž by se jim jen
tupě přizpůsobovala) i výzvy, vytvá
řené globalizací světové ekonomiky
a imperativem politické a ekonomic
ké integrace v rámci nadnárodních
seskupení. Většinou si přitom uvě
domují, že trh i stát nemohou jeden
bez druhého existovat. Trh je ne
sporně mocným, nikoli však vše
mocným regulačním nástrojem; také
stát prokázal, že si s mnoha úlohami
neví rady. Někde je stát naopak ne
zastupitelný (zcela určitě při řešení
mnoha problémů sociálních nespra
vedlností). Trh by nemohl fungovat
bez právních norem, bez vynucování
jejich dodržování státem a bez pod
pory lidí politickému systému, který
trh sankcionuje zároveň s institutem
soukromého vlastnictví. Stát se
ovšem naopak neobejde bez zdrojů
vytvářených trhem. Trh motivuje
k výkonu; stát podává pomocnou ru
ku bezmocným, pomáhá také roz
množovat lidský kapitál. Tržní síly
se bez účinné regulace prostřednic
tvím státu proměňují v pandemie
mafiánských praktik a korupce roz
kládající společnost; stát se bez pro
duktivní síly trhu dostává do nezdra
vé monopolní pozice v ekonomice
i v politice,
r^Podíváme-li se touto optikou na si1 tuaci u nás téměř osm let po pádu ko
munismu a pět let po instalaci první
Klausovy vlády, zjišťujeme, že vzta
hy mezi trhem, státem a občanským
(neziskovým) sektorem jsou značně
napjaté a nerovnovážné. Prosazování
soukromého vlastnictví a tržních
fi principů se dělo v situaci, kdy se stát
|. a jeho orgány chovaly v mnoha ohleI ' dech postaru, centralisticky a přezíraI vě ve vztahu k občanům, nedokázaly
\ se včas adaptovat na výrazné změny

svého poslání a funkci. Nevytvářel sel' je rozsah korupce a jiných forem zne-1
ani dostatečný prostor pro uplatněni I užívání veřejných úřadů k soukromé-1
občanského sektoru.
' mu obohacování. Doléhají na ně pro
blémy vyskytující se prakticky ve
všech oblastech veřejného sektoru
s větší odpovědností státu (sociální
zabezpečení, péče o rodiny s dětmi,
bydlení, zdravotnictví, školství). Na
mnohé z nich mají ostatně nejnovější
škrty ve státním rozpočtu dolehnout,
nejtvrději. Zanedbání role státu š?
*
projevilo i v odloženi reformy státní
v
správy a vzniku vyšších celků územ
ní samosprávy, což vedlo k tomu, že
se Česká republika dodnes opírá
o státní aparát, jehož organizační
struktury, funkce i pracovní stereoty-1
py jsou do značné míry zděděny z ob- /
dobí komunismu. Jen početné výrazJ
Důsledky politiky minimalizace
ně nabobtnal.
úlohy státu v uplynulých letech vedly
Neni-li Václav Klaus jako vrcholk tomu, že stát dostatečně nechránil
ný představitel, státní exekutivy
řadového občana, jeho zájmy a peně
ženku před:
_ schopen si ani dnes uvědomit, že
- neschopnosü nedostatečně transfor- > právě selhávání státu bylo v uplynu
lých letech jednou z hlavních příčin
movaných. dříve státních podniků,
vzniku dnešních ekonomických
které nyní „patří" spíše svému mana
gementu;
■*'
a politických problémů, stává se ten
to jeho koncepční deficit ve vnímání
- velkými „schopnostmi“ mnoha
situace i problémem veřejným. Ni
„podnikatelů“, kteří velmi rychle
kdo mu totiž nechce brát jeho pře
zvládli umění jak privatizovat zisky
svědčení o tom. že trh bez přívlastků
a případná rizika či ztráty přenést na
je to nejlepší pro tuto zemi. Není to
bedra jiných (ať už jednotlivců, nebo
ale nejvhodnějši kvalifikace pro bu
celé společnosti);
doucího českého premiéra. Herbert
- „podnikatelským umem“ některých
Simon kdesi napsal: Je lépe dělat
státních úředníků, kteří vnímali svoji
dobré věci špatně, než špatné věci
monopolní a nekontrolovanou pozici
hlavně jako vítaný zdroj dodatečného
dobře.
navyšování svého vlastního životního
Martin Potůček (1948)
standardu prostřednictvím úplatků.
Sociolog. Od roku 1994 ředitel
Jsou to občané, kteří sami velmTT
Institutu sociologických studii
citlivě vnímají a zaznamenávají slabi
Fakulty sociálních véd UK
ny polistopadové politiky dané defor
v Praze. Zabývá se problémy
movanými vztahy a disproporcemi
veřejné a sociáini politiky.
mezi trhem, státem a občanským sek
torem. Pociťují ohrožení své bezpeč
nosti rostoucí kriminalitou, rozčiluje

Tržní síly se bez
účinné regulace
p ros tředn ictvím
státu proměňují
pandemie
mafiánských
praktik

Koalice: Spolupráce nespolupráce KDU-ČSL nic neřeší

Václav Klaus: Nebudu pošťuchovat jednu či druhou politickou stranu

Dementuji neudementovatelné
Premiér Václav Klaus tvrdí, že
nikdy neohlašoval konec trans
formace.
Ladislav Jakl

LN: Otevřenost naší ekonomiky je
podle vládního ozdravného progra
mu větší než u našich obchodních
partnerů. To je jen konstatování,
žádné hodnocení, třeba je-li to na
škodu, jak tvrdí Josef Lux.
Věty z toho dokumentu, které citu
jete, stejně jako věty jiné jsou výsled
kem koaličního konsenzu. A já nebu
du pošťuchovat jednu či druhou poli
tickou stranu, jestli ustoupila o tolik,
nebo ne. Tohle je znění, na kterém
jsme se prostě shodli.

LN: Ale ta věta je neutrální. Takže
hodnotí vláda otevření ekonomiky
pozitivně, nebo negativně?
Ona věta není neutrální. Je to dost
odvážné konstatování, které není na
prostou samozřejmostí. To je možná
úplně malé konstatování od ekono
mického teoretika v odborném časopi
se. Ale jako zásadní prohlášení vládní
koalice? Ani se mě neptejte, co bych si
myslel, kdybych byl jakýmkoli souse
dem ČR a přečetl bych si něco takové
ho!
LN: V „balíčku č. 2“ hovoříte
i o předčasném očekávání ukončení
reforem. Jak vidíte dnes svůj legen
dární výrok o ukončení transforma
ce z roku 1994?
Jsou to věty, které mají svou okřidlenost danou spíše zvětšovacím sklíč
kem sdělovacích prostředků než tím,
-že by je někdo někdy v téhle podobě

řekl. Porovnával jsem tehdy transfor
maci s nemocnicí a říkal, že její fáze se
odehrávají v přijímacím pokoji, chi
rurgickém sále a v rekonvalescenci.
A trvám na tom, že jsem vždy jasně ří
kal. že ČR přežila 2. fázi. Nikdy jsem
neříkal, že přežila i 3. fázi. Dementuji
to pořád, ale to prostě není udementovatelné. Vždy jsem říkal, že více paci
entů zemře v následujících hodinách
a dnech po operaci než přímo na ope
račním stole.
LN: Ale vláda pod vaším vedením
dala mnohokrát najevo, že restrikce
skončila a že je třeba nastartovat
růst, tedy změkčit ekonomické pro
středí. Nyní se vláda vrací k restrik
ci. Je to rovněž přehodnocení politi
ky posledních let?

Léta letoucí jsem varoval před pokusy
doporučovanými zejména opozicí
a především panem Zemanem napří
klad rozpočtem vyvolávat expanzivní
efekt. Proto jsme vždy bojovali zarpu
tile s myšlenkou deficitního rozpočtu,
což je cesia jak pouštět do ekonomiky
umělou krátkodechou expanzivní in
jekci. My jsme v jisté fázi říkali, že
centrální banka moc přišlápla na brz
du, a tím pádem růst zabrzdila více,
než bylo nezbytně nutné. Proto jsme
vyslali signál, aby politika banky byla
zase pootočena, a ona týden před ba
líčkem pootočena byla. Dnes říkáme,
že potřebujeme restriktivní politiku
trochu z jiných důvodů - abychom dr
želi vnější bilanci a kurs koruny. Sa
mozřejmě, kdybychom expandovali,
bude se koruna sesouvat níže a níže.

Občanské pravicové strany dnes
Martin Rejman

V

poslední době nebylo moc vi
ditelných důvodů být příliš na
kloněn panu premiérovi. Nicméně
se domnívám, že právě ted je po
vinností ODA připomenout mu, že
je v čele pravicové vlády, a získat
ho pro provádění konzervativní,
a tudíž socialismem nezatížené po
litiky.
Myslím, že ODS a ODA mají
právě teď jedinečnou možnost do
táhnout transformaci politiky i eko
nomiky podle původních programů
a nedopustit převážení opačných
tendencí, které reprezentují ČSSD
a - jak je dnes už zřejmé i KDU-ČSL,
Kdo souhlasí s výše uvedeným,
bude doufám souhlasit i s tím, že
KDU-ČSL je v současné koalici
trojským koněm ČSSD a všech stá
le přežívajících socialistických ten
dencí u nás, a to ať už vědomě, či
nevědomě - výsledek je stejný. Ten
to stav není už jen ohrožením akce
schopnosti koalice, ale - bez jaké
koliv hysterie - ohrožením polisto
padového vývoje v ČR.
Při současném rozložení voleb
ních preferenci je jasné, že
KDU-ČSL může buď účinně bloko
vat nutné kroky vlády, které vychá
zejí z konzervativních pozic, nebo
může z nynější koalice vystoupit
a vytvořit koalici s ČSSD.
Myslím, že pro ODS a ODA je
nejrozumnějším řešením této situa
ce neustupování panu Luxovi, ale
ofenzivní postup. Znamená to jasně
vysvětlit koaličnímu partnerovi, že
kompromisy nejsou možné tam.
kde jde o zásadní pravicové postoje
a pravicová řešení, že nadále už bu

de politika pravicové vlády ne poli
tikou ústupků, ale razantních, a tedy
i nepopulárních řešení, bez nichž
však nelze obnovit hospodářský
růst, prosperitu a životní úroveň.
Velmi pravděpodobně to znamená
rozchod ODS a ODA s KDU-ČSL
a vypsáni předčasných parlament
ních voleb, ale myslím, že je nutno
k tomu najít odvahu. Měla-li by to
tiž dále pokračovat spolupráce-nespolupráce KDU-ČSL na koaličním
programu, vedlo by to k poloviča
tým nebo špatným řešením, a to je
to nejhorší, co nyní tato země potře
buje.
Buď ODS a ODA vysvětlí obča
nům jasně a pravdivě, jaký je sku
tečný stav věcí, předloží a obhájí
důvěryhodná a reálná řešení a ná
sledně vyhraje předčasné volby (při
současné náladě společnosti to sa
mozřejmě není jisté), nebo vstoupí
do opozice.
Obě možnosti jsou lepší než špat
né vládnutí s KDU-ČSL, které by
určitě vedlo k vítězství levice za tři
roky. Pokud pravicová politika ne
zvítězí teď, je lepší, aby vláda levi
ce přišla v řádných volbách, neboť
levice nemá reálnou alternativu
a její politika by vedla k vystřízli
vění voličů. Byla by to draze zapla
cená zkušenost, ale má-li k tomu
dojít, je lépe, aby se tak stalo hned,
protože později by byla cena ještě
vyšší.
Martin Rejman (1940)

Ekonom. V SO. letech pracoval v Projektové inženýrské
organizaci. Dnes ředitel pražské kanceláře World Alliance
Merchant Finance Co. Clen ODA.
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“ V ířn í zůstali,': č . 7/1995

„Na Slovensku jsou obavy z obnovy
obdivu k fašizmu. Takzvaná Hlinková
garda z jeho časů pomáhala Hitlerovi
při vyhlazování evropského židovstva.

Předním obdivovatelem Jozefa Tisa,
slovenského prezidenta za 2. světové
války, je dnes menší partner v koaliční
vládě VI. Mečiara Ján Slota. Židovská

2

obec na Slovensku vyslovila názor, že

rehabilitace J.Tisa není možná bez re
habilitace slov. fášizmu.Otázkou je, zda
nostalgie po dobách J.Tisa je jevem jen
na okraji slovenského politického živ
ota.“

dou do ÚSA okupační zóny Rakouska, Jiří Pražák získával k tomu
/ 'Iv,1 d , 3 x
3 o'ia cdsouzenému Bohuslavu Pánkovi pomoc při
uteku skutečně poskytli, Miroslav Hampl, ač věděl, že jde c utč-k
Pr°tistatníh9 zločince Bohuslava Pánka a dalšíc^ caob do zahraničí
poskytl pri uteku odsouzehcho Bohuslava Pánka z jáchymovských
dolu svoji pcmcc,
J
.
tedy Jiří Pražák a Miroslav HrůŠa založili crganisaoi v úmyd. u
podvracet lidově demokratické státní zřízení a společenský řád
republiky, ktere. jsou zaručeny ustavou a Miroslav Hampl erganisaí'ž19ta^ove cíle a je^í členy podporoval v podvratných
snah ch, při čemž se dopustili tohete činu za vzláší přitěžuiící
okolnosti. ■
d~
IV. Zdeněk Štěpánek
dověděl se, že Jiří^Pražák cdcizi|,5 kg ur-anc.vé rudy , kterou
chce vzít s síbou pri illegalním utěku dc ciziny a tum ji ob dati, tedy že chce vyzradí státní tajemství úmyslně cizí.moci
za dopustit^se tak trestného č inu vyzvědačství, tento trestný čin
úmyslné nepřekazil, ač tak mohl učinit bez značných nesnází re bo
•nebezpečí pro sebe,
•
•
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Rozsudek .

The Washington Times

V. Michal Mcchnač
, '
-a'.'-se dověděl od Zdeněka Štěpánka, že Jiří Pražák a Miroslav Hrápesky tli pomoc odsouzenému protistátnímu zločinci •Bohuslavu
Pánkovi k uteku z pracovního *.
Útvaru jáchymovských dolů a
chtěli s nim odejít illegálnč- do nepřátelské ciziny a že Miro 8ia\ hampl jim k tomu napcmahúl , tedy se dovčděl hodnověrným
způsobem, že byl spáchán trestný čin»sdružování-proti republi ce podiv- £ 80'tr.z. a umysLně to bez odkladu neoznámil prokurá
toru nebo organu národní, bezpečnosti,

J ;m é n e m

republiky .

I
Krajský soud v Karlových Varech, odd, I. po hlavním ličénj.,
I konaném dne 22. (září 1955. u lidového soudu v Chebu uznal takto
právem'.
.,
,
■/
Obvinění/'. 1/ Josef P a pí k ,
/

nar. dne 22.6. 1920 v Chomovíově, okr. Olomouc, pekařský $.ěln'W,
poslední ve výkonu trestu. v PÚ u Jáchymovských dolů v Jáchymovi,
2/ Jiří .Pražák,
nar. dne 22.3.1933 v Pardubicích, dělník, poslední bytem ve Varns
dorfu -VII,, Kozlova čp. 1107»

3/ Miroslav H r ú š a ,
nar. dne 28.2.1933 vMašově, okr. Turnov, dělník, posledně bytem
v Ostrově, Sídliště X. ,.

4/: MirosLav H a m p 1 ,

nar. dne 16.9.1932 v Křelově, ókr. Olomouc, dělník, posledně by
tem v Božím Daru,'Zelený dům, čp. 8,
,5/ Zdeněk Š t ě p á' n e k ,

naxá dne 5-8.1931 v Ústí n/Orlicí, dělník, poslední bytem v Ostro
vě, Sídleištč 9»
.

všichni

t.č. ve važbě.

6/ Michal' M o c h n a č ,

nar. dne 9-4.1925 v Bekeseťabě / Maďarsko / , dělník, bytem ve
Varnsdorfu-6 , Hrnčířská ul. čp. 1411.

"V

:rr.i z ů s ta li

c . 7 /1 9 9 5

jsou

.

■

i

vinni,

že v létě a na podzim r. 1952 v Jáchymově.
I. Josef P a p í k
navedl Jiřího Pražáka, aby si opatřil penízeporode,iem odcizeno
a uranové rudy jistému A v Praze, tedy zúmyslní v me.i vzbudil
rozhodnutí vyzradit cizí moci statní tajem.--ství.
II. Jiří Pražák
..
,
3e bezvýsledně pokoušel prodat jistému A v Praze uranovou rudu,
odcizenou v jáchymovských dolech a vyzradit tak cizí moci stat
ní tajemství.
Ill Jiri P r a ž á 1$
a Miroslav H r ů š a
36 dohodli navzájem,
že dopomohou k utěku Bohuslavu Pánkovi, odsouzenému státním sou
dem pro trestný čin velezrady a společně s ním illegúlně oděj-

V sobotu 15. července t.r. se sešli
političtí vězni z Domažlic, z Plzeňska,
Žatecka a z Budějovická v malebné pod
horské krajině Českého lesa v klášteře

V krásném pohostinném klášteře
v Teplé, založeném už v roce 1193, byly
na veřejné schůzi, kromě jiného od
souhlaseny následující požadavky:
1. Žádáme odtajnění archivních ma
teriálů MV ČR týkajících se komunis

Teplá u Mariánských lázní.

tických zlofinů.

2. Žádáme zveřejnění osudu finan
čních prostředků KSČ v zahraničí, pře
devším ve Švýcarsku.
3. Veřejně objasnit odpovědnost sou
časných vládních funkcionářů za osud
veškerého komunistického majetku,
včetně majetku SSM, LM, MV.

4. Zásadně protestujeme proti součas
nému stavu v justici, kdy ve funkcích
soudců pracují lidé, kteří byli výraznými
představí telí komunistické justice. Důraz
né žádáme o jejich odstranění z justice,
neboť jejich setrvání na těchto postech
je urážkou našeho politického utrpení.

5. Urychlené zrušení veškerých do
plňkových trestú, které navazují na po
litický boj proti komunismu.

Konfederace politických vlziíů
pobočka Karlovy Vary

10
8
4
5
1
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"
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Podlé § 47 tr.z. se vyslovuje u obviněných Josefa-i-apika a Jiří
ho Pražáka propadnutí pcLvi-iy jmění.
■ ,
.
Podle § 48 tr.z. se vyslovuje u ob-viníných Josef** Papika, Jiřího
Pražáka, Miroslava Hrůši a Miroslava Hampla peněžitý trest ve
výši 1.000;—Kčs,kteří se v případě^nevymežitelnosti přemění
v trest odnětí svobody v rátání 1 mísíce. .
v z
v
Podle >§.43,44 tr.z. ztrácejí obvinění Josef Papík, Jiri^Prazak
Miroslav Hrůša a-Miroslav Humpl cestpá' práva občanská, pri-emz
době nezpůsobilosti k opětnému nab'yti pxá v, uvedených v § ^44
od st; 2 tr.z. se stanoví u obviněních Josefa Pepíka a Jiřího Pra
žáka na 10 roka, u. obviněných .Mirosla va Hrůši a Miroslava Hampla
na 5 r^ků,
v
„
treaty u obviněných Zdenka Štěpánka a Michala Mcchnuce jsou ne
podmíněné. .
,
Podle § 68 cdst. 1 píst?. a‘/b tr.ř.-jsou cbviní-ni povinni nahra
dit náklady trestního řízení zálohované dosud stát-em ,každý
1/6,-kromě nákladů vazby a výkonu,trestu, které nese kazc.y^za sebe.
Kromě toho-jsou povinni nahradit odměnu sv.ym obhájcům, kteří jim
byli soudem zřízeni podle § 45:odsti'i tr.r.

. Od’övodnöni :
Případ*, souzenýřkřájským solidem, . je názorným dokladem t:hc,
jak mládí lidé bez životních žkuš.eností a h&z politického uvčdomíní5,v byí i byli, dělnického ' pův.odú a sami dělníci, mohou podlehnout/vlivu nepřátel'lidově .démckr^tickchc zřízení á dají se jimi
"sv-ésíá zprvu-^dánlivě' k-nepatrným usluhára a-později pak přímo k
protistátní.činnosti.- V souzeném'případě jde o mládne zaměstnance
jáchymovských dolů' - brigádníky, kteří z falešného soucitu se
- kamarádili s odsouzenými protistátními zločinci, zapom;li po..
' jejich vlivem na svůj dělnidy ^>ůvod-s spojili se s nepřáteli
našeho státu. . • .
Pokud jde o tyto obviněné měl soud za zjištěnýztrýtítniho
oznámení, z rozsudku býv. sě.atníhc soudu v Brně ze dne 16.5-1950
čj. Or 2a 520/49 a ze .zodpovídání obviněných tento skutkový ooj.
Josef Jíapík, pekařský pomocník byl v r. 1949 ods,ďzen sho
ra uvedeným, rozsudkem státního soudu v Brní pre slcčin spc-luviny
na velezradě a vyzvídačství k trestu odnětí svobody V trvaní
10 reků. Trest si odpykával v Pu u jáchymovských dolů.. Tam se
seznámil s obviněným Jiřím Pražákem, vyučeným zahradníkem,
20ti letýtpmLadíke-m bez zkušeností a,bez pevného politického
názoru, který pracoval v jáchymovských dolech jako kolektor
brigádníky Ve své nezkušenosti se dal obviněný Prazak pohnout
k různým úsluhám odsouzeným / . bst.-ráváním dopisů a balíčku ne
dovoleným způsebem/, naslouchal jejich reukčním hovorům a^k..necní- jim podlehl natolik, že ztratil důvěru v pevnost lidc-vs dem.

’’V^rni

zůstali"

č.7/1995

„N evadí m i, že jsem chráněn já, vadí
m i, že je stejně ch rán ěn občan, kterého
bych nejraději „vyloučil z dem okracie “ ;
p ro to že m ě ohrožuje.. K dem okracii
p atří au to rita, svobodně zvolená a usta 
vičně kontrolovaná veřejností, tvrdě
trestaná za každé zn eu žití své pravo 
m oci, ale zároveň podle svého svědom í

: t o:
Obviněný Josef Pupík
Obviněný Jiří Pr a ž á k
/ Obviněný Miroslav H r ů š a
•' Obviněný Miroslav H a ra p 1
' 0bvinyn Zdeněk.,Š t ě p ú ne k
Obviněný iúichal M'c ch nač

H avel srdečné p řiv ítal H erzogúv ná 
vrh, aby se oba p rezid en ti na jeden celý
den sešli se společnou něm ecko-českou
kom isí h isto rik ů . “ Potřebujem e abso 
lu tn ě nepředpojaté zpracování našich
dějin, které m ají velm i zlé, ale i dobré
strán k y “ zd ů razn il H erzog. H avel je
přesvědčen, že čin n o st historiků bude
m ít v b u d o u cn o sti velký vliv na výcho 
vu p říštích g en erací. “
Die Presse

5 -

/

v sídle tes. prezidenta v Lánech ně
mecký prezident vyhlásil, že téma
v několika- hodinových rozhovorech
s jeho českým kolegou nezabralo mno
ho času,“ protože v této otázce jsme se
úplně shodli, odškodnění se musí usku
tečnit,“ Podrobnosti o o možných mo
dalitách spolkový prezident nechtěl
uvádět, protože uspořádání této věci
patří do kompetence vlády...

zn ačn ě suverénně rozhodující - a v pří 
padě potřeby sam ozřejm ě i zakazující.
Současná krize au to rity je krizí dem o 
k racie. “
Pavel Říčan
v čl. „Zákony a svidomí “

„Podle shodného názoru německého
prezidenta Romana Herzoga a českého
prezidenta Václava Havla musí Ně
mecko odškodnit české oběti nacistic
kého režimu. Za své poslední návštěvy

Příprava pro kampeličky
Parlament přijal v minulých dnech
zákon o úvěrních družstvech, u nás od
minulého století známých jako kam
peličky. Vzhledem k tomu, že je ne
zbytné vyřešit ještě širokou škálu prob
lémů, jedním z nich je příprava kva

4

-

litního managementu, vstoupí v plat
nost od 1. ledna 1996. Významou roli
v realizaci systému úvěrních družstev
by měla sehrát Nadace pro vznik druž
stevní záložny, o jejíž ustavení se jed
ná. Družstevní záložny by vznikaly na
základě zájmu občanů.
-r-

zřízeni a uvěřil v možnost zvratu nynějších státoprávních' pomě
rů. Pod vlivem odsouzených začal zanedbávat i svoji práyi.
Odsouzení, zejména obvinyný Papík a Bohuslav Pánek konečně
obviněnému Pražákovi nepřímo vyhrožovali, že v případě,odmít nutí delších nedovolc-ných úsluh po zvratč
*
poměrů se octne na
jejich místí.
Někdy v červenci r. 1952 si ztěžoval obviněný Pražák obvi
něnému Papíkovi, že nemá dostatek peněž na zakoupení motocyklu,
^bv. Papík mu poradil,'aby si opatřil peníze prodejem odcizené
uranové rudy. Na to obv. Pražák skutečně po kouscích odcizoval
rudu a vynášel ji že závodu.'Když měl asi 5 kg rudu, ptal se
obv. Pa píka, có má s rudou dělat, a na.to au obv. Papík sdělil
adresu jistého A v Praze. Se synem tohoto A., agentem CIC byl
Papík kdysi ve vazbě a domníval se, že tento A. rudu k špionáž
ním učelůci koupí. Dul obv. Pražákovi heslo, s nímž se měl u
onoho A. ohlásit á obviněný Pražák odejel do.Iráhy s rudou
a hledal onoho A. Tento všik na uvedeno adrese, jiz nebydlel, ý
Obvinčný Pražák še vrátil tedy ďq Jáchymova,-sdělil Pupíkoví
výsledek své cesty a tento mu sL íbil, ze se.-pokusí zjistit', co
se s a, stalo, případně že.
n_jde
*
někoho jiného, kdo'by i^idu
koupil.
"
‘
'
Obv.Pražák se nevzdal myšlenky zpeněžit odcizenou rudu.—
Proto, když ho p-c čase odsouzený Bohuslav Pánek, kterýisi' v
PU u jáchymovských dd.ů qdpykávaí. dlouholeiý'trest- pro velezra
du požádal o pomoc při utěku~z PÚ, rozhodl se po krátkém váhání
že Pánkovi k utěku pomůže a‘ že společně- š ním odejde illegálně
za hranic« a tam rudu prodá. '
^dseuzen' Pánek chtěl na obviněném průkazku jáchymovských
dolů, aby mohl projít kontrolou ze střeženého..objektu. Obvinčný
zašel za svým kamarádem, obv.-. Zdútokera’Štěpánkům, brigádníkem
jáchymovských'dolů, aby ho získal pro pomoč'.při Pánkově .útěku.
Tázal se Štěpánka, Zda by s ním nešel dociziny’a svěřilse mu,
že má ukrytou rudu uranovou, -kterou by si v cizin
*
prodali.
Zéčal na,obviněném Štč-pánkcvi, aby předal odsouzenému Pánkovi
průkaz jáchymovských dolů. Štvpánek zprvu s ,cdchcdemzdo zahra
ničí souhlasil, když však slyšel, -že mé pomáhat při útoku odsou
zeného- Pinka, prohlásil, že s věcí nechce;nic mít a že c ničem
není, Po tomto nezdaru se obviněný Pražák obrátil na jiného ka
maráda, obviněného Mircsalva Hampla, který.rovněž . pracoval v..
jáchymovských dolech jako kolektor - brigádník.zRovn£ž- tohoto
zasvítil do plénu pomoci odsouzenému Pánkovi k útěku a.ode jít
s ním za hranice. Obvinčný Humpl sice odmítl'utéci do ciziny ,
slíbil však pomoc při Pépk.vě UtČku a souhlasil štíra, že Pán
kovi předá průkazku jáchymovských dlů. Obvinčný'dále- vyzval
k činnosti při útěku dalšího brigádníka, jáchymovských dolů, -.
bvinČncho Miroslava Hrúšu. Tento-mvl již dávno úmysl uprchnout
ille^álně- do- zahraničí,' souhlasil• proto $ návrhem obviněného
Pražska § slíbil svou pomoc'při Pánkově utěku.
K utěku odsouzeného Pánka z PÍJ došlo 11.10.1952.
Toho dne večer odjeli obvinění Pražák a.Hrůš- do Jáchymova, kde
se äeikali s obviněným Haraplem, jemuž obviněný Pražák odevzdal
svou propustku jáchymovských dá.ů, aby ji jředal Pánkovi.
Zutím co obvinčný Pražák Čekal u( autobusové zastávky, obvinění
Hanpl a Hrůša odešli za Pánkem db závodu. Tam je Pánek již
očekával, převlékl se do předem připraveného civilního oděvu,

“Res nub líca” č.27/97

PhDr. Rostislav Janošík
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Hampl tnu předal propustku a Hrúša svoji čapku, aby se Pánek 'při
východu z objektu neprozradil svými krátce ostřihanými vlasy.
Na to se Pánek vykázal Iražákcvýo průkaz-em a opustil střežený
objekt. Všichni se připojili k cbv. Pražákovi a zatím co čekali
na příjezd autubusu, rozmluvil Pánek cbv. Hrůšovi edehoddo zahra
ničí, poukazem na nebezpěčí při přechodu hranic. Pak cbv. Hampl
odejel dc svého bydliště na Božím Baru, ostatní .bvinvní odejeli
s Ponkem dc Ostrovu,do bytu obvinvného Hrúši. Tam se Pánek znev u
převlékl do jiného civilního oděvu, který mu přinesl obviněný
Pražák. Obviněný Hrúša dal pánkovi svoji košili a kravatu.
Z Ostrova odejel obviněnýrPražák s pánkem dó Prahy, kde
se Pánek informoval o možnosti útěku za hřahiee.do Rakouska.
Ježto neměl nic připraveno, obviněný'Pražák se rozhodl, že s' útě
kem počk' .a vrátil se. do Jáchymova, k'dě sdělil'obviněným Hámplo.vi , Hrůšovi a Štč-pánkovi, že z jeho'.Útěků’ za hranice žůtím sešlo.
Poněvadž mu brigáda končila, rozvázal11 pracovní poměr s jáchymovs
kými <?cly a odejel dc Vansdořfu, kde si našel nové"zaměstnání^
'Cecmou vyhodil odcizenou uranovou rudu z^iaku do řeky.
Po pénkvov-ě útěku sesvěřil cbv.• štčpánčk obviněnému Mochna- .
čovi,pomocnému dělníku u jáchymovských dolů,.,že obviněnízPražák,
Hampl a Hrúša pomohli odsouzenému ^Pánkovi k útěku z PÚ á že .on
3ára byl Pražákem vyzván, aby při útěku’ p.pmáhal a pak
úlečně
s nimi odešel dc- Rakouska. Tyto skutečnosti,-obviněný Mcchnač
neohlásil, jak bylo jeho občanskou povinností,
■Všichni obvinění byli náležitě. poučeni o významu jáchymovs
kých dolů pro obranu 3tátn, jakož jo tem, že doly jsou středem
pozornosti špionáže západních mocností a podpisem písemného '
prohlášení vzali na sebe povinnost zachovávat mlčenlivost o všem,
co se při svém pracovním zařazení. dovědí. ■• ,
.
1
Obvinění skutkový, stav, jak. byl shora vylíčen,v pedst .tě
doznali. Obviněný Pepík zyrvu.popíral, že' by. navedl obviněného
Pražáka k odcizení uranové rudy, byl. však v tomto- směru usvěd
čován obviněným rražákem a ,ř i hlavním líčení konečně sám.při
pustil , že podmět k odcizení uranové rudy vyšel od něho. Obvi
nění Pražák, Hrúša a Hampl popírali velezrádný úmysl. Obviněný
Pražák uvedl, že pc zdařilém ůtčku dc zahraničí by šel do,Švý
carska do zahrůhické školy, obviněný Hr-ůša prý si chtvl najít
nějaké zaměstnání,.neboí s hovorů s odsC/užtnými o poměrech v. d. zinč došel k zpřt svědčení, že by se v cizině- uplatnil. Jako důvod
zomýš-lného útěku udával, svoji dobrodružn.ost. a -nestálost,

/ejich trestná činnost Zakládá jak r-ó' stránce tbirktivní +, u <

skutkcvru.podstatu.k;;ökusu tchcto'tkotného íinui lr“z"ka ť"k

I

Ickud
o-pomoc k. útěku dc zahraničí, Loskvtnutrn
odsouzenému Pánkovi obviněnými Pražákem, Hrůšóu a H?a“ler

'

EBu

Soud však vy^hnz&l ze skutečnosti, žc všichni .-hvín/ní

•

dale >ře/’’"■/irik.inT txa
..*.
■ ^áJlcb dulmckcm původů nelze
Musiliviáčntilel^nThc b?..s^^vol k jomuto cíli,

crgunisaci
i-'
sv”m Jeananim
vytvořují
tifkéh* st’ +" nihJ
- 'llef7 Je/alespcn Ztí
podvracení
l.idcvč
demrkraru4ny',ílí4cu obilná SF?,3'0? £nokého řOu- které jsou zaf-lenvt’krví
C°Yin- *V Hampl pak musel si b-t vědom toho, že
Soud orot2 uzííf J?. ?aCe>V-3v^Ch podvratných snahách podporuje.

kých. dcl(i'byli'nálš’£tk'^ťlax?n!i a.Mc,chna^> zaděstniinci jáchymcva-

•?ůíežite‘''rrn:ax»'F9’;"JkeiX~®chny, poznatky z tchetc pclniku jmu

' § 164 odst 2 tíU7 nt!f:r9k7z®ni trestnčhc ^inu vyzvědačgtví podh
•podstatu n;oznám;ní’tÍÍ:2?SéÍoC^nť2^eMFf65Č-Kk ?ku*kcv™
Jde po stránce objektivní, tak Í subjektivní.
§ 86 odsí?p*tbyí: vyměřen*obviněným P'apikovi a Pr-žákovi podle
tr.z. obviněnému Stčr?n!?vi
^oviAa<J.Lirí:r'1(-vi i-Cile § 80 oťlstv
nému Moohnačovi podle ^'165 odstál §tr V^** 2tr’z” ^vinč-..
j

. .......... , ..
------------,
.Doznaní obvi
něných Štěpánka a Mochnače bylo úplné -a kajícné,.
Tato obhajoba nemůže cbvin
nó
*
zbavit viny.
'Obvinění Papík a Pražák byli řádně poučeni o významu jáchy
movských dolů j.rc obranu státu a byli' si vědomi , že odcizené
uranová ruda může být zpeněžena výhradně k špionážních účelům;
±’o vyplývá zcela bežpečně- z jejich doznání. Š tímto vědomím a
v tomto úmyslu jřivedl obviněný Papík obviněného Pražáka na myš
lenku. opatřit si peníze prodejem odcizené rudy a obviněný Pražák
rudu skutečně odcizil a’ pokusil se ji prodat , případně;-vzít s
sebc-u za hranice. Oba byli srozuměni s liím , že rula še dostane
•o rukou cizí moci.

- í- 3,011 čehskó nebez,eč.
nícl a až nacbviShí ptKv
ktc:řl ^cu vesměs d!i..
jejich zavinění, která ic 7nX„/te3 •dC'lnickGho lů^du a k míře
Přihlédl dále k.okolíístZn ?-Í2hXZ'J'^na u ^bvjnanoho Pražáka,
doznání, u obviněných Tvleh,.u9 !?1 ni " u všech obviněných
naíe řádní íiFt rFJFíxí x,’ HFži >
špínka a Mud
vík blízký váku níchs&ému“ u obvYků^ £rjf
z .ncdb.;nu v 'cho’u n k -u,-i„ ,+
0 . V* 1a Sto;anka
Papíka ckol.ncst, žc byl liS''2Íc‘'1+prií''U^C’f’1 “ ’’ .^viněného
.y ji., pro tiestny čin stejného druhu r

■
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■

Karikatura uveřejněná v bPl, časopise,kte
rý dnes již pravděpodobně neexistuje, v č.
13/1990; vyjadřoval úpěnlivou prosbu ke své-,
mu bohatému strýčkovi o zastřešení. To se
tehdy díky lichailu Oorbačovovi povedlo. Nám
dnes bohužel taKOvý strýček chybí a musíme
se modlit jen k Pánu Bohu a Billu Clintono
vi, aby nás zastřešil alespoň NATEK'

■

Zeichnung: Klaus Vonderwerth

s;uzen, a že svedl k trestnému ''’•inu jin^u cscbu, u obviněného
Iražáka souběh dvou trestných činů. Duspčlk. závěru, že u cbv.
Pražáka, Hr ,ůňi • Hamplo by byl treat , Vyračřený v mezích trest
ní sr.zby příliš přísný a rrcto vzhledem k cs.bním poměrům
pachatelů ak závažnosti polehčující okolnosti s použitím
ustanovení < 30 tr.z. snížil -tresty pod dolní hranici- trestní
sazby.
•’
Výrok^o propadnutí poloviny jmění u obviněných' Josefa
Papíka’ a Jiřího xražáka je vzhledem k § 86 o’, st. 4 tr.z.
obligátorní.
Peněžitý trest byl cL-vinč-ným Josefu iapíkevi,' Jiřímu
Pražákovi, Miroslavu Hrůšcvi, a Miroslavu Haraplvvi uležen
proto, že pachatele projevili trestným činem nepřátelství
k lidoví demokratickému řádu.
.
;;
■ Ztráta čestných práv občanských u cbv-iněných. Josefa-?
Lapíka,Jiřího Pražáka, Miroslava Hrůši a Miroslava .Hamplq. jest
vzhledem k ustanovení § 43 odst. 1.tr
* z. - cbligatorní, ;:e.
Obviněným Zdeňku Štěpánkovi a Michalů.Mech načevi nebyli
výkon třestu odnětí svobody’podmíněně odložen, ježte by se to.
příčilo důležitému obecnému zájmu.
'.
ý.,«Várek c ná'.r ..Č .-.výkladů trestního řížení .se . opírá -’o ■.
ustanovení >• 68 tr. r.
‘

Zůstává tristní, když se člověk dovídá z'
výzkumů veřejného mínění, že v zemi, která
bývá pravidelně okupována cizími mocnostmi
bez sebemenšího odporu, se většina lidí domní.vá, že svou obranu v budoucnu zajistíme bez
organizace NATO. Z písku lano pletou.
V17.

V Karlových Varech dne 22.září 1953

Dr. Jcsef Dcškář
předseda .senátu:.
La správnost vvhot/6bíení
..vedoucí úředník oáddlení;

