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Klady a zápory programů České televize
Pivní program České televize uvedl v poslední době několik
pořadů, které přijala naše veřejnost s diametrálně rozličnými
pocity. Pořad o Pichu-Tůmovi vyzněl celkově ve sprospěcli
tohoto StBáckélio trýznitele a prokazatelně několikanásobného
vraha. Autor pořadu Jan Urban poskytl pramálo vysílacího času
obětem jeho vyšetřovatelských metod, ač z natočeného
materiálu si z nepřeberných možnosti niohl vybrat, včetně
vskutku otřesných skutečnosti. Z výpovědi těchto svědků vy bral
to nejméně podstatné a tendenčně provedeným sestřihem jim
přisoudil málo věrohodnou roli. Zato nepoměrně více času
přidělil historikovi (prý) Janečkovi, který se při neobjektivní
obhajobě Picha-Tůmy projevil jako pravý bolševický
agitpropčik, jemuž nečiní potíží udělat z cynického vraha
ubohou oběť někdejších poměrů. Pořad byl ukázkou
nesolidnosti autora a dokladem jeho sepětí s minulým režimem.

Tito zarputile se tvářící přestárlí občané (komunistická
terminologie) splnili svou účastí stranickou povinnost a
potěšeně tleskali bojovným frázím svého vůdce Grcbeníčka.
který' se v nejmenšim nesnažil skrýt násilnické geny svého
rodného předka a zločinné vlastnosti své rodné strany
Pro jiné lidi však tento pořad znamenal smutnou
připomínku hrůzného období jejich života, strachu, beznaděje,
veřejné pronášených lží. demoralizace, ožebračeni národa a
vynucené životní apatie. AJe zároveň též. úlevu. že tento zločinný
režim se vlastni neschopnosti samostatné existence zahubil sám.
Ovšem pro lidi bez vlastni vůle, povrchni nebo ty. kteří
přijali z pohodlnosti shora zmíněnou životní apatii, se mohly
stát polopravdy řečené ústy vesměs lidi starých, kdysi relativně
mocných, pobídkou ke stejnému primitivnímu názoru. Proti

Jiný pořad, tentokrát o názorech ostravských komunistu,
lze nazvat tragikomedií. Pro jedny byl vzpomínkou na bohatýrké
časy jejich mládi, kdy jako zaníceni svazáci zpívali optimistické
budovatelské častušky. Sovětský svaz pokládali za nedostižný
vzor, brigádničili na stavbách socialismu a ve vedlejší činnosti
tam radostně pečovali o zvýšeni populace lidové
demokratického státu, byli členy různých výborů a komisi, které
rozhodovaly o byti a nebytí "nepřátelských živlů", o jejich
pobytu, zaměsutání, připouštěni ke studiu, cestách do zahraničí,
o zařazeni do pracovních táborů, o vystěhování do pohraničí,
o zabaveni jejich majetku, zkrátka o všem, co si na násilí
založený režim mohl vymyslet.

V

proneseným polopravdám měli zaujmout stanovisko jíní stejně
stáři občané, ale jiného názoru a polopravdu doplnit, případně
měl autor pořadu přidat komentář. Jediný oponent Jiři Ruml
byl vzhledem ke své kdysi komunistické minulosti osobou zcela
nevhodnou a jeho argumenty, ač pravdivé, postrádaly náležitou
razanci.
Divák je tedy na rozpacích "co tím chtěl básník říci". Jedna
verze muže znít: občane, dej si pozor, pokud bys dal hlas
komunistům nebo nešel k volbám, můžeš se stát opět
bezprávným otrokem. NEZAPOMEŇ!! Nebo také: za bolševika
bylo lépe, bylo levněji, neby la nezaměstnanost a byly sociální
(právní, životní a bůhvíjaké jiné) jistoty. Svatá pravda.

Jedna jistota byla, že se komunisté budou mít vždy na úkor
jiných dobře. Druhá jistota byla, že tomu nebude nikdy opačně
My dodáváme ještě další jistotu. Kdyby se. nedejbože. dostali

Šumperku, dne 24* září 1981
komunisté a jejich političtí příbuzní opět k moci, vládli by
terorem zase tak dlouho, až by všechno rozkradli a prošustrovali.
pak by si zařídili další sametovou revoluci se vším všudy a
historie by se opakovala. Muzikanti mají pro to krásný výraz
"da capo al fine".
Kdyby byl náš právní řád na úrovni "právního řádu"
bolševického, šli by všichni v TV pořadu vystupující a záporně
kritizující současný systém do kriminálu, vůdce Grcbeníček
aspoň na 20 let. I laikovi tnusí být zřejmé, že zde byl několikrát
porušen § 260 tr. zák. o šíření nedemokratických ideí. Zdalipak
napadne někoho odpovědného, kdo je činný v trestním řízeni
a jehož povinností je dbát na dodržováni práva v tomto údajně
právním státě, aby soudruha Grcbeníčka obvinil z protizákonné
činnosti! Nebo to opět musí učinit Konfederace politických
vězňů, která sice za dodržováni práva v našem státě není
zodpovědná, ale na dodržováni právají nesmírně záleží?

Vážená pění učitelko!

Sděluji Vain tímto, že si nepřeji, aby moje dcera
Michaela Hajná

navštěvovala ?i 'nýrskou organizaci.

Vedou mne k tonu znsadní čTivodý, které jsou mimo rámec

tohoto dopisu.

Limo to z vlastní zkušenosti vím, že účast ne
3ca’:zích PO ze^éna pro děti ve vyšších ročnících jsou
značně nezáživné a že to je nekonečná nuda.

Se srdečrým pozdravem

’’Zpravodaj KPV” č.2/1995
Hlubokou pravdivostí vynikal po třech letech reprizovaný
TV film "Hřbitov pro cizince". Vybičovaná psychóza strachu
a teror bezprostředně po únoru 48 prostupující celým dějem
názorně předvedly, že s komunistickým pojetím morálky a práva
nelze diskutovat. Jsou jen dvě možnosti - podřídit se nebo
bojovat.

Vladimír Hajný
Čs.armády Č. 34
787 Cl

š u m p e r k

Na tento film navazující pořad o gen. Hclidoru Píkovi byl
dalším kladným přínosem České televize. Škoda, že to nelze
říci také o prvních dvou zmíněných pořadech.

Miloš Slabák
Rada České televize. která tento dopis také obdržela. se
většinou vyslovila kladně pro přítomnost historika Janečka,
který prý měl právo říci svůj názorná Picha-Tůmu. Podle toho
by mohli uplatnit v TV svůj názor i tací, kteří pochybuji o
nacistických vyhlazovacích táborech, plynových komorách a
vrahy v uniformách SS pokládají za hrdiny.
Rada CT se také podivila, že se nám pořad o ostravských
komunistech nelíbil. Byla prý to spíše fraška, kterou musel
každý soudný člověk pochopit. Jenže těch soudných lidi není
zrovna u nás nadbytek. A pro soudruhy bylo Grabenčikovo
vyhrožováni povzbuzením k dalšímu konáni podvratných akci
a šířeni lži o současném stavu.

Tentc dopis byl odeslán do V.ZDŠ v Šumperku,
ale k vedení školy nedospěl, ’’Jana ho asi stop
la”, jak jsem si poznamenal. Moje manželka,kte
rá jako hospodáříka mxla přístup k poště ho z
obav o svou existenci zadržela. Ale v jiných pří
padech vím, že když byla několikrát vyslýchána od
Stb kvůli mým aktivitám, chovala se statečně. VH.

Vrtcíni se k tnrr.uto
ir.siteriálu z r.1995 oroto,že je to‘o tom j»k
dnes znovu jsme Psdou
Evroiv kritizováni. Tw
ovšem kritizuje s opač
ným znanénkem a oorušování lidských práv v
oblasti uzurpování maje*
tkujKSČjparadoxn
nezná.V.H.
Česká republika a Rada Evropy
Koncem ledna se objevila v našich novinách nenápadná zprava.
Žc některé české nevládní organizace si stěžovaly n Rady l-.vropv ve
Štrasburku na porušováni lidských práv v ČR Opět sc to tyká
lustračniho zákona, zákona o protiprávnosti komunistického icžimti
a S26O trestního zákoníku o propagaci nedemokratických idei I v
'nevládni organizace" tvoří lidé, kterým sc stýská po časech, kdy
stáli v popředí našeho politického života před listopadem 89 i po
něm. Jsou to osmnšcdcsátnici a lide podobného raženi, jimž je
konsolidace našich poměrů trnem v oku a kteří sc domnívali, že jedině
oni mohou v této zemi vládnout Volby v r 1992 je odstavily na vedlejší

Zpravodaj : pan ES 1’ER SEN, Dánsko, socialistická strana
Evro/r.dř shromážděni přijalo zákony o normy. které map sloužil

,

ti podkopat lidská práva.
Přechod k demokracii je obtížný Staré nedemokratické režimy, i
kdvž nebi ly zi cla komunistické, měly tendenci porušoval lidská práva
r těchto případech se zároveň s odstraňováním komunismu mohou
také porušoval lidská práva zvláště tehdy, kdvž se likvidace
komunismu provádí kolektivně Evropské shromážděni chápe
motivaci, přesto nemůže připnout některá opatřeni, přestože jsou
myšlena dohře ES se role domnívá, že hlavním záměrem má bit
demontáž systémů pomoci takových opatřeni, která by budovala
demokratickou společnost a tržili ekonomii Pokusy k dosazeni

Isoudi přijímány zákony a právní normy, které patři k lakovým
opatřením při likvidaci komunismu. je důležité, aby na druhé straně
ncbvlv porušovány určité právní zásady, z nichž zásada nejdůležitčjši
je, že skupiny občanů nesměji být trestány kolektivně. Individuální
vina musí být také individuálně prokázána Před jakýmkoliv
vyslovením heslu je nezbytně nutné každý případ řešit u soudu, kde
je zaručeno právo k obraně, presumce neviny a možnost odvoláni.

Ponechat tylo lidi vjejich dřívějším postaveni bylo pro nový režim
nebezpečné, protože budováni demokracie bylo totálně proti jejich
zájmu, naopak - jejich zájem je destabilizovat a působil proti
současnému politickému trendu. Měli a mají mnoho příležitosti k
deslahilizačni činnosti diky rozsáhlé síti osobniclt styku, kterou si
vybudovali mezi různými institucemi bývalého režimu včetně tajné
policie, státní a místní administrativy, armády, lidových milici,
velkých podniků, soudů a prokuratur.
Proto bylo přijeti určitých zákonů výrazem hluboké zodpovědnosti
zákonodárců za demokratický' vývoj, což zásadně nejde označit za
revanšsa nebo za aplikaci kolektivní viny.
2 ) Zpráva pana Espresena nebere v ůvalm specifické rysy zločinů
spáchaných komunisty. Mnoho zločinů bylo trestných i podle
tehdejších zákonů, jenže tito zločinci nebyli potrestáni prostě proto,
že nebylo nikoho, kdo by je postavil před soud a jako odpovědné za
trestné činy je odsoudil. Dlouhodobé udržováni nekontrolované moci
poskytovalo možnost spáchal jakýkoliv zločin bez nebezpečí
následného potrestání.
Pokud bv se proti takové praxi neučinilo nic. vedlo by to k těžkému
ohroženi principu právní jistoty, což je jeden z hlavních principu

b/ zvláště žádá členské zelné, aby nečekaly s úpravami, až budou
proti nim v Evropské radě pro lidská práva za lakové případy vzneseny
námitky.
c/ Evropské shromážděni podporuje regionální spolupráci mezi
státy v těchto záležitostech Je účelné podílet se na zkušenostech
demokratické likvidace komunistické společnosti
d/ ES nabizi aktivní pomoc zemím, jejichž status je jako
"přidružená země" při potížích spojených s odstraňováním
komunistických systémů, abv bylo zajištěno. Že likvidace
komunistického systému a výstavba nové demokratické společnosti
bvla úspěšná ve všech zemicli bez přijimáni zákonů porušujících lidská

totalitního systému

konkrétní návrhy
Evropské shromážděni se zabývá činnosti některých členských
států <t států přidružených, kde zákonodárné sbory používají zákony
a opatřeni pro nápravu komunistických systémů, klete mohou porušil

Při prováděni demokratizace společnosti v posttolalilních zemicli
se vvskvtují různé skupiny obyvatelstva, jako např. příslušnici
zpravodajských služeb, tajné policie, právničí, prokurátoři, soudci,
o nichž je možno soudit, že jejich minulost je diskvalifikuje pro
spolupráci na novém systému. Je však důležité, aby i tito lidé, za
předpokladu, že nebyli odsouzeni za porušováni lidských práv, byli
kooplováni do nového systému a dostali novou šanci. Demokracie je
konečně charakterizována svou toleranci srnčí odlišným názorům.

zákonů.
Evropské shromážděni tedy :
a/ vyzývá všeclmv členské státy a státy, jejichž parlamenty mají
status přidruženého členství, aby přezkoumaly své zákony a abv
zrušily taková opatřeni, která podkopávají zákony o lidských právech
a svobodách, zvláště všechna opatřeni, která mají vést k likvidaci
lotaliinich komunistických systémů a tato opatřeni aby uvedly do
shodv se statutem Hady Evropy a s ustanoveními evropské konvence
o lidských právech o s nimi souvisejících dodatků.

Zpráva o opatření likvidace komunistického
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Reakce českých poslanců 1- Nováka a R. Špačka na zprávu
pana Espersen» z komise pro lidská ptává Rady Evropy
Máme dvě zásadní námitky.
1) E komunistických režimech podporovaly určité skupiny lidi
nejen samotný režim, ale aktivně se podílely na jeho udrženi. Jejich
život není možno oddělit od budováni totalitního systému a později
přejit klidně k oddanosti demokratickému sytému. Hlavně se to týká
lidi na vysoce postavených místech, kteří byli zvykli vládnout moci
nad životy jiných lidi. Svůj základní přistup k lidem nechápali jako
službu, ale prosté lidi považovali za sve otroky

Další zásady, které by neměly být porušovány, se týkají právní
jistolv a zahrnuji taková opatřeni, jakoje neakceptováni retroaktivních

kolej, což jejich soudruž.ské srdce těžce nese
V Radě Evropy, u níž si stěžovali, je hodní západoevropských
socialistů, kteří na vlastní kůži nepoznali, kam až socialismus muže
dojit, když, sc jeho teorie uskutečni do důsledku 11 takových salonních
socialistů či komunistů“, jak sc už za první republiky podobným lidem
říkalo, našly stížnosti našich soudruhů živnou půdu a tak nám tito
socialističtí teoretikové rádi, jak sc máme chovat při demontáži
komunismu Tohdto úkolu sc ujal dánský socialista pan Espersen jako
zpravodaj Výboru pro právní otázky a lidská práva Rady l-.viopy ,i
radí nám, jak máme odstraňovat komunismus a následky, které nam
komunismus zanechal, aniž, bvchom ovšem porušili lidská ptává a
olšanské svobody těch, kteří to svinstvo do naši země zavedli a ich«,
uplatňováni tvrdě vyžadovali Dvanáctistránková zpráva je plna teorii
a rad a čiší z. ni naprostá neznalost středoevropských a specielně
českých poměrů. Zde je doslovné zněni úvodu zprávy pana l-.sperscna

k rozbiti totalitní společnosti Na neštěstí nektera z těchto opatu ni.
která máji osvobodil různé instituce od lotaliinich zvyklosti, mohou
se doslat do rozporu s lidskými právy a mohou dokonce dosáhnou!
nežádoucího účinku, který podkopává základní občansko práva a
svobody Tato zpráva se snaží stanovil, jak by mělv vypadal základy
těchto opatřeni Upozorňuje na některé možné nedůslednosti a podává

takového čile se nesměji stát revanši, i kdvž by to byla přirozená
reakce nu mnoho let totalitní vlády

práva.
V dalším textu, který je vlastně do detailu rozvedený úvod, nám
pan Esprcscn rádi, jak sc zavádí demokracie, jak se má přejít od
plánovaného hospodářství k tržnímu, jak sc máme zbavit komunismu,
jak nesmíme prosazovat “kolektivní vinu", jak máme dát příležitost k
dobrovolné (I!) nápravě komunistů, zkrátka teorie a zase teorie. V
některých případech jsou jeho rady pro nás urážlivé, jako bychom do
listopadu 89 žili jako divoši a teprve teď začali žit trochu civilizovaně
Pan Esprcscn zřejmě neví, že český stát má stejně dlouhou historii
jako stát dánský, že ve 12. století jejich královna Dagmar, vlastním
jménem Markéta, byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. nebo
žc první republika byla vzorem pro mnoho jiných států. Naši zemi
zná asi jen jako sovětského salclita a proto klade naše občany na
úroveň ruského mužika. Pokud nemá hlubší historické znalosti, které
by jako člen tak významné organizace měl mil, ani sc mu moc divit
nemůžeme. Čtyřicet let nás reprezentovali primitivové a bezprostřední
po listopadu 89 až do r 1993 to nebylo o mnoho lepši

Stížnosti našich ukřivděných soudruhů a zpráva pana Esprcscna
sc mělv projednávat v plénu Rady' Evropy, což by vrhalo nepříznivé
světlo na ČR. Naši zástupco v RE poslanci Libor Novák starší (ODS)
a Radim Špaček (ODA) podrobili zprávu pana Esprcscna kritickému
rozboru, na jehož základě sc projednávání porušování lidských práv v
ČR nebude v plénu RE. zatím projednávat a případné jednáni, budcli to zapotřebí, sc uskutečni na podzimním zasedám' Vyjádření našich
poslanců, které považujeme za správné a v podstatě vyčerpávající, si
teď můžete přečíst :

demokracie.
Naše specifické námitky, tykající se České republiky :
1. Československý lustračni zákon.

a/ Zákon zařazuje lidi, kteří dobrovolně a aktivně udržovali
"totalitní režim, který brutálně drtil veškerý odpor" (citováno z článku
6 Zprávy) a obsadili pozice, které jsou životně důležité pro výstavbu

nové společnosti.
h/ Zákon nevyhledává vinu, pouze stanoví určité kvalifikační
předpoklady a požadavky, zvláště vyžaduje, aby se žadatele nechovali
v minulosti vysloveně antídemokraticky. Od žadatelů o tato místa se
nežádají jiné předpoklady, také se zásadně neaplikuje jakákoliv
koleklivni vina.
c/ Kromě toho každý, kdo popitá spolupráci se Slil, se může
odvolat k soudu. Řada lakových podáni již byla podána a stanovisko
žadatele bylo potvrzeno.
d/ Ačkoliv byl lustračni zákon předložen čs. Ústavnímu soudu,
který vyškrtl několik méně důležitých ustanoveni zákona a přes
skutečnost, že dva prominentní právníci, totiž pan Matscher, soudce
Evropského soudu pro lidská práva a pani Liddy. členka Evropské
komise pro lidská práva prohlásili, že "nemohou říct, že by došlo k
jasnému rozporu s konvenci", přesto zpravodaj této zprávy dochází A
závěru, že lustračni zákon porušuje Evropskou konvenci o lidských
právech.
II. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu

proti němu.
A. Účel tohoto zákona byl dvojí:

1. Odsoudit výslovně režim, který byl jasně nezákonný.
2. Dát jasný signál, že kdokoliv spáchal zločin, nemůže se stát
nevinnýmjenom lim. že hvl dlouho u moci. Zločiny se nesměji promlčet
a také nepřestanou být zločiny i když byly kryty brutální moci.

li. Tato Zprčtva správně uvádí, že "lide potřebuji zpytovat své
svědomí a vyrovnat se se svou minulosti". Z toho důvodu zákon 198.
9.1 obsahuje § 2 čl. I. který uvádí, že společná odpovědnost za zločiny

uvedené v čl I musí hýl plně sdílena těmi, kteří aktivně prosazovali
komunistický režim jako funkcionáři, organizátoři a poděcovatelé
Prohlášeni je spise morální proklamaci Zásadně nepřisuzuje
koleklivni vinu a neukládá trest za odpovědnost
C. Otázka uvolněni právní jistoty je složitější

Český trestní zákoník neobsahuje ustanoveni, které by přímo
specifikovalo obdohi. v němž nemohly být stihány komunistické
zločiny. Podle právního výkladu, který sdílíme, jsou překážky ke
stiháni osob takto se provinivších uvedeny ve článku 4 bývalé
komunistické ústavy, kde se řiká. že KS( má vedoucí roli ve státě
Žádný žalobce nebo soudce nemohl proto zahájit stihání jakéhokoliv
provinění, kterého se dopustil kdokoliv ve jménu KSČ. Tato okolnost
vedla parlament k začleněni odpovědnosti za zločiny spáchané
komunistickým režimem do našeho právního řádu.
lil Československý trestní zákoník. § 260.
ý 260 zákona stanovíjako nezákonnou a trestnou podporu "hnuti,
které výslovně směřuje k porušováni lidských práv a svobody hlásáním
etnické. Iřidni. rasové, náboženské nenávisti". CS parlament přijal
dodatek, který uvádí dva příklady v závorkách (jako např. fašismus a
komunismus), které byly později škrtnuty Ústavním soudem. Podstata
byla zachována, protože naše tolerance musí rnlt určité meze.

Konfederace politických vězňů
reagovala na tyto události dopisem zaslaným jak přímo do
Štrasburku, tak i předaným do Rady Evropy pomoci našich bratrů zc
Západoevropské pobočky KPV. Tento postup jsme konsultovali s
ministerstvem zahraničních věci i s našimi poslanci v RE. V obou
případech byla naše akce přijata s porozuměním a s povděkem, žc u
nás existují i jiné nevládni organizace, které mají jiné názory než
notoričtí stěžovatelé.

KPV také vyvolala podobné reakce u spřátelených demokratických
organizaci, které spolu s KPV tvoří volné společenství, o němž. už.
byla ve Zpravodaji několikrát zmínka. Text našeho odsuzujícího
vyjádřeni k podvratné akci českých stěžovatelů a k radám pana
Esperscna zní:

Rada Evropy, výbor pro právní otázky a lidská práva,
předsedkyně paní Lydia Err
I ’ tisku a ostatních sdělovacích prostředcích ( eské republiky byla
uveřejněna zpráva Evropské komise pro lidská práva, která pod
předsednictvím lorda Kirliilla vypracovala podle návrhu dánského
sociálně demokratického poslance Espersena zprávu o porušováni
Úmluvy o ochraně Lidských práv a základních svobod, v nižje znovu,
téměř po dvou letech napadán lustračni zákon.

Při prověřováni minulosti piý zákon neposkytuje právtd záruky,
jak např. právo na obranu, ač každý, na nějž se lustračni zákon
vztahuje, má možnost - prakticky ve všech případech využívanou, ba
dokonce zneužívanou - obrátit se na příslušný soud. Informace o
přísných Irestech, jako je ztráta zaměstnáni, je hrubou a záměrnou
desinfiirmaci. neboť zákon se vztahuje pouze na rozhodující funkce
ve státním aparáte. Pokud by tvrzeni odpůrců zákona bylo pravdivé,
nemohl by být předsedou odborů, tedy jejich nejvyššim představitelem,
bývalý prokazatelný agent a zaměstnanec Stáhli bezpečnosti.

Absurdní je také vytýkat zákonu, že postihuje osoby za minulé
politické přesvědčeni a příslušnost ke zločineckým organizacím, llylli totiž někdo dobrovolným příslušníkem zločinné organizace, jejímž
jménem a pod jejiž ochranou páchal prokazatelné zločiny, musí též
nést určitou míru zodpovědnosti. Eventuelní postih za proviněni je
však minimálni, spíše symbolický a o ztrátě zaměstnáni nelze hovořit.

O kolektivní vině se mnoho mluví a píše, ale naprosto záměrně a
v tomto případě doslova zlomyslně se. zaměňuje spolčeni, které je při
soudním projednáváni posuzováno jako přitěžujici okolnost za tzv.
kolektivní vinu, která údajně neexistuje a je tedy nestihatelná V lom
případě členové ztočineckýcli gangů a mafie všeho druhu jsou
"kolektivně vinni", de jure jim však vinu nelze prokázal, čili jsou
nevinni. I takto zvráceně lze vyložil zákon. Po výčtu údajných

nelidskosti, jichž se dopouští lustračni zákon, přiznáni komise Rudv
Evropv. že se zákon používá jen výjimečně Nač ledy tolik zbytečného
a uměle zveličovaného osočováni!
J’ části zprávy tvkajici se zákona 198'93 Sb. o protipráviiosli
komunistického režimu jsou obsaženy datši nepravdy Jednak je to
ona “kolektivní vina", jak výše uvedeno, dále pak odmítnuli
promlčilelnosti zločinů mezi lety 1948 - 1989. Pokud bude tohoto
zákona použito při stiháni zločinů komunismu, půjde výhradně o
zločiny vroli lidskosti a tyjsou nepromlčitebié. Praví tuk nejen trestní
zákon České republiky, ale třeštili zákony všech civilizovaných států,
stejné jako závazné mezinárodni konvence týkající se lidských práv.
Je proto zbytečné o promlčilelnosti polemizovat. Někteří příslušnici
represivních orgánů komunistické strany jsou již obviněni, jiní ve
stadiu vyšetřováni. K lomu podotýkáme, že máji veškerá práva k
obhajobě jako každý jiný vyšetřovanec včeuiě přítomnosti právního
zástupce. Stiháni jsou na svobodě
Původci stížnosti na porušování lidských práv v (. eske republice,
které přicházejí z ČR. jsou údajně nevládni organizace, zpráva však
neuvádí jejich názvy. Pro nás. znalé vnitřních poměrů, není obtížné
jich několik vyjmenoval, přestože se skrývají za honosnými názvy,
připominajici světové organizace nebo nadace pojmenované po
historických postavách českých dějin. Množství jejich členů lze
spočítal na prstech rukou, maximálně na desítky, nejde tudíž o
reprezentativní průřez názorů našich občanů.
Jednu věc mají společnou, je to nesplněný sen o světové
socialistické revoluci, což je pouze kryci výraz pro totální a totalitní
komunismus. Jejich politický názor totiž vychází z komunistických
ideí, které se v praxi ukázaly bez tvrdých doiiucovacicli prostředků a
teroru jako na prosto neschopné sani osla Inelio života. Jsou
nespokojeni, že poměry v naši zemi se vyvíjejí opačným směrem než
si přeji, protože po volbách v r. 1992 museli většinou opustit výhodná
a vlivná postaveni ve veřejném životě, která se jim jako "disidentům .
dříve vlivným komunistům, podařilo obsadil po zhrouceni
komunistického režimu v listopadu 1989. Na změnu režimu byli totiž
připraveni, neboř tvořili náhradní garnituru za tehdejší, do listopadu
89 vládnoucí komunistickou kliku, která byla ochotna předal veškerou
moc ve stálé pouze lidem stejného politického zaměřeni. Ideové jsou
totožni s aktéry “Pražskéhojara“ v r. 1968, tedy komunisté s lidskou
tváři", ale stále komunisté.
Projevy jejich levicové socialistických názorů jsou na domácí
půdě opatrnější, naše demokratická společnost totiž znájejich myšleni,
kteréje většinou právě opačného smyslu nežjeho veřejná interpretace.
I ' zahraničí, kde tato jejich vlastnost není známa, může dojemná
starost o dodržováni lidských práv v České republice zapůsobil u
vyvolal lak zkreslený obraz o skutečném stavu naši společnosti.

Při plném vědomi zodpovědnosti za následující sděleni
prohlašujeme :
. p České republice dodržuji stárni orgány Úmluvu o ochraně
lidských práv a základních svobod striktně a v souladu sjejím zněním
Podle našeho názoru snad až příliš rigorózně.
- Veškeré stížnosti na porušováni lidských práv pocházejí z
pramenů stojících většinou skrytě v opozici k současnému
společenskému vývoji. Účelem stížnosti je diskreditoval Českou
republiku v Radě Evropy, vyvolal tak pochybnosti o demokratickém
trendu vývoje Čl< a zpětné pak - rozšiřováním prolivládnich pomluv
s poukazem na kritiku našich vnitřních poměrů se strany západní
Evropy ■ získal politický prospěch v příštích parlamentních volbách
v r. 1996.
Zdánlivé důvěryhodnosti může shora uvedeným dezinformacím
ve věci porušováni lidských práv dodat podpora, připadne osobni
interpretace některých bývalých činitelů, stojících bezprostředně po
změně režimu v listopadu 1989 ve význačných vládních, ekonomických
a legislativních funkcích. Jsou to bývali členové one náhradní
garnitury, dřívější příslušnici zločinné organizace komunistické
strany, která jakákoliv lidská práva zásadně neuznávala.
Jsme poslední ze 180.000 politických vězňů bývalého
Československa, kteří ještě žijeme. Nám a našim rodinám hvla
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odpírána jakákoliv práva, včetně těch základních. Komunismus nám
přidělil nejnižši společenský stupeň, takže po čtyři desetiletí jsme jako
“bývali lidé" (cožje komunistický terminus teclinicus) znamenali méně
než indičtí páriové. 1'ime proto velmi dobře, co v praxi znamená
příjemně znějící socialistická a komunistická teorie. I v předválečném
( eskoslovensku byla skupina intelektuálů inklinujících k levému
socialismu, říkalo se jim "salonní komunisté". Kdo z nich prohlédl,
skončil po roce 1948 ve vězeni nebo na šibenici. Kdo neprohlédl,
nechtěl nebo se bál prohlédnout, stal se otrokem primitivních násilníků
a svým intelektem, vzděláním a nevalným charakterem pomáhal
legalizovat bezpráví.
Kdo nepoznal důsledky socialismu v komunistickém provedeni
na vlastních bedrech, nepochopí. Životaschopnost komunismu
maskovaného socialismem je závislá na tzv. kapitalistické společnosti,
kde působí sice občas jako zdánlivá konstruktivní opozice, vždy však
jako parazit potřebující ke svému životu nosné medium, z něhož žije,
přitom proti němu bojuje a vv.wiwí je.

Tylo úvahy o levicovém socialismu vkládáme do našeho
vysvětlujícího dopisu záměrné, neboř cílíme povinnost varoval
všechny, kteří dosud věří teoriím o plánovitém hospodářství, o
svobodách a o skvělé beztřidni společnosti. My a s námi naše rodiny
isme praktické provedeni těchto teorii zaplatili ztrátou svobody,
zdrávi, majetku, možnosti vzděláni, mnozí i ztrátou života.
Bří bedlivém studiu textu Úmluvy o ochraně lidkýcli práv a
základních svobodjsme našli pouze cudnou zmínku o povinnostech.
jejichž plněni by mělo být prvořadou podmínkou k požadavku
jakéhokoliv práva (článek 10. exist. 2). Bez dostatečného zdůrazněni
povinnosti se dostáváme do absurdního pojetí práva, kdy zločinec
má právo na jakýkoliv zločin, jeho oběř pouze na "přiměřenou"
obranu. Jsme přesvědčeni. že kdo neuznává u neplní povinnosti k
rodině, obci, společnosti, státu, zemi a přírodě, nemá nárok domáhat
se jakýchkoliv práv. E demokratickém zřízeni by měly být v rovnováze
povinnost a právo. Převažuje-li právo ve smyslu nároku, přestává
demokracie a nastupuje anarchie.
Na závěr konstatováni, f ( eské republice si stěžuji na porušováni
lidských práv :

1. Bývali komunisté, kteří oficielně sice již komunisty nejsou, ale
ve skutečnosti jimi zůstali, jak doslova pravil o sobě bývalý
polistopadový ministr zahraničních věci.
2. ('ikáni. kteří si teďříkajíRomové, cožjeneadaptabihii etnikum,
ktere zná výhradně svá práva, avšak jakékoliv povinnosti nechápavé
odmítá.

3. Zločinci všeho druhu, zloději, kapsáři, podvodnici, vrazi.

Toto obšírné odmítnuti a vysvětleni pozadí dezinformaci
exportovaných z CR do Rady Evropy a zdůvodněni našich názorů
isme ochotni kdykoliv a kdekoliv obhájit a dokázat. S jistotou též
můžeme konstatovat, že s našimi 12.000 členy téměř stonásobně
převyšujeme skutečný počet fyzických osob, o něž se autoři "stížnosti"
(přesněji denuncianli) mohou opřít.
Potud naše stanovisko.
Své námitky a vyjádření k tomuto tématu zasílají do Rady Evropy
i jiné spřátelené organizace, neboť v zahraničí musí zřetelní zaznívat
kromě oficielních stanovisek i jiné názory než soustavné podvratné a
lživé poťouchlosti osmašedesátníkú a jiných pohrobků totality.

Miloš Slabák

Slíbená odpověď
V minulém čísle Zpravodaje jsme na str. 8 a 9 otiskli dopis,
který nám poslala státní zástupkyně paní Mgr. Irena Netušilová.
Slíbili jsme Váni, že odpověď na tento dopis uveřejníme v tomto
čísle. Nuže, zde je naše odpověď :

Vážená paní magistro,
odpovídajíce na Váš dopis ze dne 16. ledna 1995 si Vám
dovolujeme sdělit:

Je politováníhodné, že náš dopis Nejvyšší státní zástupkyni .
pani JUDr. Kopečné jste pochopila jako útok na svou osobu,
nikoliv tak, jak byl myšlen. Posláním dopisu bylo zoufalé volání

bezmocných, snažících se zatím marné o konečné řádné
zúčtováni naší společnosti s komunistickou minulosti. Pod
pojmem zúčtování chápeme nejen majetkovou restituci, ale v
tomto případě restituci morálky a práva. Vy sama, jako
dlouholetá pracovnice justice, jste musela poznat, kolik
trestných činů bylo spácháno prokuraturami a soudy nejen
vznesením obžaloby či vynesením rozsudku, ale třeba i pouhým
zahájením řízeni nebo naopak jeho nezahájením, k tomu všemu
stačil pouhý pokyn funkcionářů KSČ.
V současnosti takové pokyny orgány činné v trestním řízeni
nedostávají a záleží výhradně na individuelni iniciativě, která
je v převážné míře minimální. Je absurdní požadovat od nás laiků - když poukážeme na nevyvratitelnou skutečnost spácháni
nějakého trestného činu specifikovat důvody, rozsah či úmysl,
kletý k takovému činu vedl a k tomu předložil ještě důkaz, že k
takovému trestnému činu vůbec došlo. Stejně absurdní by bylo,
kdyby vyšetřovatel vraždy požadoval po oběti předloženi
důkazů, že byla zavražděna a proč se to stalo.
Podnětů k trestnímu stíhání jsme podali bezpočet. Řadu
těchto našich podnětů i podnětů různých nižších bývalých
prokuratur zadržel a k dalšímu řízení nepostoupil přednosta
vojenského oddělení Generální prokuratury dr. Kříženecký.
Také jsme předpokládali, že Státnímu zastupitelství bude
předána veškerá agenda prokuratur k dalšímu šetřeni. Není
naši vinou, že se tak nestalo, případně, že kompetence obou
úřadů se od sebe poněkud liší.

Při našich písemných i ústních stycích s orgány činnými v
trestním řízení se setkáváme s frázi o "kolektivní vině", např.
žádáme-li potrestáni dosud žijících členů předsednictva UV
KSČ. Tyto orgány se snaží pojmenovat zločiny, jichž se členové
předsednictva ÚV KSČ dopustili, jako "kolektivní vinu", která
je neslíbatelná, což dokazuje zjevnou nechuť zabývat se
takovými podněty a v duchu komunistické dialektiky je vyložit
v opačném smyslu. Přitom musí vědět, že nejde o kolektivní
vinu, ale o vinu zcela určitých jedinců, kteří se kryli za zdánlivý
kolektiv a kteří svým vrcholným postavením ve straně (a tím i
ve státě) řídili a ospravedlňovali veškeré zločiny v naší zemi
se dějici. Trestní zákon v § 34 pistu, g) praví, že přitčžujicí
okolnosti je, když ..... "pachatel spáchal trestný čin jako
organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen
spolčení“, l edy žádná kolektivní vina, ale spolčení.
Smyslem našeho dopisu také bylo, aby se ledy konečně linuly
a bylo zahájeno vyšetřování zločinu komunistického bezpráví,
k čemuž jsme dávali již mnohokrát podnět. Znovu
zdůrazňujeme. že netoužíme po šibenicích, kriminálech, utrpení
a mučení Nám nejde o pomstu, jak se nám podsouvá, ale
výhradně o pojmenování zločinů, o jejich odsouzení, Ij. vynesení
rozsudku a teprve polom, bude-li to možné a nutné, o potrestáni.
Bohužel také znovu musíme připomenout, že nepotrestaný
zločin plodí nový zločin, což denně dokazuji zprávy
informačních medií.
Konkrétně k Vašemu dopisu :
- Zásadně nám nejde o Vaši diskreditaci ani o útok na
veřejného činitele, ba ani o pomluvu, jak nám vkládáte do úst.

- Nechtěli jsme se dotknout a také jsme se nedotknuli Vaší
profesionální cti a morálky.
- Nemusela jste se obhajoval, že jste v době svého působení
v justici nepodepsala žádné rozhodnutí, které by někomu
ublížilo, my jsme Vás z toho neobvinili.

- Naši údajnou nechuť spolupůsobit jste si vykonstruovala.
Kolikrát jsme různým orgánům nabídli naši spolupráci a
pomoc, tolikrát jsme byli odmítnuti, nelze se tedy divit naší
skepsi.

- Náš zájem není kompromitovat státního zástupce, jen
jsme povinni mu připomenout, že i on musí vyvinout vlastní
iniciativu a nežádal, aby jeho profesní náplň za něj vykonával
někdo jiný, k lomu neodbornik nemající přistup k archivním
plamenům

Nikdo Vám nepřipomínal Vaši minulost, neznáme ji.
ani se po ni nebudeme pídil, ale z Vaši reakce soudíme, že
nejen sly šité liavu rust, ale chybí Vám onen již. zninčný "poky n
shora", i kdy ž v opačném smyslu než. se dělo před listopadem
1989
- Necítíme ledy potřebu a důvod veřejně se Vám omlouvat
Jde skutečné a v ý hradně o nedozorumčni. k lomu o nepochopeni
snahy lidi, kterým jde o víc než. se povrchnímu pozorovateli
jevi Jdco varováni současné generace i dalších generaci našich
potomku, aby nepodceňovali zločiny proti morálce a
spravedlnosti a nedopustili, aby se mohlo opakoval něco
podobného, co nás postihlo v podobě komunistické nadvlády
Česká justice by tyto snahy měla podporoval, nikoliv - jak se
nám dosud jevi - je brzdit..
Kdyby naše reakce na Váš dopis byla tak adekvátní Vaši
reakci, mohli bychom citoval § 158 oďst. (1), písni, c) trest.
zák
Veřejný činitel, kteiý v úmyslu způsobit jinému škodu
nebo opatřil sobč nebo jinému neoprávněný prospěch nesplní
pov innost vyplývající z. jeho pravopmoci. bude potrestán.....",
lot’. Miloš Slabák, předseda politické komise
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Sdělení Ústřední revizní komise
Vzhledem k nepravdivým informacím o hospodařeni
poboček a zejména ústředí KPV ČR, které jsou siřeny patrně
záměrně, považuje ÚRK za užitečné zveřejnit loto sděleni:
V roce 1994 provedla ÚRK na pobočkách a na ústředí KPV
ČR celkem 22 revizi. O této činnosti bylo informováno
předsednictvo a Rada a prostřednictvím předsedu poboček by
měli být informováni i členové. Revize prokázaly vesměs dobrou
úroveň hospodařeni. Pouze u jedné pobočky byly zjištěny
závažné nedostatky, které byly řešeny zvolením nového výboru
a revizní komise.
Voleni funkcionáři jak poboček, tak ústředí nejsou placeni
a nedostávají žádné odměny, ani diety
Pokud by se některý z členů domníval, že hospodařeni je v
rozporu se směrnicemi, pak URK je připravena provést řev izi.
případně i umožnil členovi nahlédnout do dokladů
Jiří Blatný předseda Ústřední revizní komise KPl' CR

Smírčí komise
27.3.95 projednávala smírčí komise dva případy. Jeden z.
pobočky KPV Znojmo, druhý z Pardubic. Oba případy byly
shodné v tom, že řešily problémy vzniklé mezi jednotlivými
členy pobočky.
S postupujícím věkem zřejmě u nás ubývá tolerance,
respektováni jeden druhého a často i sebekriličnost. Nevím,
zdaje na vině jen stáři. Možná je na vině i nervozita z toho, že
vše kolem nás ncpiobíhá tak, jak jsme si kdysi představovali

Určitým lékem těchto "neduhů" muže být i přiklad z
ostravské pobočky, který jsme uveřejnili v minulém čisle.
Nejenom schůzovat a řešit problémy , ale scházet se někdy jen
proto, abychom si popovídali, pochlubili se vnoučaty, uvolnili
se. Mohou to být společné návštěvy míst, která nás zajímají,
společná návštěva divadla a pod.
A hlavně sociální činnost naši organizace. Taje stále dosti
opomíjena Často dostávám dopisy, že len a ten pro své stáří
přestal být členem KPV. Vždyť právě ve stáři by mu měla být
organizace oporou. Naše spory se nám jisté budou zdát
bezvýznamné, poznánte-li. jaké problémy přináší stáři a nemoc
Nejenom, že při pomoci těm, kteři to potřebuji vice než my,
zapomeneme na své, často uměle vytvořené těžkosti, ale
získáme i dobrý pocit z této práce.
Anionin Nováček

Až budem umět udeřit
a smýt pohanu svoji,
až najdem sflu bít se zas,
stát jako muži v boji,
až budem umět okovy
vmetnout do tváře kata,
a opovrhnout každým z nás
kdo do ústraní chvátá,
až budem umět milovat,
tu sladkou zemi naši,
třeba jen s pěstí zaťatou
jít na ty, co nás straší,
až najdem v srdci odvahu,
a přestáném být malí,
až půjdem proti přesile
i kdyby se nám smáli,
až budem sobě bratry zas,
ne slovem, ale krví,
a když polnice zavolá,
pod prapor půjdem prví,
až poznáme jak zbabělí
jsme v očích našich dětí,
až poznáme, že svoboda
se dává za oběti,
až v nás všech touha zaplane,
bít smečku lidských hyen,
pak zasvitne nám svoboda
a s ní rozkvete - ŘÍJEN!
Jára Mečů

Cleveland 1977

venska.

Józa Novák se narodil v české
rodině usazené po několik genera
cí na Volýni. Ze Sovětského svazu
repatrioval do Československa v
roce 1945. Do Kanady přišel kon
cem listopadu 1949, kde se za
velmi krátký čas oženil s volýňskou čéškou Růženou Jelínkovou.
Teologii studoval na Biblické
škole ve Winnipegu, Manitoba, a
na McMaster semináři v Hamiltoné, Ontario. Studia ukončil
dálkově na Northen Theological
Seminary, v Chicagu, Ill., USA.
Po dobu svých studii teologie slou
žil jako duchovní správce Betlém
ské Kaple ve Winnipegu.
Józa Novák byl ordinován v
Československém Baptistickém
sboru v Torontě, kde byl kazate
lem od 1. února 1955 do 31. pro
since 1978. Navíc od roku 1964
do 1967 pomáhal v anglickém
sboru "Parkdale Baptist Church" v
Torontě. Od 1. června 1979 do
konce června 1985 Rev. Novák
byl kazatelem v "Pelmo Park Bap
tist Church” v severní části To
ronta. Od září 1985 do června
1991 vedl shromáždění v české
řeči v kostele "Martin Grove", a v
roce 1987 byl výpomocným ka4

Kam kráčí naše televize ?
Česká republika je. jak známo, jediným postkomunistickým
státem bývalého sovětského bloku, kde je pravicová vláda.
Nezasvěcený divák, který by sledoval politické publicistické
pořady české televize a o této skutečnosti by nic nevěděl, by
však určitě tuto skutečnost z jejich pořadu nepoznal. Naše
televize totiž všem levicovým silám, nejen těm. které jsou
zastoupeny v parlamentu, ale i těm. které se do parlamentu
vůbec nedostaly, poskytuje takové množství vysílacího času,
že se o t'
n vládním stranám muže jenom zdál. Česká televize
*
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zatelem (asistentem) v kostele
"Lorne Park" v Mississauga, Onta
rio.
V českém jazyce napsal 53 trak
tátů, a 13 zpracoval v angličtině.
11 traktátů je přeloženo do slo
venštiny a 4 do španělštiny. Něko
lik traktátů bylo v Českoslovenku
přeloženo také do ruštiny.
V kazatelské i misijní práci od
prvního začátku je velikou oporou
a pomocnicí jeho manželka Růže
na. Nyní mu pomáhají jejich čtyři
dospělé děti a to hlavně s korek
turou anglických rukopisů i fi
nančními příspěvky.
Po roce 1968, kdy přišla do
Toronta nová velká vlna uprchlíků
z Československa, pracoval do
brovolně jako tlumočník na úřa
dech ministerstva Immigrace.
Tehdy celá rodina Rev. Nováka
byla nepřetržité zapojena do
pomocné akce. Mnozí uprchlíci
byli s rodinami a malými dětmi.
Pro ty opatřovali dětské kočárky,
nutné oblečení, nábytek, byty a
zaměstnání. Na to se nemůže za
pomenout a proto jim všem patří
veřejné uznání a poděkování.

Zájemci si mohou o duchovní
literaturu napsal na adresu:
Rev. Józa Novák,

1601 Bramsey Dr.,
Mississauga, Ontario, Canada
L5J 2H8.
Rev. Józa Novák je
dopisovatelem "Svědomí" a takřka
všechny traktáty, které vydal
vysázela a vytiskla naše tiskárna
Poznámka:

"Moravia Publishing Inc."
v Torontě.

-mk-

tak očividně zneužívá svého stále ještě monopolního postavení.
Neboť ona nechvalně známá soukromoprávní stanice, dá se
říci, že "jde vládě po krku" zrovna tak. Očividné je
"zviditelňováni " těch Icvičáckých sil. které ve volbách úplně
propadly Za všechny budiž uvedena pidistrana Svobodných
demokratů v čele sjejich šéfem Dicnstbicrcm. Připadá to někdy,
jako by tito lidé a tyto sily prostě nesměly zmizet ze scény, i
kdyžje vůle občanů ve volbách odkázala na smetiště. Proč asi
lak tomu jc?Kdvž. k tomu přičteme reklamu, i když někdy
zakrytou do jakési rádobykritiky. kterou všechna média
poskytuji odborům a jejich rudým bosům, a dále postavy á la

č .2 / r .2

K 28 říjnu !

Práce baptistického kazatele
Józy Nováka je dnes už dobře
známa nejen mezi krajany v To
rontě, ale i v Československu,
Austrálii, Argentině a v jiných
zemích světa. Do 15. listopadu,
1992 rozeslal do 25 zemí víc než
1,040.000 duchovních traktátů a
2.500 Biblí. Největší počet těchto
traktátů byl zaslán do Českoslo

KPV"

*

Práce Reverenda
JÓZY NOVÁKA

"Z p ra v o d a j

Ječen z nejvýznfanin^jších vojenský
ch Cechů, který po
válce po zkušenos
tech s bolševiky,
nabral do plachet
úplně jiný ezimut.
Většina Vnlyňáků
tak chytrá nebyla
a věřila poválečně
demokracii v ÖSR.

^O&fLßminka,

na
JUaríina 'Xirabika
21. října t.r. zemřel po moz
kové mrtvici ve věku 88 let nestor
krajanské obce v Clevelandě,
Martin Hrabík, který patřil mezi
nejstarší příslušníky českosloven
ského politického exilu, kteří ode
šli z vlasti po únoru 1948.
Zesnulý zasvětil svůj život ve
řejné činnosti, ve službě venkovu.
Od mládí pracoval v Republikán
ském dorostu, který byl mladou
generací politického hnutí země
dělského, a malorolnického lidu.
Jako inteligentní venkovan již v
časném mládí pochopil smysl a
poslání tohoto hnutí, které usilo
valo povznést životní úroveň ven
kovského lidu a získal mu spra
vedlivý podíl na politice a správě
demokratického státu.
Ze své rodné vesničky v Pošu
maví Vilová byl důvěrou vrstevní
ků zvolen předsedou dorostu pro
okres Kdyně. Jeho pracovní hou
ževnatost a oddanost hnutí jej
přivedly do funkce krajského
předsedy župy plzeňské. V oceně
ní jeho schopností byl v roce 1931
povolán do zemského sekretariátu
dorostu v Praze. Zde Martin roz
vinul své organizační nadání, pro
gramovou pohotovost a bohatou
iniciativu. Jeho intensivní záliba v
literatuře jej uschopnila, aby chá
pal svůj úkol hlouběji. Přišel do
Prahy, do vedení Zemského sdru
žení dorostu, právě uprostřed vel
ké zemědělské krise, kdy česko

slovenské zemědělství zápasilo o
rentabilitu své výroby a mladá
generace venkova byla součástí
existenčního boje za spravedlivou
odměnu za práci.
Ze své kanceláře a hojným
stykem s organizačními složkami
Hrabík pracoval na rozšíření
členských řad dorostu, kteréžto
hnutí již tak bylo největší organi
zací mládeže v celé Evropě. Ne
šlo mu však jen o množství důleži
té v demokratickém systému, ale
neméně o kulturní, sociální a spo
lečenské povznesení mladé gene
race na venkově.
Když se Martin stal později úst
ředním tajemníkem dorostové or
ganizace, rozšířil své snažení na
celé území státu vytvářet moderní
venkovskou mládež pro její exis
tenční úsilí, ale neméně budovat
v ní politicky uvědomělou gene
raci jako pilíř státu a jeho demo
kratického zřízení v neklidném
ovzduší doby. Výsledky této práce
vyzněly mohutně na jubilejním
sjezdu dorostu v roce 1937, kdy
dorost oslavoval 30 roků svého
trvání. Sjezd, jehož hlavním
organizátorem byl Martin Hrabík,
manifestoval na shromáždění sta
tisíce mladých Čechoslováků z ce
lého státu na půdě hlavního města
hold republice, ale také brannou
připravenost ji hájit před hnědým
nebezpečím z Německa. Když do
šlo k zániku samostatného státu,

Martin neváhal ihned vstoupit do
odbojového podzemí a osudem
mu bylo uvěznění v koncentrač
ním táboře.
Po válce byl zdrcen zákazem
Republikánské strany ve veřejném
životě národa podle košického
programu Benešovy vlády; nepři
jal nabídky z několika stran na
poslanecký mandát a neúčastnil se
veřejného života. To ve víře, že
přijde šťastnější vývoj pro demo
kratické aspirace národa. Byl
zklamán jako národ sám a komu
nistický převrat v únoru 1948 jej
vypudil do exilu.
Na svatováclavském sjezdu bý
valých příslušníků Republikánské
strany v Paříži v roce 1948 byl
Hrabík s Dr. Černým organizáto
rem obnovení strany v exilu s po
sláním udržovat v ní souvislost s
demokratickou minulostí.
Z existenčních důvodů přesídlil
do Spojených států a usídlil se v
Clevelandě, Ohio. Zde byl živel
ným účastníkem krajanského živo
ta a pomáhal živit povědomí o
staré vlasti. Byl redaktorem agrár
ní revue NOVINA, v níž jeho po
litická skupina zveřejňovala zá
služnou minulost Republikánské
strany.
V Martinu Hrabíkovi odešel
uvědomělý exulant, pilný pracov
ník na udržení historické paměti
národa, kterou rudý režim úspěš
ně potlačoval.
Na jeho pohřbu v sobotu 24.
října uctil velký počet smutečních
hostů památku zesnulého. Za rod
ný kraj se s ním rozloučil básník
Přemek Kocián; za všechny kra
janské organizace pan dr. Václav
Hyvnar. Vzpomínku na spolupráci
s Hrabíkem přinesl ex-starosta
města Clevelandu Perk. Za pří
slušníky Republikánské strany v
zahraničí učinil smuteční projev
Vladimír Dostál.
Dr. V. D.

5
troekista Petr Ulil. které mají do všech médii zřejmé vstup
předplacený, musel by člověk, kterému bolševici zcela zničili
jeho občanský život a přitom byl rád. že ten život vůbec uchoval,
propadnout malomyslnosti Ale vzápětí si přece jen uvědomí,
že výsledky voleb nejsou náhodné a že ledy svědčí o tom. že
rozeznávaci schopnost našeho občana, i přes čtyřicetileté
vymývání mozků, je stále živá a citlivá Vždyť levičáci všeho
druhu měli na startovní čáře voleb všechny trumfy v rukou a
přece jim to nepomohlo. A tak naši naději do budoucna i nadále
zůstává vědomi, že náš prostý občan se svým zdravým selským

rozumem opět odkáže všechny demagogy a zncuživatclc
demokracie na patřičné místo. Neboť že jsou to živly destrukční,
které nejsou ochotny stavět, to už. je dnes jasné. Půjde ledy
opět o to. aby tyto živly byly odkázány tam. kde by nemohly
ani bořit.

Zdeněk Křivka

Kam však patři naše televize? K silám státotvorným nebo
státoborným ? Neboť existuje výraz "míra věcí". Aniž popíráme
právo na kritiku, domníváme se. že právě tuto mim věci televize
v tomto případě překračuje.

zem 5 v č e tn 5 t 5c h , k te ř í o k u p a c i
h v á l i l i . Za ty to z lo č in y z ů s ta li n e
z a č í t v y d á v a t sv é m e m o á ry .
VH.

I aková je pravda o Mírově

Nebyli odsouzeni, ale internováni v přisnča nejlépe střežené
věznici padesátých let. Potenciální odpůrci totalitní moct KSČ.
kteří nezradili svou přísahu a zachovali svou čest.

To bylo 240 důstojníku československé armády,
internovaných v r. 1949- 1951 v t.zv. Táboře nucených prací
(TNP) Mírov. který byl umístěn ve věznici Mirov a jak se dál
dočtete, bvla to internace, jejímž zakončením měla být fyzická
likvidace internovaných důstojníku po vzoru NKVD při
zavražděni polských důstojníků v Kalynu.

Proč se tak bolmdik nestalo : byl to nakonec boj o moc a
rozkol v samotném jádru UV KSČ. který' vyústil v proces
Slánský a spol a dále byl to diplomatický tlak Západu na
záchranu internovaných . kdy ÚV KSČ již. neměl odvahu k
lakovému zločinu

Označeni TNP Mírov bylo jen kamufláží pro oklamáni
veřejnosti. V tomto internačním táboře byli drženi a pečlivě
střeženi důstojnici ČSA bez soudního rozsudku po přikladu
německých koncentračních táboru, kde nacisté také internovali
své potenciální protivníky bez rozsudku. Z 240 internovaných
důstojníků ČSA bylo šest generálů (Kryštof, dr Estcřák. Tichý.
Kovář. Bartik. Hrabovský) a ostatní byli vesměs vyšších
hodností. Z celkového počtu bylo internováno 65 důstojníku
druhého odboje. Byli tam i důstojnici, kteří přežili za německé
okupace fašistické koncentráky a věznice. V TNP Mirov bez
lékařské pomoci zemřeli gen. Hrabovský. plk. Souhrada. plk.
Ditě, mnozí zemřeli krátce po propuštění.

1/ Z odpovědi inspekce ministerstva vnitra a NO. která
na otázku o čase propuštěni prohlásila, že "tábor bude
likvidován, až.bude v USA revoluce". Slovo "likvidován” melo
dvojí smysl. Také hrůzný nádech - nikdo o zrudnosti zločinu
KSČ na Mírově nc|x>chyboval.
2 / Ze slov ncjsurovčjšiho vyšetřovatele StB Miroslava PichTůmy.klcrý dozíral na internační tábor Mirov a podněcoval
ostrahu Mírová, aby vyvolala vzpouru internovaných a pak je

postřílela. Vyjádřil se přitom "Nejlcpši bude naložit chovance
na aula, zavezl je za hranice (myšleno do SSSR) a tam je
postřílet, aby byl pokoj ”
Tristní ovšem je. že tohoto surovec obhajoval v ČT 2
23.1.95 ve vysíláni "21" dr. Oldřich Janeček, takto historik
Proto není se co divit, že historie nám učni předkládánu
objektivně, ale subjektivně.

3./ Z dopisu bý valého velitele internačního tábora Oldřicha
Kohlička alias Skály z Bcdfordti (Kanada) z 13.6.1991. kde
přiznává, že dostal, ale odmítl rozkaz, na podzim 1950 k fyzické
likvidaci internovaných důstojníku.

4 / Při propuštěni z TNP Mirov a jeho zrušeni v srpnu r.
1951 na dotaz, důstojníků, proč byli internováni, zněla odpověď
předsedy propouštčci komise :"To je stálili tajemstv i. to se snad
někdy dozvíte." Velká většina se to nedozv i. neboť zemřeli

Proč byli důstojnici ČSA v r. 1949 internováni, vyplývá z
vyjádřeni ministerstva obrany, které potvrzuje úmysl UV KSČ
fyzicky likvidovat internované důstojníky a to. žc po propuštěni
byli stále pod dohledem SlB až do r. 196S.
Protože všechny údaje o ponižujícím a surovém zacházeni
komunistických dozorcii a vyšetřovatelů SlB s aktiv nimi či
potenciálními odpůrci vlády KSČ jsou doložilclnc. je nutné z
vyššího principu mravního publicisticky šiřů pravdu o Mírově
- jako poučení i jako varování

Mladší generace, narozená ve třicátých letech a později je
velnu poznamenána propagandisticky dobou padesátých a
pozdějších let. aniž si to uvědomuje. Co pro ni znamena
dlouhodobé utrpení a surové zacházeni v komunistických
žalářích a koncentračních táborech manových dolu? Co pio ni
znamenají popravy nevinných odsouzených k smiti dle

ostudných komunistických zákonů, vynášených soudci v
komunistických talárech ? Nic. neboť ve většině je dosud
prosáklá mar.xleninismem, dobou pionýrských šálku, modrých
košil. Tak byla ohlupována po dobu 40 let a dnes asi těžko loio
zlo z.jejich duše vyprchává. Je třeba nezákonnosti komunistické

moci neustále pranýřovat, vysvětlovat, aby bylo pochopeno,
jak se dostal český národ na zcestí a jak prožíval další Lipan)
a Bílou Horu jen proto, žc nebyl svou povahou ve vire v
demokracii jednotný. A kdo má být hlasatelem pravdy ?
Jsou to ti, kteří mohou působil na široký okruh diváků,
posluchačů, čtenářů. Jsou to spisovatelé, historici a vládci
masmedii.
plk. v.v. Jaroslav Four

Z p ra v o d a j K PV ”
č .2 /1 9 9 5

Internační tábor Mirov měl zvláštní charakter a jak uvedeno
v předu, byl určen k fyzické likvidaci internovaných důstojníků,
což vyplývá z. následujících odpovědi a zjištěni :

n a d lo u h ý c h 2 0 l e t s c
p o tre s tá n i a už m ohou

S trů jc i okupace n a š í

Hrad Mirov je od 14. století až. do dnešních dnů používán
jako vezení a dle toho bvl ještě v padesátých letech vybaven
Dnes je znám jako věznice Mirov u Mohelnice na Mírově. TNP
Mirov byl uvnitř věznice na nejzazšitn .3. nádvoří, v těsném
sousedství t.zv. věže, kde byla vězněna na doživotí nebo na 20
let protektorálni vláda. Internovaní v TNP byli střeženi
příslušník) SNB. mladými, ambiciózními, prodchnutými
marxleninskou ideologii. Jejich ambicioznost se projevovala
psychickým i fysickým ubližováním Internovaní v celách se
museli po osloveni člena ostrahy hlásit jako chovanec s číslem.
Ze 3 nádvoří nebylo možno utéci. Na dvoře (cca 250 m
čtverečních) se mohli internovaní pod čtyřmi samopaly občas
pul hodiny procházet Oblečeni bylo civilní, jak kdo byl zatčen.
Ostrahu, bydleni a vězeňskou stravu v kalorické hodnotě pro
nepracující spláceli internovaní po propuštěni v r. 1951 částkou
1.100.- Kčs za měsíc, přičemž je ministerstvo obrany a úřad
práce zařadily na manuální práce.
O internováni důstojníku, propuštěných z ČSA v letech
194X-49 rozhodl vojenský komitét UV KSČ v lednu 1949 ve
složení Gottwald. Slánský, generálové Svoboda, Drgáč Drnec.
Procházka a Rcicin. Zatýkáni bylo vedeno pod heslem "Akce
D" a razie pro zatýkáni byla stanovena na 20. 4 1949 za
spolupráce složek StB a OBZ. Paradoxem je. že tento den byl
stanoven na 60. výročí narozenin fašistického tyrana Adolfa
I lillera. i v tomto snad byl cynismus protagonistů komitétu. Je
smutné. Že někteří zločinci byli v r. 1990 rehabilitováni a že
po některých jsou ještě nazvány ulice, vysokoškolské koleje a
nejsou odstraněny pamětní desky, umístěné za totality KSČ.

