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Okresní výbor KSČ
v Šumperku
Píši Vám proto, že v posledních týdnech v našem městě došlo k nebý
valému hemžení při výstavbě Stalinových pomníků. Vím , že touto oblastí
se zabývá Kulturní odbor ONV a jelikož před více lety, jakož i v loňském
roce zaujal k mé žádosti o odstranění Stalinova pomníku zamítavý postoj,
obracím se přímo na Vás. Také proto, že právě náš okres 3e proslavuje ha
nebným primátem, že jako jediný na celém světě má dva Stalinovy pomníky
v nadživotní velikosti, umístěné v Šumperku a Zábřehu na Moravě.

K tomu ještě nutno připočítat právě vznikající monument na Náměstí
českosl.-sovětského přátelství, v němž /podle sdělení předsedy Kulturního
odboru ONV/ má být jako jedna z postav rovněž i J.V.Stalin. Jako kat své
ho národa a jako tyran neměl sobě rovných v historii. Právě nyní se v So
větském 3vazu počítají jeho nevinné oběti z řad nejlepších arynů a dcer
Komunistické strany, zakladatelů sovětského státu a nejbližších Lenino
vých spolupracovníků. Daleko větších zločinů se však dopustil na prostém
venkovském obyvatelstvu, jehož oběti při násilné kolektivizaci jdou do
mnoha milionů. Jeho vojevůdcovské schopnosti na začátku II.svět, války
způsobily, že již v prvních šesti měsících padlo do německého zajetí na
000.000
*
5
sovětských vojáků. Tito nevinní váleční zajatci z nichž jen má
lo ořežilo fašistické koncentráky /to byli praví hrdinové II.svět.války,
nebo? nepodlehli k lákavým nabídkám k naverbování do yiasovovy armády/,
byli po válce mnozí odsouzeni k smrti a ostatní se dostali do sibiřských
oracovních táborů. Je charakteristické, že lidem, kteří ho v předvečer
války informovali i o přesném datumu agrese jako Richard Sorge, nechal
vybít celou rodinu.
Postavení Stalinova pomníku před několika dny na náměstí u Motote
chny v Šumperku a nová výstavba na Náměstí čs.-sovětského přátelství v
Šumperku, kde má být jako jedna z postav i J.V.Stalin, to už není kulst
osobnosti, to je kult hlouposti, nie především je to úmyslná neúct© k x
milionům obětí represálií a státního banditismu organizovaného Stalinem.
Je to zřejmá neúcta i k nevinným obětem stalinismu v naší zemi praktiko
vaného po r. 1948.
Teprve teá, jedna epocha končí, epocha stalinismu, epocha nekontro
lované zvůle násilně nanesená na fysický i duševní život všemu obyvatel
stvu oodle vzoru dávných asijských středověkých despocií. Přichází ne po
málu, ale rychle období socialismu 3 lidskou tváří. V Šumperku, jak se
lze denně přesvědčit při pouledu na nově přemístěný Stalinů» pomník, si
někteří představitelé města myslí, že tím zastaví i Boží mlýny. Ale ne
zastaví, Stalin a jeho pochopové jakkoliv vyvolávající hrůzu i při pou
hém vyslovení jejich jména, jsou již bezmocní, stejně jako se stávají
bezmocní jejich opravdoví dědici i v Šumperku.

V dokonalé úctě

V šu-Doerku, dne 12.6.1938
Na vědomí: 1. Ústřední výbor KSČ
2. Rudé právo

Vladimír H a j n ý
čs.armády č. 34
787 01 Šumperk

rozhodovala o byli či nebytí lidských životů. Jejich promyšlené zločiny
se nezastavily ani před tím ncjpodlejšim a nejbestiálníjšim rozsudkem
- trestem smrti. A práví tomuto bezmeznému řádčni padla za obít’ i
neohrožená bojovnice za spravedlnost, pravdu a demokracii : dr.
Milada Horáková. Nebylo to v padesátých letech poprvé, kdy se tato
neúnavná zastánkyní svobody postavila odhodlaní proti porobi a
násilí. Již v letech 1939, kdy nacisticko-fašistieká bota začala šlapat
a dupat po ješti mladé 20ti leté demokratické republice, se dr. Milada
Horáková rozhodla nekapitulovat a účinní se postavila proti
hitlerovské expanzi a proti okupaci naši vlasti. Se samozřejmostí jí
vlastni se okamžití zapojila do odbojové skupiny P.V.V.Z, “Petiční
výbor Vérni Zůstaneme”, která byla částeční rozbita v roce 1940 a
téméř úplni zničena v heydrichiádí, kdy byla také dr. Horáková
zatčena Z dochovaných spisů Horákové vyplývá, že již v roce 1939
vybudovala širokou síť ženských spolupracovnic pro skupinu P.V.V.Z.
Bylo dohodnuto, že ženská část skupiny bude pracovat pod záštitou
klubu Ženské národní rady. A jak píše dr. Horáková, ženy si podle
svých možnosti a schopností rozdílily četné důležité úkoly, jako
zpravodajství, sociální zabezpečení pro rodiny zatčených, vyhledáváni
a přípravu bytů a úkrytů pro odbojáře i získáváni potravin tím, kteří
již byli stiháni gestapem.
Bylo vytypováno, ve kterých včtších a okresních místech budou
založeny kluby Ženské národní jednoty (Brno, Olomouc, M Ostrava,
Pardubice, Přerov, Plzeň, a j) V mnohých tčchlo místech tyto kluby
zakládala praví dr. Horáková. A tak se ilegální síť rozrůstala Dále
udržovala četné styky s pošťačkami, telefonistkami a právničkami,
od kterých čerpala různé zprávy a včdomosti, či povčřovala je různými
menšími, avšak důležitými úkoly. Mimo vytvořeni ženské sítí byl jí
svěřen úkol sociální pomoci rodinám zatčených. Tuto práci převzala
po Andrštoví zatčeni, kdy z počátku ji dílala s ním. Na jaře 1940 se
vytváří spojeni mezi představiteli zpravodajské skupiny napojené na
Londýn, protože bylo třeba upravit společné vysíláni a přijímáni depeši.
Doktorka Horáková pracovala mezi politickým ústředím a vojenským
podzemním hnutím. Opatřovala byty pro vysílačku, sehnala ženy pro
šifrováni depeši Ke spojeni s komunistickým ilegálním hnutím a
navázáni kontaktů, jimž byla dr. Horáková pověřena, již nedošlo. Byla
zatčena gestapem. Po pčti letech ve vězeňských kobkách se vrátila do
svobodné vlasti, aby čtyři roky na to byla zatčena podruhé za svoje
přesvědčeni a nekompromisní postoj a odmítnuti zcela protizákonného
puče v roce 1948. Byla si velice dobře včdoina všech těch tragických
následků a utrpení, která nás po tomto uchopení moci od komunistů
čekají, proto ono její obrovské a nezlomné odsouzeni tohoto puče. A
tak se ocitla 31.5.1950 tváři v tvář před nerovným soupeřem, před
soudním senátem v Pankrácké síni ještě se svými dalšími dvanácti
spoluobžalovanými. V době procesu bylo dr. Horákové 48 let. Od
roku 1929 byla členkou tehdejší národní socialistické strany, od roku
1923 pracovala v ženské národní radí, jejíž byla pozdíjši jednatelkou.
Po návratu z koncentračních táborů v roce 1945 byla předsedkyní
zahraniční komise strany, členkou jejího ústředního výboru.
Poslaneckého mandátu se vzdala 10. března 1948, v den smrti Jana
Masaryka

Ve čtvrtek 8. června 1950 skončilo přelíčeni, v němž předseda st.
soudu dr. Trudák vynesl ty nejkrutějši rozsudky. Trest smrti pro dr.
Miladu Horákovou, JUDr. Oldřicha Pccla, Jana Buchala a Záviše
Kalandru. Světová veřejnost se sjednotila k mohutnému protestu.
Poprvé od konce 2. svít, války hrozila smrt žcní-inatce v politickém
procesu Z.a 19 dnů od vyhlášeni rozsudku se svít otřásl podruhé:

čele s mnohonásobným vrahem Klementem Gottwaldem. Svůj veliký
politický přehled s hlubokou vnitřní intuicí dokazuje v jednom svém
rozhovoru již na podzim r. 1949, kdy říká :

‘T3ojím se o charakter našich lidí. Masarykova demokracie trvala
21 let. Tato hrůza potrvá asi dlouho. Co bude z umrtvovaného národa?
Mladí vyrostou vc lži, demagogii, nebudou vídít nic. Po mní patrni
nezbude popel, ani vzpomínka, ale dokud budu dýchat, budu se snažit
mluvit pravdu, hájit pravdu, demokracii, právo na lidskou důstojnost."
Tak to chlíl Hus, tak nás to učil T.G.M., viďte? Jarda Krásný

Mistr Jan Hus
V letošním roce si v celém národě vzpomeneme na Mistra Jana
Husa. Je to kulaté výročí v nímž uplynuto 580 let od Husovy smrti v
plamenech. Nestačí však jen vzpomínat. Od Husa je nutno se učit.
Především se od Husa musíme učit lásce k Písmu svátému, ke Kristu
a k Pravdě. Písmo svaté Husa neodvádělo od problémů současnosti,
ale naopak zostřovalo jeho pohled na bouřlivý život ve svítí, na život
v církvi i národě a podněcovalo jeho snahy po nápravě. Hus viděl
rozkládající se feudální společnost, viděl rozpory mezi bohatými i
chudými, slyšel vzdechy chudiny v místech i na venkově, viděl, jak v
srdcích vykořisťovaných kličí nenávist k hrabivému kněžstvu, pyšným
šlechticům i zbohatlým měšťanům. Proto nemlčel jako mlčeli jiní,
káral, napomínal, varoval a ukazoval cestu k odstranění zlořádů. Od
Husa se můžeme učit vroucímu a čistému životu v poslušnosti přikázání
Božích. Od Husa se můžeme též učit zdravému a správnému poměru
k národu, jakož i úsilí o spravedlnost, lásku a mír vc veřejném životě
mezi národy. Myšlenky Husovy jsou živé i dnes, kdy najedno z prvních
míst v našem snažení klademe úsilí v mírovém soužití mezi národy a
my bychom se míli obzvláště pozorní zamýšlet nad odkazem Husovým.
Hus vc svých dílech nejednou mluví o příčinách lidských svárů, vražd
a válek. Je si dobře vědom toho, třebas to vyjadřuje jinými slovy než
my dnes, žc trvalý mír vc svítě není možný bez svobody a sociální
spravedlnosti. Hus vc svém kázáni o míru velmi názorně vykládá, žc
křesťan má dodržovat dvojí mír, Boži a světský. Boží mír má tři stránky
: usmíření s Bohem v Kristu, mír člověka se sebou samým a mír
člověka s člověkem. Je to až fascinující s jakou dalekou vizi, s jakou
prostou, ale hluboce promyšlenou filosofií chápal význam a smysl
míru již téměř před šesti sty lety, o kterém my dnes jen tolik
diskutujeme, dohadujeme se, a nakonec neuskutcčňujcmc. Osobnost
1 lusova přerostla svým významem jedno dějinné údobí jednoh?> okruhu
národa. Osobnost Husova patří velmi výrazně a neodmyslitelně k
našim dějinám.
Jistě k oživení naší paměti neuškodí, když si připomeneme
historická data Husova života :

Janem z Husince se nazývá Mistr Jan podle svého rodiště u
Prachatic, kde se narodil pravděpodobně kolem roku 137). Jeho rodiče
nebyli zámožní, ale přesto získal nižší vzdělání v Prachaticích, které
si doplnil v Praze. Dal se zapsat na univerzitu a jako chudý student
doufal na pozdější uplatnění v církevních službách.
V r. 1393 se stal bakalářem svobodných umíní. V r. 1396 se
stává Mistrem svobodných umění. Od r. 1398 přednášel na pražské
univerzitě, kde se stává známým svým předním místem, nejprve jako
universitní mistr a v r. 1401 dosáhl kněžského svěcení, byl děkanem
filosofické fakulty Karlovy university. Po rychlém vzestupu a velkém
uznáni je v r. 1402 jmenován rektorem univerzity Pražské a také se
stává kazatelem v kapli Betlémské, kde jeho kázáni byla velmi pozorně

KPV”

Milada Horáková byla popravena. Exekuce doktorky Horákové patři
mezi ncjhanebníjši vůbec a je o to otřesníjší, žc byla připravována s
rozmyslem a sadisticky vykonstruovaná z pokynů StB a IJV KSČ v
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JUDr. Milada Horáková.
Krutá hrůzovláda komunistické totality v začátcích padesátých
let zcela bezohlední a cynicky pošlapávala lidská práva a nezákonní

i nadšení sledována a velmi početně navštěvována. V r. 1408 docházejí
prvé žaloby na Husa ze strany kněžstva u arcibiskupa. V říjnu r. 1409
je Hus podruhé zvolen za rektora university. V r. 14)0 dochází k
vyhlášení arcibiskupovy klatby nad Husem. Koncem záři neuposlechl
Hus obeslání k papežskému soudu se ospravedlnit. V r. 1412 v
listopadu dočasně opouští Prahu a uchyluje se na Kozi Hrádek, kde
káže pro český venkovský lid. V r. 1413 dokončuje psaní traktátů “O
svatokupeelví", "Postihu" a ůO církvi.” V r. 1414 v říjnu nastupuje
cestu do Kostnice, kam přijíždí 3. listopadu. 28. listopadu po
předvoláni ke kardinálům, byl uvězněn. V r. 1415 5. 7. a 8. června se
Husovi dostalo slyšení před plénem koncilu. 18. června odmítl Hus
podepsat odvoláni svého učeni. 1. července naposled je před církevním
sborem a 6. července koncilem odsouzen jako kacíř k upálení na
hranici.
Poprava Husova byla ihned vykonána a jeho popel vhozen do řeky
Rýna, aby po něm nezbyla památka, která by mohla být přivezena do
vlasti.
Jarda Krásný

- 0 - 0 -0 -

Nebuďme lhostejní
k pokusům o návrat ke starým časům.
Ústavní soud České republiky prohlásil vyhlášky městských
zastupitelstev o zákazu šíření protidemokratických ideí za
právně neúčinné. Tuto skutečnost jsme museli, i když neradi,
vzít na vědomí a smířit se s ní. Nemůžeme se však smířit s
jinou skutečnosti, proti které jsme shora uvedené vyhlášky
iniciovali, tj s rostoucí rozpínavostí nespokojených stoupenců
komunistického režimu. Přijali jsme proto zněni následující
výzvy', s nížby se měly všechny pobočky KPV obrátit na místní
zastupitelstva se žádosti o připojení se k této výzvě a o její
úřední vyhlášení.
Tento způsob odpovídá našim právním normám a nelze
mu po právní stránce nic vytknout. Věříme, že uplatněním této
výzvy v praxi dosáhneme žádoucího účinku.
Výzva občanům

V poslední době se množí případy vážného narušováni
veřejného pořádku. Děje se tak vyhrožováním, pobuřováním,
snahou o pozvolnou infiltraci totalitních prvků do naši
společnosti, případně nabádáním k občanské neposlušnosti, což
de facto znamená ignorováni zákonů této země s jejich
následným porušením. Vzniká tak nebezpečí rozleptání
demokracie občanskými seskupeními, jejichž členové se
nechtějí smířit se současným stavem a hodlají znovu nastolit
zprofanovaný komunistický režim, v němž by mohli opět
beztrestně uplatnit své záporné lidské vlastnosti. Při
prosazováni svých záměrů zneužívají demokratických principů
našeho zákonodárství a čtyři desítky let trvajícího vymývání
mozků, což způsobilo u značné části našich spoluobčanů
nezájem o veřejné dění.

Vyzýváme spoluobčany, aby se na podobné projevy
politického nátlaku soustředili a nezůstávali k těmto akcím
lhostejní. Velkorysost, mávnutí rukou, vypěstovaná opatrnost
až zbabělost nebo též doměnka, že v demokracii je povoleno
vše, se nevyplácí. Proti hrozícímu zlu je třeba rázně zakročit
již při jeho zrodu za použiti všech možných demokratických
prostředků. V těchto případech jsou stoupenci demokracie v
nevýhodě, jelikož jsou nuceni užívat zákonných prostředků proti
těm, kteří bezostyšně zákon porušují.

třídní, náboženskou, rasovou či politickou nenávist nebo je
stoupencem hnuti, které uvedené vlastnosti v praxi prosazuje,
ač třeba podle svých stanov se jeví jako organizace vysloveně
demokratická. Jako příklad uvádíme projevy některých
bývalých i současných komunistických předáků nebo žurnalistů,
kteří v rozporu s oficielninů stanovami své organizace volají
po odvetě, vychvalují zločinný režim bývalé KSČ a současnou
vládu viní z ožebračováni pracujících. Na stejné úrovni s nimi
jsou i jiná občanská seskupeni veřejně porušující pořádek a
právní řád šířením anarchie a násilí, i když se některé z nich
před veřejností kryjí náboženským, případně ekologickým
zaměřením.
Podáni k zahájení trestního stíhání podávejte podepsané s
uvedením případných svědků příslušnému městskému nebo
okresnímu státnímu zastupitelství. Poukázáním na dějící se
nepravosti pomůžete své obci i sobě a přispějete tak k opětnému
zavedení pořádku a bezpečnosti. Vyměňte totalitou
vypěstovanou občanskou lhostejnost za občanskou statečnost,
která v době první republiky byla samozřejmosti.

Miloš Slabák
předseda polit, komise KPV

Stanislav Drobný
předseda KPV

Vrchní státní zástupce na návštěvě KPV
Vrchní státní zástupce JUDr. Libor Grygárek přijal naše
pozváni a 9. května se zúčastnil schůze politické komise KPV.

Prvním bodem našich dotazů byla žádost o vysvětleni, proč
státní zastupitelství nereagovalo na seznam bývalých
prokurátorů, které KPV označila vzhledem k jejich chování za
totality za nevhodné ke jmenování do funkce státních zástupců
O této záležitosti se rozpředla dlouhá debata, z níž jsme nabyli
dojmu, že ministerstvu spravedlnosti se náš seznam nehodil a
proto jej ignorovalo, ač dr. Gry gárek označil údaje v seznamu
za podložené.
Dále jsme konstatovali, že někteří státní zástupci se nechtějí
zabývat našimi podáními, což je nij. důkazem , žc na své místo
nepatři. Týká se to také zbytkových trestů, které zůstaly lidem
starým, bez právnických znalosti, ti se proto nedovedou
kvalifikovaně bránit výmluvám státních zástupců. Dr. Grygárek
přijal návrh br. Pospíšila, který1 mu předá seznam bývalých
politických vězňů, kterým zůstal ještě zbytkový trest. Kladně
byla zhodnocena aktivita KPV na novele č. 633/1992 Sb o
odstraněni zbytkových trestů, kdy je zřejmé, žc čin nepolitického
. clrarakteni bezprostředně souvisel s rehabilitovaným politickým
deliktem. Jako absurdní soudní rozhodnutí byl označen
zbytkový trest ve výši 25 let pro člověka odsouzeného k smrti a
popraveného
Na dotaz, jak je to v případě mladistvých, kteří po propuštěni
z vězení museli ještě vykonávat vojenskou prezenční službu,
pracovali třeba další tři roky např. v železárnách, zda tito lidé
mají nárok na odškodné, odpověděl dr. Grygárek, že, ač se to
příčí zdravému rozumu, nárok nemají. Jediná možnost je zmčmt
zákon.
Podobně to vypadá s těmi, kteří se skrývali, ale zde je snad
v některých případech jakási možnost odškodnění. V těchto
případech je třeba posuzovat každý případ individuelně. jde
jen o to najít pro vyřízení správnou kolonku.
Bývalý hlavní vojenský prokurátor Kříženecký s největší
pravděpodobností sám odložil mnoho (prokazatelně nejméně
47) podání na vyšetřovací orgány StB, kteří používali

V našem případě je zákonným prostředkem písemné podání
návrhu na zahájení trestního stihání každého, kdo veřejně hlásá
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nové komunistické strany jako postrádající logiky, neboť v
tomto případě jde o stranu ncparlamentní, která navíc
prohlašuje, že je nástupkyní KSČ. Že tedy 1) obnovuje činnost
zaniklé KSČ, 2) že neuznává usnesení posledního sjezdu KSČ
v celém rozsahu a za 3) sděluje, že hlavním cíleni strany je
nastoleni socialismu.

brakchiálniho násilí při vyšetřování Podání byla řádně
doložena, ale nejsou nikde k nalezení. Dr. Kříž.enccký
nereagoval ani na urgenci.
Při soudních jednáních mezi agenty StB a ministerstvem
vnitra dochází mnohdy k podivným rozhodnutím soudních
orgánů, při čemž ministerstvo vnitra tyto spory většinou
prohrává. Činnost justice se nám jeví ve špatném světle, neboť

V souvislosti s uvedenými argumenty informujeme, že mezi
trvalé a neměnné hodnoty socialismu patři :

svými nepochopitelnými rozhodnutími čtivá zapravdu agentům.
Naše názory se též shodly v náhledu na “Cibulkovy” seznamy,
které měl uveřejnit stát a nikoliv soukromá osoba. Nemuselo
by tam být tolik chyb.

1) vedoucí úloha dělnické třídy a její avantgardy
komunistické strany,

2) úloha státu jako nástroje diktatury proletariat!!,

V případu bratří Mašinu se jeden pražský státní zástupce
vyjádřil, že pokud se některý z nich objeví v České republice,
bude viset. Dr. Grygárck o tomto výroku nevěděl, jméno onoho
státního zástupce mu sdělil br. Pospíšil.

3) mar.xisticko-lcninská ideologie a její uplatňování
prostřednictvím všech nástrojů masového působení.

Obšírná rozprava se rozpředla po naší stížnosti na nečinnost
státních zastupitelství proti komunistickým představitelům
minulého režimu. Vyšetřovací orgány naše podání odkládají
pro údajnou nekonkrétnost a všechno svádějí na “kolektivní
vinu", která, jak se traduje, prý neexistuje. Pan vrchní státní
zástupce tak docela nesouhlasil a vysvětloval, jak má podání
vypadat, což je nám z našich mnoha případů známo, přesto
tento právní výklad, který má podle našeho názoru daleko do
logiky, nedovedeme pochopit. Shodli jsme se pouze na tom. že
právo a spravedlnost se od sebe neustále vzdalují.

5) principy proletářského internacionalismu a jejich
důsledné uskutečňování v zahraniční politice, zejména v
poměru k Sovětskému svazu. ..

4) socialistické vlastnictví výrobních prostředků a zásady
plánovitého řízeni národního hospodářství.

Současně s touto stížností podáváme podnět k prošetření,
zda touto registrací nebyl porušen zákon, neboť její zpochybněn
zákon č. 198/1993 Sb., stejně jako §§260 a 261 trestního
zákona, zakazující propagaci násilí a teroru, rasové a jiné
nenávisti, včetně nenávisti třídní a porušování náboženských
a jiných svobod.
Konfederace politických vězňů ČR. pobočka Semily Turnov žádá tímto o vyrozumění, jak bylo s tímto podnětem
naloženo, tedy o výsledku šetření, soudním rozhodnutí, či
případném zákroku proti pracovníkům MV ČR, odpovědným
za registraci Strany komunistů Československa.

Na dotaz, zda jsou stiháni členové akčních trojek či pětek
odpověděl, že ty věci, které studoval nebo řídil, nezahrnovaly
činnost akčních trojek.
Vyslovili jsme též nespokojenost s nečinností státního
zastupitelství proti současným komunistům, kteří provokují a
vyloženě porušují §260 a 261 tr.z. Dr. Grygárck vysvětlil, že
takovou pravomoc měla bývalá prokuratura, státní zastupitelství
tuto možnost nemá. Proto je nutné předávat státnímu
zastupitelství písemné podněty ke stihání všech, kteří porušují
platné zákony.
Podivili jsme se jak je možné, že Štěpán může být předsedou
strany, když nemá čistý trestní rejstřík. Dostalo se nám ujištěni,
že pro registraci strany není čistý rejstřík podmínkou !!

Zároveň si vyhrazujeme právo vše o zmíněné cause předat
sdělovacím prostředkům, aby veřejnost byla komplexně
informována nejen o tomto podání, výsledku šetření, ale i o
důsledcích, které to mělo jak pro zakladatele této strany, tak i
pro pracovníky Ministerstva vnitra ČR. kteří jsou za registraci
stran a hnutí odpovědni, ale i pro jejich nadřízené.

Protože je nám známo, že povinnosti všech orgánů v
trestním řízeni je vyšetřit, zahájil řízení, doví-li se jakýmkoliv
způsobem o tom. že je důvodné podezření porušení zákona a
dosud se v případě registrace Strany komunistů Československa
nic nestalo, jsme naplněni obavami o osud demokracie v našem
státě.

Naše debata trvala více než dvě hodiny a v mnoha věcech
nám otevřela oči. Také jsme si uvědomili, jak obtížné je hájit
demokracii proti darebákům, kteří uctívají jen to své “rudé
právo" a demokracii chápou jako medium, na němž lze
beztrestně parazitovat.
Milot Slabák.

Sergej Solovjev

V úctě

Pozn. redakce : Také této stížnosti se týká odpověď
ministra vnitra Jana Rumla.

Jeden z mnoha protestů.

Odpověď ministra Rumla
na náš protest

které došly na ústředí KPV
Věc : Stížnost pro porušení zákona registrací SČK,
Ministerstvo vnitra

proti registraci nové komunistické strany, uveřejněný v
minulém čísle Zpravodaje

Konfederace politických vězňů ČR. pobočka Semily Trutnov, rozhodla na své členské schůzi protestovat proti
registraci Strany československých komunistů Ministerstvem
vnitra ČR.

Vážený pane,

ke stanovisku občanského sdružení “Konfederace
politických vězňů ČR" ze dnč 28.3.1995 ve věci registrace
“Strany československých komunistů”. Vám sděluji:

KPV ČR. pobočka č. 55 upozorňuje na to. že protesty proti
legální existenci Komunistické strany Čech a Moravy byly
odmítány odpovědnými orgány tím, že jde o stranu parlamentní
a rovněž i tím, že byla soudním rozhodnutím označena za
demokratickou, která s minulosti KSČ nemá nic společného.
Přijmemc-li toto pochybné rozhodnutí, jeví se nám registrace

Ministerstvo vnitra je při posuzování návrhu na registraci
jakékoliv politické strany a hnutí vázáno platnou právní
úpravou. V daném případě se jedná vedle Ústavy České
republiky a Listiny základních práv a svobod, jimižje zamčeno
právo občanů zakládat politické strany a hnutí a sdružovat se v

nich, o zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

spoluobčanů porušováním listovního tajemství, nyní zneužívaje blahovůle demokracie - rozdmýchává sociální
nepokoje a násilně vytváří nespokojenost se současnou vládou
Navenek “odborářské” požadavky jsou ve skutečnosti veskrze
politickou záležitostí s komunistickým podtextem, což mimo
jiné dokládá i způsob organizace stávek, volba řečníků, obsah
jejich projevů, nápisy na transparentech a konečně i vzteklé
tváře některých notoricky známých demonstrantů či
stávkujících, objevujících se pravidelně v prvních řadách před
tribunou.

Uvedené základní právo občana lze omezit jen v případech
uvedených zákonem.
Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č 424/1991 Sb.
Ministerstvo vnitra registraci strany a hnutí odmítne, jestliže
stanovy strany a hnutí jsou v rozporu s § 1 až 5 a § 6 odst. 3 a
4. Podle uvedených ustanovení např. nemohou vznikat strany
a hnutí, jejichž cílem je odstraněni demokratických základů
státu, které nemají demokratické stanovy, směřují k uchopení
a drženi moci zamezující druhým stranám a hnutím ucházet se
ústavními prostředky o moc. nebo které směřují k potlačení
rovnoprávnosti občanu, jejichž program ohrožuje mravnost,
veřejný pořádek nebo práva a svobody občanů. Uvedené
skutečnosti však musí být jednoznačně v době registrace patrné
ze stanov politické strany nebo politického hnutí.
Z výše uvedeného plyne, že návrh přípravného výboru na
registraci strany a hnutí nelze v rámci registračního řízení
posuzovat z hlediska osobních pocitů, ať již pracovníků
Ministerstva vnitra či jiných občanů, nýbrž pouze ve vazbě na
příslušnou právní úpravu.

Je vážným nedostatkem našeho zákonodárství, že v čele
organizace s nemalým vlivem na společnost může stát člověk,
jehož činnost za totality si zaslouží hluboké opovržení a že
tento člověk může beztrestně podrývat dosud nedostatečně
pevné základy našeho nového státu.
Jako veřejnoprávní instituce by Česká televize, Český
rozhlas a též tisk měly svým divákům, posluchačům či čtenářům
přiblížit nejen současné názory a skutky výše jmenovaných osob,
ale i jiných jedinců známých sice méně, svým záporným
významem však naši společnost rovněž ovlivňujících
Porovnání jejich předlistopadové a polistopadové činnosti by
pak mohlo osvětlit mnohé jejich současné počiny a odkrýt tak
závislost na minulém režimu.

Dle uvedeného kritéria registrovalo Ministerstvo vnitra
rovněž Stranu československých komunistů.
S pozdravem

V této věci nabízíme aktivní spolupráci včetně poskytnuti
archivních dokumentů.
Milot Slabák

Jan Ruml

Našim informačním mediím k úvaze

TENTO DOPIS OBDRŽELY VŠECHNY

Pod nižnými názvy (GEN. GENUS), vysílá Česká televize
monografické pořady o význačných či zajímavých lidech, což
je zajisté chvályhodný počin. Doposud šlo vesměs o “kladné
hrdiny”, s jejichž názory a skutky se mohl divák ve stručnosti
seznámit.

PARLAMEN I NÍ STRANICKÉ KLUBY,
PRESIDENT HAVEL A PREMIÉR KLAUS

Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Do popředí našeho života . zvláště politického, se však
dostali také lidé, o nichž řadový' občan prakticky nic neví a
pokud se něco dozví, dostane se mu zkreslených informací.
Malý příklad :

pan president ncpodcpsal zákon o jednorázovém odškodnění
účastníku zahraničního odboje, protože prý diskriminuje
občany, kteři se po únoru 1948 stali příslušníky represivních
orgánů komunistického zřízení. Je škoda, že pan president
nepochopil podstatu a účel tohoto zákona a znovu dal zaznít
vše odpouštějícímu pseudohumanismu. Na roven postavil
hrdiny druhé světové války, kteří zůstali celých padesát let věrni
ideálu demokracie s těmi, kteří tuto ideu zradili a dali se do
služeb zločinu.
Na řečnickou otázku pana presidenta, proč by neměl být
odškodněn hrdina od Dukly, který' se dal k StB. lze jednoduše
a jednoznačně odpovědět. Tento hrdina požíval celých padesát
let. zvláště pak za totality, kterou aktivně pomáhal vytvořit a
udržovat, těch největších výhod společenských i materiálních.
Naproti tomu hrdina bitvy o Anglii nebo od Tobruku. pokud
ze své vlasti, pro níž nasazoval život, ncuprchl. žil v oficiálním
opovržení a v materiální bídě. Těch sto tisíc korun, které by
měl obdržet, je až příliš skromnou splátkou za nevděk, jehož
se mu od jeho vlasti dostalo.

O Jiřím Dicnstbicrovi se všeobecně ví, že patřil mezi
disidenty a chartisty. ale tají se. že byl před tím exponovaným
komunistickým novinářem a zpravodajem Rudého práva v
USA. Počátkem roku 1990 ve funkci ministra zahraničních
věci v Londýně na otázku, kdy přestal být komunistou
odpověděl, že z KSČ vystoupil 21. srpna 1968. ale komunistou
být nepřestal.
O minulosti odborářských bossů Falbra. Petnisc a Zapletala
se rovněž mnoho neví. O Falbrovi se teprve nedávno dostalo
na veřejnost, že učil StBáky cizím jazykům, fungoval jako
čteč. což je jedna z opovrženíhodných lidských činností, navíc
porušujících lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a
základních svobod v článku 8 praví: “Každý má právo na
respektováni svého soukromého a rodinného života, obydlí a
korespondence”. (Přijato v Římě v r 1950, podepsala tehdejší
čs. vláda.)

Podle teorie, že není rozdílu mezi hrdiny druhého odboje,
klade pan president rovnítko mezi gen. Piku, parašutisty J.
Kubiše a gen. Pemického na jedné straně a R. Slánského. PichaTůmu a gen. Reicina na straně druhé.

Podobně hovoří Mezinárodní pakt o občanských a
politických právech podepsaný v r. 1976 tehdejším ministrem
zahraničních věcí Chňoupkcm v čl. 17 odst. I: “Nikdo nesmi
být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života,
do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svoji
čest a pověst.”

Paní poslankyně a páni poslanci, je několik dalších v úvahu
přicházejících důvodů pro ponechání zákona v původním znění
Důvod shora uvedený je však sám o sobě dosti pádným
argumentem k potvrzení vašeho dřívějšího rozhodnutí.

Tedy: za komunistického režimu jako jeho oddaný
stoupenec očividně porušoval pan Falbr lidská práva a občanské
svobody vyhledáváním důkazů o tzv. protistátní činnosti svých

Ing. Milot Slabák
Předseda PK KPV
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Dr. Stanislav Drobný
předseda KPV
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Program Svazu postižených totalitním režimem
(Programové cíle - prohlášení)
Svaz postižených totalitním režimem (dále SFrR) bude usilovat o odškodnění a vrácení majetku
všem občanům (i bývalým) ČSFR, kterým byl tento majetek neoprávněně odebrán bez náhrady, nebo
s minimální náhradou, stanovenou v době zabavení majetku.
Svaz zahrnuje občany, kteří byli poškozeni v důsledku politického přesvědčení a kteří byli totalitním

režimem a jeho přisluhovači jakýmkoliv způsobem pronásledováni a diskriminováni pro původ svých
rodičů, pro své náboženské přesvědčení, případně jiným způsobem.
SPTR bude napomáhat všem pobočkám a jejich členům k dosažení všech práv, a to radou, právní
pomocí a intervencemi na úřadech.
SPTR bude důsledně požadovat, aby na úřadech neseděli úředníci, kteří rozhodovali o odebrání
majetku a dnes mají napravovat křivdy, které za totality napáchali.
SPTR bude uvědomovat okradené a pronásledované občany o jejich právech v demokratickém státě,
zejména o zásadách, zakotvených ve všeobecné deklaraci lidských práv a že nemusí být obava v
navrácení totality.

m «l

Budeme prosazovat v právní a sociální oblasti ve spolupráci s ústavními a vládními orgány, aby
vytyčené zásady byly dodrženy a v případě úmrtí poškozeného plnohodnotně převedeny na nejbližší
příbuzné, bez ohledu na věk a promlčení lhůty. Vysoký věk a zdravotní stav poškozených vyžaduje,
aby odškodnění bylo řešeno bezodkladně v nejkratší lhůtě a v budoucnu s plnou valorizací.

l i tZs o uvf a zl áá l es nž hi at o sp to e cu hp ,l a kt nt eě rn éí

Budeme poukazovat na úředníky, kteří místo nápomoci budou brzdit naše snahy a mařit naše úsilí
vymýšlením různých požadavků, které jsou jim snadněji dostupné a z pohodlnosti posílají žadatele po
různých úřadech, aby je tím odradili od jejich požadavků.
Budeme spolupracovat se spřízněnými organizacemi a hnutími, které mají totožný program a s kte
rými navážeme úzkou spolupráci.

Český Těšín 31. října 1991.
Programové cíle byly schváleny jednohlasně 1. členskou schůzí, konanou dne 31. října 1991 na rad

nici Městského úřadu v Českém Těšíně.
Karel Časnocha

Bruno Prokeš

předseda

místopředseda

Adresa: SPTR
pošt, schránka 85
737 01 Český Těšín - Radnice

Žádáme všechny krajany, kteří žijí i mimo území ČSFR a mají nějaký vztah k tomuto
programu, aby jakoukoli finanční pomoci přispěli této organizaci a pomohli tak bránit práva všech
postižených. Za jakýkoli příspěvek předem děkujeme.
Redakce 'Svídomí'
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Zatýkání mého strýce
Toto je vzpomínka na zatýkání mého
strýce, římskokatolického děkana
a faráře v Olomouci - Hodolanech dne
2.8.1950, jemuž jsem byl účasten. Páter
Stanislav Schneeweis byl jako církevní
představitel odsouzen Nejvyšším sou
dem v Praze - Pankráci na 11 let, z toho
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plných 10 let byl vězněn. Zatknutí prov
edly orgány KV StB v Olomouci.
Byl slunný srpnový den. Srpnový den
před více než čtyřiceti lety. U domu
zastavil zelený Tudor, z jehož útrob
vystoupili tři muži. Stisknutí zvonku...
a vcházejí dovnitř.
Venku byl slunný srpnový den.
V temné komoře zasvěcuje pětačtyřicetiletý muž patnáctiletého hocha do
tajů fotografie. Paprsky světla procháze

jí optikou a píší do citlivé vrstvy své
pístno. V místnosti je klid. Jen občas se
ozvou slova poučení. Obrázek jeden za
druhým spatřuje světlo světa. Jemně
šumí proud vody a splachuje zbytek
lučebnin.
Na chodbě se ozvou kroky. Postup
ně se přibližují. Buch, buch, buch... „Je
tam někdo? Pojíte ven“! Muž nechává
svou práci a odchází do vedlejší míst
nosti. Směsice ztlumených hlasů

likovaly seznam agentů a
spolupracovníků Státní
Bezpečnosti (StB) v němž jsou si
ce nějaké nepřesnosti, ale který
nám hodně říká o rozsahu konfidentské sítě a počtu kolaborantů s
nástrojem politického násilí tero
rizujícím Čechy a Slováky po de
setiletí. Jejich počet se odhaduje
na 140.000. Bývalý první náměs
tek Federálního ministerstva vnit
ra, generálporučík Bezpečnosti
ing. Alojz Lorenc, píše, že kromě
agentů a kandidátů na agenty, kon
rarozvědka využívala ještě víc než
30.000 důvěrníků. "Zkrátka, počet
lidí aktivně spolupracujících se
Státní bezpečností, nebo evido
vaných v archivu spolupracovníků
přesahoval skutečné číslo 100.000.
Mnozí další spolupracovali i bez
evidovaní." (Viz Ministerstvo
strachu? Neskartované vzpomín
ky generála Lorence, Tatrapress

1992, s. 110.)
Exulanti žijící v exilu od r. 1948
znají hodně případů komunistické
infiltrace a činnosti komunistic
kých agentů, ale s výjimkou těch,
kteří byli jako špioni dopadeni anebo se vrátili, na př. v letech pa
desátých z Radia svobodná Evro
pa a dobře známého případu Pav
la Minaříka z doby pozdější, je
obtížné dokázat, kdo byl v exilu
agentem StB. Generál Lorenc pí
še, že mezi agenty čs. zpravodaj
ských služeb byli "příslušníci všech
politických stran, komunisté a lidé
vyloučení ze strany. Emigranti po
únoroví i z období po roku 1968.
Nevěřící i duchovní nejrůznějších
církví. Chartisté. Občane našeho
státu i cizinci. Lidé nejrůznějších
charakterů a zájmů." (s. 109) O
infiltraci Charty jsme nikdy nepo
chybovali. Jaká by to byla StB,
kdyby neměla v Chartě své lidi?
Ostatně, Lorenc píše, že StB byla
o činnosti Chartistů dobře infora všichni se vracejí. „Jeníku“, chvěje se
hlas muže, „pozdravuj rodiče. Já od
cházím s pány“. Hoch byl v té chvíli
bezradný, nevěděl co říci. Zůstaňte,
neodcházejte, sbohem, neshledanou.
Slzy... Hlas dává tušit něco strašného,
něco, co nemůže býti. Tři muži odešli.
Čtvrtý, pětačtyřicetiletý s nimi.
Venku byl slunný srpnový den. Srp
nový den před čtyřiceti pěti léty. Lidé
o ničem nevěděli. Spokojeně, snad zdán-

StB a Exil
První ze dvou článků o aktivitě agentů StB v exilu
Prof. Dr. Josef Kalvoda

mována. "Již u vzniku Charty byli
mezi jejími signatáři agenti StB a
agenturní síť se neustále doplňo
vala. Státní bezpečnost tak měla
možnost do jisté míry činnost
Charty ovlivňovat." (s. 98)
Necenzurované noviny jmenují
jednotlivce, kteří žijí či žili v
Československu, nikoliv agenty
žijící v "exilu." Ale nejsou mezi
nimi ani nejdůležitější agenti, kte
ří, jak píše Lorenc, "pracovali i
bez evidování" a ti, jejichž jména
zmizela z registrů už v prosinci
1989. 27. listopadu 1989 ministr
vnitra Kind dal příkaz k vytřídění
materiálů StB, tj., co má být uchováno a co má být zničeno.
Kind se během převratu nervově
zhroutil a jeho zástupce, Lorenc,
dělal rozhodnutí o skartaci materi
álů rozvědky a kontrarozvědky.
Bylo mu jasno už koncem listopa
du a začátkem prosince, že se jed
ná o převrat a tedy dělal rozhod
nutí, za něž byl později trestné
stihán pro zneužití pravomoci
veřejného činitele. Byl zavřen na
Pankráci. Ve své knize se vy
mlouvá, že "Skartace materiálů
kontrarozvědky byla upravena
normou schválenou ministrem,"
kterého v době jeho onemocnění
v plném rozsahu zastupoval.
Tedy údaje o důležitých spolu
pracovnících StB doma i v zahra
ničí, byly zničeny a důkazy o je
jich činnosti neexistují. Tím lze
vysvětlit, že v publikovaných sez
namech nejsou jména těch, o
nichž bylo velmi dobře známo, že
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livě spokojeně žili svým životem v nové
republice. Netušili, že zde je začátek
konce. Člověk zmizel. Kdo to registrov
al? Jen nejbližší příbuzní a známí. To
bylo málo. Kdo ví, co udělal. Je to jeho
věc. Nám se přece nic neděje. Člověk
zmizel... Zmizel na deset let. Pardon. Na
tři tisíce pětset sedmdesát dnů. Pankrác,
Valdice, Mírov. Tehdy to začalo. Lidé
byli lhostejní. Nepřítel lidu, štváč, zrád-

byli agenty StB. Nejenom Lorenc,
ale celá řada dalších lidí měla
přístup k materiálům StB. Na př,
členové komisí vyšetřujících poza
dí listopadových událostí, zaměst
nanci Federálního ministerstva
vnitra, včetně Lorence, který tam
zůstal i po "převratu" jako poradce
nového ministra vnitra dr. Richar
da Sachera. Ten ho později na
nátlak ze strany politických vězňů
ze služeb ministerstva propustil. K
dokumentům měli přístup vedoucí
krajských úřadoven StB a buď na
pokyn "shora" anebo z vlastní ini
ciativy některé dokumenty zničili
či uschovali pro případnou potře
bu. Tedy v publikovaných sesnamech jsou pouze "malé rybky", jak
mi v soukromém rozhovoru řekl
jeden bývalý zaměstnanec Fede
rálního ministerstva vnitra a důs
tojník StB.
S agenty zahraniční rozvědky je
situace složitější. Tito lidé byli a
asi ještě jsou v požitích, z nichž
mohou podávat informace. Někte
rá jména byla z registrů odstra
něna Lorencovou skartaci, zatím
co někteří agenti byli přebráni do
služeb nově vytvořenými agentu
rami, které potřebují "zkušené"
špióny a nemusí být do onoho
druhého nejstaršího řemesla za
pracováváni. Jména komunistic
kých agentů, kteří neutralizovali a
rozkládali exil, nechtěli zveřejnil
bývalí ministři vnitra Sacher a
Langoš a nechce je zveřejnit ani
dnešní ministr vnitra. "Sametový
režim" ma velmi malý zájem o

ce...? Nic takového a přece pro někoho
všechno. Člověk. Člověk k obrazu bo
žímu stvořený. Člověk s právem na život,
právem na štěstí, svobodu.
U domu zastavil Tudor a nevinný
muž zmizel na deset let. Zůstala ne
dokončená práce, zůstala bezradná tvář
dítěte...
Ing. Jan Schneeweis

a

provozovat poUtiku osvobození,
jak o ní začatí psát američtí Re
publikáni a poukazoval na zvolení
Trumana prezidentem USA v r.
1948. Oháněl se svým "socialis
mem" a prohlásil, že provedou-li
komunisté ve Finsku puč, jak to
udělali v r. 1948 v Českoslovens
ku, západní státy nebudou inter
venovat.
Ripka ovšem nebyl jediným z
"politických", jehož koresponden
ce byla zachycována StB. Navíc,
StB měla své informátory v někte
rých exilových a krajanských orga
nizacích a podařilo se jí umístit
své agenty i v Západních zpravo
dajských službách. Četli jsme o
tom jak v exilovém tak i světo
vém tisku během našeho dlouhé
ho exilu. StB také kontrolovala
některé "illegální" organizace v
Československu pomocí nichž do
dávala falešné informace emigran
tům, kteří spolupracovali se Zá
padními zpravodajskými službami,
jak o tom budeme psát v následu
jícím článku.

litice nepřežije r. 2000. Jistě, tedy to
nejpravděpodobnější, co lze v politice
odhadnout, je jenom jedno. Ať už na
vrcholu české politické pyramidy vydrží
jakkoli dlouho, jejich vztah bude až do
konce napínavý, občas napnutý a vždy
s napětím sledován.
Slovenské listy

ZAMYŠIMÍ
VAD Ž/VOTEM
Lidé nám píší z vlasti a stěžují
st Život je prý těžký. Mohou sice

mluvit, psát a cestovat, ale mají
strach. Mají strach nejen z bu
doucnosti, ale i z lidí kolem sebe.
Konec konců, prý se mnoho ne
změnilo. Změnila se jen taktika a
jména.
Co se týče taktiky - lidi netrápí
nyní stará nepřátelská komunistícká strana, ale nová, marxismem a
leninismem znetvořená národní
generace. Nyní neodírá lidi stará
neotesaná komunistická nomen
klatura, ale nová, marxismem a
leninismem vyleštěná partajní gar
nitura. Nyní nepodvádí lidi stará
nenasytná komunistická banda,
ale nová, marxismem a leninis
mem znecitlivělá avantgarda prospěchářů. Nyní netrpí lidé starým
nesmiřitelným komunistickým tříd
ním bojem, ale novou, marxis
mem a leninismem znesvářenou,
jakoby demokratickou společnos
tí. Nyní neznásilňuje lidi stará ne
sl vůmá komunistická ideologie,
ale nová, marxismem a leninis
mem znetečněná, jakoby života
dárná, kosmopolitní pluralita. A
pokud se týče jmén - z cikánů se
stáli Romové, z levičáků fóristé, z
komunistů demokraté, ze stalinistů
velvyslanci a ze Špejbla a Hurvín
ka hlavy nejvyšších federálních or
gánů.

Pomník zavražděného faráře
P. Toufara - Čihošť
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„Trochu humorná předpověď oče
kává, že v roce 2020 budou Václav Ha
vel i Václav Klaus ještě ve svých funk
cích a v prosinci toho roku převezmou
už trochu třesoucíma se rukama No
belovu cenu míru za celoživotní úsilí
o překonávání vzájemných rozepří mí
rovými prostředky. Jsou naopak lidé,
kteří tvrdí, že ani jeden z nich v po-

Prof. Dr. Ing. Libor Brom

„Uzavřená pražská kavárna Slavia
ilustruje nynější pokles uměleckého
ducha ve svobodném trhu České repub
liky. Kavárna, která byla středem praž
ského kulturního života, se pod novou
americkou majitelkou měla stát naleště
ným podnikem pro turisty.
Intelektuálové v Praze si stěžují, že

Lidé nám píší z vlasti a sténají.

Život je prý těžký. Nikdo nikomu

js te m ožná
n e č e tli

eialistické politické strany

dávali jejich bývalým členům za
vinu, že se nedovedli "přeorien
tovat" a podporovat proces socia
lizace zahájený dekrety prezidenta
Beneše. Buď ze stranických, sen
timentálních či jiných důvodů, neli z lidské hlouposti, která je prý
nekonečná, někteří bývalí přísluš
níci stran Národní Fronty útočili
na ty, kteří zdůrazňovali, že Košický program byl programem ko
munistické strany a že Benešovy
dekrety byly v přímém rozporu s
ústavou z r. 1920. Tento proti
ústavní prezident byl obhajován a
i oslavován svými bývalými straní
ky, kteří nechtěli vidět, že jeho
kapitulace v letech 1938, 1945 a
1948 měly zhoubný politický a
morální vliv na národní vývoj a že
národ jako celek ztratil svoji duši.
Rovněž nechtěli připustit, že Be
neš nahrával svojí politikou komu
nistům už před válkou, protože ho

v r. 1935 pomohli zvolil preziden
tem, že během druhé světové vál
ky dělal náhončího Stalinovi a že
v únoru 1948 dovršil dílo své zká
zy tím, že zůstal v úřadě prezi
denta. Prohlásil, že si nedovede
představit vládu bez komunistů a
bez Klementa Gottwalda jako je
jího předsedy. Tehdy ztratil nejen
svůj národ, ale i své straníky hlá
sající heslo "Beneš je náš pro
gram." Napsal to o ném před smr
tí i bývalý národně socialistický
ministr spravedlnosti, Prokop Dr
tina, který se ze zoufalství pokusil
o sebevraždu vyskočením z okna
po únoru 1948.
"Poúnorovým" exulantům je
známo jméno Huberta Ripky, bý
valého ministra zahraničního
obchodu, který přišel do exilu v
první polovině roku 1948. Nejdří
ve se usadil ve Francii. Měl za
manželku franc ouzskou Židovku a
měl ve Francii styky se zednářskými kruhy. Ripkovou sekretář
kou byla agentka StB, která tudíž
znala jeho kontakty v Českoslo
vensku. Mezi těmi, kdo Ripkovi
dodávali zprávy, byla i Milada
Horáková, která byla nejprve zat
čena a pak odsouzena k trestu
smrti. Nebyla ovšem jedinou obě
tí. StB věděla o Ripkových kon
taktech a nékteré z nich i kontro
lovala.
Když byla ustavena Rada svo
bodného Československa, Ripka o
tom podal zprávu "svým" tídem do
Československa. Tato dlouhá a
detailní informace se dostala hned
do rukou StB a je v archivu Fede
rálního ministerstva vnitra. Ze
zprávy je víc než jasné, že Ripka
nebyl spokojen se složením Rady
a zvláště útočil na ty, kteří "chtěli
návrat k r. 1938", tj., kteří nesou
hlasili s Benešovými dekrety a se
socializací prováděnou vládou Ná
rodní Fronty. V r. 1949 Ripka
hlásil do Prahy, že Západ nebude

Co

exil a odnutá zveřejnil dokumen
ty, na nichž jsou jména i těch
dávno už mrtvých agentů-diversionistů z let padesátých, kteří maškarádovatí jako "političtí uprchlí
ci", aby mohli dodávat falešné in
formace západním zpravodajským
službám a denuncovat skutečné
exulanty.
Všiclini dosud žijící političtí
exulanti po r. 1948, kteří repre
sentovali tvrdou protikomunistic
kou sílu a vedli nekompromisní
boj se pamatují, jak byli středem
útoků a denunciaď levicových
skupin. Témto lidem nebylo mož
né prokázat jejich spolupráci s
StB, zvláště pak proto, že i mezi
socialisty byli antikomunisté a
jejich útoky na nás byly často
motivovány osobními důvody, ri
valitou a extremním stranictvím.
Byli to lidé, kteří obhajovali
"zjednodušení politického stra
nictví" Košickým vládním
programem, který zakázal neso-

nerozumí. Nikdo nemá o nikoho
opravdový zájem. Zemé se pře
měňuje v džungli. Každý se snaží
druhého využít. Lidé se cítí pod
vedeni. Všechno je jaksi převráce
né. Levičád se prohlašuji za pra
vičáky, komunisté vyvstávají jako
podnikatelé, stalinisté poučují o
přednostech kapitalismu a primiti
vové sklízejí mezinárodní pocty,
zednářské řády a čestné doktorá
ty. I bývalý prezident republiky,
hlava celého sametového spiknutí,
se sám cítí nakonec podveden. Ve

svém posledním novoročním po
selství k lidu, ve kterém panuje,
podle jeho vlastních slov, "nervo
zita, bezradnost, netrpělivost, ba
mnohdy beznaděj," Václav Havel
přiznal, že "se stala chyba" a že
"všichni podcenili neobyčejnou
prolmanost svých dřívějších pro
tivníků (komunistů)."
Václav Havel se tím přiznal k
několika zoufalým věcem:
1.
Přiznal se, že přes svou vý

chovu v tradiční měšťanské praž
ské rodině neměl dostatek zdravé
ho lidského rozumu, aby se prožluklým komunistům vyhýbal;
2. Přiznal se, že přes své absol
vování střední školy a jednoho ro
ku vysoké školy nenabyl dostatek
základního vzdělání, aby prorad
ným komunistům nevěřil;
3. Přiznal se, že přes své vlastní
uvěznění a věznění i mučení stati
síců spoluobčanů nezískal dostatek

zkušeností, aby prohnané komu
nisty nepodceňoval;
4.
Přiznal se, že přes strašlivé
utrpení našich národů a přes mi
lióny zničených životů nenašel v
sobě dostatek mravní síly, aby se
s proklatými komunisty nespolčil.
Jaká to hrůza!
Zamýšlení nad životem...

Jaká je odpověď na nářek lidí v
nynější sametové republice?
Odpověď je tato: Pod sluncem
není mc nového! Naivnost, hlou
post, ctižádost a prospěchářství
vždy lady byly. A s nimi lež, pře
tvářka, pokrytectví, závist, nená
vist a zlodějna. Již starověcí poha
né hovořili, že člověk člověku je
vlkem.
Jaká je odpvoěď na nářek lidí,
že v takové džungli člověk musí
se nakonec cítit bezmocným a
sám? Jaká je odpověď na nářek
samotného prezidenta, který ve
svém novoročním poselství dychtí
po řešetu "nevídaného úkolu", to
jest "znovu nalézt sebe same"?
Odpověď je tato: Člověk není
nikdy bezmocen a nikdy není
sám! Celé naše národní dějiny a
všichni jejich velikáni - od Patrona
České Země, Otce Vlasti, Učitele
Národů a Prezidenta Osvobodite
le, od Ludmily, Anežky a Horá
kové, až do všech znamenitých
mužů a žen naší doby - celé naše
velké národní dědictví nás učí, že
nejsme nikdy bezmocní a nejsme
nikdy sami! Učí nás přesně, kdo
jsme a Kdo je s námi, proč žijeme
a pro Koho máme žít! Učí nás
zcela jasné, že není důležité to, že
mnozí podvádějí, lžou a kradou.
Důležité je to, že já sám nelžu,
nepodvádím a nekradu!
Zamýšlení nud životem...

Jaká to síla a naděje je v člo
věku, který přichází na tento svět,
žije na tomto světě a odchází z to
hoto světa - ve jménu JEŽÍŠE
KRISTA!
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s tím, jak nájmy jdou nahoru, hodnota
umční jde dolů. Češi se starají o práci
a o to, aby vyšli a tím vysychá publi
kum. Časopisy, hry, knihy a film už
nedostávají státní dotace. Milan Knižák
zařadil do programu Akademie umční
též kursy podnikatelství...
The Christian Science Monitor

„ Tak dlouho jsme nedoufali v návrat
demokracie, že ji šmahem odvrhujeme,
sotva se vrátila.. Chaotická situace
v dnešní kulturní obci vydává svědectví
o tom, že demokratické tradice v našem
kulturním povědomí jsou velice slabé
a křehké... V těchto měsících, týdnech
a dnech se na Slovensku odehrává zá
pas o charakter slovenského národa

a slovenské republiky. Každý člověk,
cely národ a příslušníci ostatních ná
rodů, žijících v této společnosti, roz
hodují o tom, jestli budeme a chceme
žít v demokracii nebo ne...“
slov, publicista Milan Hamada
v Lit. novindeb

