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Váleni přátelé,

pokládáme za svou povinnost oznámit Vám, členům Společnosti pro lidská práva i těm,
kteří jste se přihlásili ke členství, že rozhodnutím ministerstva vnitra ČSR ze dne 28. květ
na t. r. byla další činnost Společnosti pro lidská práva; zakázána s odůvodněním, že
„ ... dosavadní činnost Společnosti pro lidská práva dokazuje, že jde v podstatě o organi
zaci plnící funkcí politické organizace, aktivně působící mezi občany...
Naše Společnost pro lidská práva, která od svého vzniku 3. května 1968 zaměřila všechno
své úsilí k plné podpoře všech ušlechtilých snah obrodné linie nové polednové vládní poli
tiky a k uskutečnění morálního kodexu lidstva — Všeobecné deklarace lidských práv a Pak
tů o lidských právech, které naše vláda podepsala v říjnu minulého roku, vykonala kus
poctivé, obětavé a prospěšné práce k základům nové a lepší budoucnosti naší republiky,
i k prospěchu jejích občanů a ani v nejmenším se nezpronevěřila základním zásadám hu
manismu, demokracie a socialismu.

Společnost pro lidská práva nikdy neusilovala o podíl na mocí. Chtěla přispět pomocí
svých členů jako část kontrolního systému k tomu, aby nikdy v našem životě nevládlo bez
práví. I ve státech s největší demokracií je třeba, aby humanistické společnosti a sdružení
vyvíjely činnost k ochraně základních občanských svobod a lidských práv. Toto je trpká
skutečnost, se kterou se shledáváme denně po celém světě.
Všem svým členům, kteří se jak na vzniku Společnosti, tak na celé její činností svou obě
tavou spoluprací podíleli — všem těm, kteří nám projevili své sympatie, důvěru, uznání i ak
tivní pomoc, zůstaneme navždy zavázáni hluboce lidským upřímným díkem. Tím bolestnější
je skutečnost, že se s Vámi všemi, kteří jste tak manifestačně potvrdili právo Společnosti
pro lidská práva na její existenci v našem současném životě, musíme rozloučit.

Děkujeme Vám ještě jednou za všechnu důvěru, uznání, pomoc 1 spolupráci a věříme, že
všechny ideály, pro jejichž uskutečnění jste hlasoval právě svým členstvím ve Společnosti
pro lidská práva — zůstanou i nadále cílem, k němuž povede všechna Vaše práce, Váš sou
kromý Život a všechno Vaše snažení.

Nechť každý z Vás žije tak, aby ostatním svobody neubíral a všem svobodu přál, aby ni
komu neubližoval a zůstal za všech okolností člověkem.
Jsme přesvědčeni, že ve svém životě učiníte všechno pro uskutečnění našich základních
zásad: zbavit lidi strachu a nebýt lhostejný k osudu druhého.

A Jsme také přesvědčeni, že nejen pravda, ale i lidskost na celém světě zvítězí.
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Rád bych přispěl do Břevnovanu několika vzpomínkami na život vfe školách působících na území Prahy 6 - v mém případě
na gymnáziu na Pohořelci, Vysoké škole chemicko - technologické v Dejvicích a také ve výzkumném ústavu rostlinné výroby
v Ruzyni.
Moji tehdejší spolužáci oslavili v loňském či letošním roce svou šedesátku. Valná část z nich žije na Praze 6 - a snad i čtou
Břevnovana. Hlavně pro nějsem zapsal staré historky z našich školních let, aby si oživili zašlé vzpomínky.
Ing. Karel Voplakal, CSc., Ruzyně
oddělení Zvláštních úkolů začal obtelefonová©Referent
vat jednotlivé katedry Vysoké školy chemicko - techno

logické s dotazem na vedoucího: „Máte státníci?“ Profesoři
sice kroutili hlavou nad tím dotazem, alo do telefonu pokorně
sdělovali, že státnici samozřejmě mají, to že je v pořádku.
Jednomu vtipálkovi to však nedalo a zavolal honem kolegovi
na vedlejší katedře: „Hele, jestli ti ještě nevolali z kádrového
oddělení - tak se tě budou ptát, jestli máš státnici. Schválně
jim zkus říci, že ji nemáš a uvidíme, co z nich vyleze." Onen
profesor měl také smysl pro humor a tak souhlasil. Když byl
tedy i on dotazován, „mají-li státníci“, provinile přiznal, že ne
mají. Na to referent - prý nevadí a že jim „to“ přinese. Po chvil
ce nejistoty, co bude, se objevil a přinesl dva „státníci“ zará
mované v předpisových rámech, aby jimi byly ozdobeny stěny
katedry.
padesátých let se ještě do ciziny moc nejezdi
®Kelo - konci
snad jen do Bulharska. I do „spřátelené“ NDR bylo

nutno mít řadu povolení, doporučení a záruk. Tehdy se však
podařil husarský kousek panu docentu fyzikální chemie
Raiserovi. Kupodivu dostal povolení účastnit se čedokářského
zájezdu pro vyvolené do východního Německa pro celou rodi
nu. V programu zájezdu byla dokonce krátká pobřežní plavba
po moři, při níž se parníček dostal do poměrné blízkosti dán
ských břehů. Na tuto chvíli Raiserovi čekali; jako jeden muž se
vrhli přes zábradlí do moře a ze všech sil plavali směr Dánsko.
Na výletní lodi zavládlo vzrušení až zděšení. Kapitán, vědom
jsa si toho, co ho čeká, nechá-li cestující uprchnout, poručil
hned spustit člun a uprchlíky dohonit, aby mohli být předáni řečeno dnešní terminologií - orgánům činným v trestním řízení.
Lodníci brzy dohonili mladšího syna a vzali jej zpět jako rukoj
mí na loď. Na molu dánského břehu však již incident pozoro
vali a poslali strážní člun, který východoněmecké lodi signali
zoval, že chlapce zajali už v dánských výsostných vodách,
což lze kvalifikovat jako pirátství. Takže jej buď dobrovolně
vrátí rodičům, anebo bude výletní loď zajata a rukojmí bude
osvobozeno násilím. V těsné blízkosti cizího břehu a proti vo
jenské lodi neměl ovšem východoněmecký kapitán žádnou
šanci - a tak celá Raiserovic rodina mohla odcestovat za vidi
nou příjemnější budoucnosti.
Výuka na vojenské katedře VŠChT bývala někdy dost

zajímavá. Stalo se například, že jistý důstojník předná
šel studentům vojenskou meteorologii svérázným způsobem:
„Vojáci, vzduch, jak známo, je složen nejenom z kyslíku a du
síku, ale taky ze vzácných plynů - jako jsou na příklad aragon
a kryplén.“ Kluci se pro sebe usmívali, ale jeden přece jen to
nemohl přenést přes své srdce chemika - a přihlásil se: „Ale
dovolte, přece nikoli aragon a kryplén, ale argon a kryptón!“ „No, vojáci - je to i možné. Víte - já totiž nejsem odbor
ností meteorolog, já jsem chemik!“
přednášky organické chemie se na Vysoké škole
@.Na
chemicko - technologické moc nechodilo, protože exi

stovala poměrně obsažná skripta, z nichž se organika dala
dobře naučit. Študáci rádi využívali čas příjemněji než seze

ním na přednáškách. Pak se ovšem také mohlo stát, že před
nášejícího až do zkoušek neznali. Před zkouškami ale bylo
třeba absolvovat laboratorní cvičení se složitými chemickými
aparaturami, které bylo nutno sestavit a vyrobit v nich požado
vaný preparát. Studenti tedy sestavovali dohromady chladiče,
baňky, předlohy, dělicí nálevky a pan profesor Wichterle se na
ně přišel podívat. Zastavil se u studenta, kterému všecko do
slova padalo z rukou. Student se ani moc nedíval, kdo to na
něj kouká, a řekl: „Co tady vejráš? Radši mi s tím píchni!“ Pan
profesor, který vypadal ještě dost mladě, i když byl už dost
uznávanou kapacitou, byl zřejmě hrdý na své inkognito a po
mohl aparaturu sestavit. „Tak dík, máš to u mě!“ vyjádřil štu■ dent svoji vděčnost a profesor pobaveně odešel. „No, tys
tomu dal! Víš, že to byl sám Wichterle?“ sdělila kolegovi sou
sedka od vedlejšího stolu. „To mi teda snad ani neříkej - člově
če, dyť já mám jít za tři dni k němu na zkoušku!“ Ke zkoušce
se mu pak vůbec nechtělo; k profesorovi se blížil velmi váha
vými kroky a už od dveří se omlouval: „Promiňte, pane profe
sore, já jsem vás tehdy hned nepoznal!“ „Ale co se omlouváš o nic nejde - ale, pokud se pamatuji, my jsme si přece spolu
tykali! Tak si tady sedni a vytáhni si otázku!“ A věřte - nevěřte,
napětí pominulo a zkouška dopadla úspěšně.
posluchárně na VŠChT byla poslední dopoled
®Vní jedné
hodinou přednáška z anorganické chemie. Probíral
se zrovna zákon o působení hmoty vynalezený a formulovaný
pány Gouldbergem a Waagem. Přednášející napsal jejich jmé
na na tabuli, aby si je studenti mohli přesně zapsat. Bohužel po skončení přednášky nikdo tabuli nesmazal. A odpoledne se
tamtéž konala výuka školní vojenské katedry. Mladší důstojník
hovořil o bojových chemických látkách, když tu do posluchár
ny přišel na inspekci náčelník vojenské katedry. „Vztyk, po
zor!“ zavelel předpisově vyučující a podal hlášení: „Soudruhu
plukovníku, rota při výuce bojových chemických látek. Stav:
osmdesát dva, chybí:“ a otočil se k tabuli, kde měla být zapsá
na jména fluktuantú. „Chybí vojíni Gouldberg a Waage!“

gymnáziu na Pohořelci (dnes Parléřově) vyučovala
©Na
před lety latinu paní profesorka Chaloupecká. Nikdy ne
byla ochotna tolerovat naše neznalosti, takže když začala
zkoušet, každý se snažil být co nejméně nápadný, jen aby uni
kl její pozornosti. Zrovna jsme probrali tzv. deponentia, což
jsou latinská slovesa, která mají pasivní mluvnické tvary, časo
váním odpovídají trpnému rodu, významem jsou však rodu
činného. Tehdy jsem se nějak na to doma nestačil ani podívat
- a podle zákona schválnosti jsem byl hned „vytasen“. Můj vý
kon byl přirozeně velmi ubohý - a paní profesorka se zeptala tak trochu jedovatě - jakou známku bych si sám za své zna
losti dal. Bylo mi jasné, že je to na pětku - a věděl jsem také,
že když to nahlas přiznám, ona mi ji bez zaváhání do notesu
namaluje. Zkusil jsem tedy - trošku drze - smlouvat: „Čtyřku“,

jsem hlesl. A tu ona mi odpověděla právě jedním z těch ne
šťastných deponentních sloves: „Blandíris!“ t. j. „Lichotíš si!“ a tu zaslouženou kouli mi hned zapsala. A já si už snad nádo
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smrti budu pamatovat, jak se latinsky řekne, že to si teda li
chotím.

ústavu rostlinné výroby v Ruzyni praco
®Veval výzkumném
docent Černý, vynikající odborník a současně i do
brý člověk. Do práce dojížděl z Pankráckého sídliště svou sta
rou škodovkou. Jako každý vědec, býval i pan docent trochu
roztržitý, takže se stalo, že vjel v protisměru do jednosměrky a to přímo před očima dopravních policistů. Ti ovšem nezavá
hali, pana docenta zastavili a začali mu „číst levity“. On se jen
chabě bránil: „Víte, pánové, já bych přece do protisměru nor
málně nevjel, já tuto trasu přece znám. Vždyť já tady denně
jezdím z Pankráce do Ruzyně a z Ruzyně na Pankrác - ale
člověk má tolik starostí...“ Příslušníkům náhle začalo být jas
né, že člověk, který denně pendluje mezi Ruzyní a Pankrácem
nemůže být obyčejný řidič, na kterého lze spouštět hrůzu, ale

nejspíš nějaký vysoce postavený „vnitrák“ , na něhož si nelze
dovolovat. Tak zasalutovali, „sklapli kufry" a delikventa s omlu
vou propustili.

příležitosti svých osmdesátých narozenin byl opat
®Ubřevnovského
opatství dr. Anastaz Opasek povýšen na

arciopata - a benediktinské opatství k miléniu kláštera se stalo
arciopatstvím. Nedlouho po těchto událostech se konala na
Bílé Hoře pouť. Místní farníci napekli koláče a po bohosluž
bách v bělohorském poutním kostele je poutníkům rozdávali.
I pan arciopat se pouti účastnil - a také jemu byl nabídnut
poutní koláč. Horlivá hostitelka mu chtěla vnutit ještě jeden.
V nadšení, že mu její výrobek chutná, vyhrkla: „Vemte si ještě,
pane Arciopasek!“ Ta paní si vmžiku uvědomila, co řekla
a celá zrudla, ale oslovený se tak upřímně rozesmál, že bylo
jasné, jakou radost má z inovace svého příjmení.

I l
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Vyprávěj mámo, jak to bylo

Po celý ten čas jsme hrozně trpěly
žízní, kterou jsme zaháněly sněhem.
Hrnek řídké polévky a krajíček chle
ba bylo všechno, co jsme večer dos
taly k jídlu.
Cestou jsme míjely obydlená místa.
Záviděla jsem lidem, kteří žijí v tep
lých domovech a netrpí hladem. Lito
vala jsem, že není v naší moci utéct,
ale Němci nás střežili jako drahý
poklad. Ženy, které se pokusily o

útěk, chytili pomocí psů, a pak je na
místě zastřelili.
Konečně jsme dorazily do nějaké
ho ženského tábora. Zavřeli nás do
místnosti, ve které byly místo oken
jen úzké štěrbiny. Seděly jsme na
podlaze a čekaly na denní příděl

chleba.
Maminka cestou strašně zeslábla.
Zavřela oči a tichým hlasem mi za
šeptala: "Evičko, já už dál nemohu."
Políbila mě a z jejích očí mi bylo
všechno jasné. Cítila jsem to, ale
rozum se vzpíral uvěřit. Nepřestávala
jsem k ní mluvit, jako kdybych nevě
děla, že jsem maminku právě ztratila.
Když rozdávali chleba, nevšimli si,
že maminka už nežije, a hodili porci
také k ní. Snědla jsem oba krajíce.
Po dalším celodenním těžkém pocho
du jsme se na noc uchýlily do stodo
ly. Seno na podlaze zapáchalo, ale
také trochu hřálo Zahrabala jsem se
do kupky a upadla do hlubokého

rozbřeskem jsem se ocitla na louce
poseté květinami. Pochopila jsem, že
už asi přišlo jaro. Natrhala jsem si
malou ky tičku pro radost a pokračo
vala v pochodu, až jsem došla ke tra
ti. l.ehki jsem si vedle kolejí a tam
jsem únavou usnula.
S úlekem jsem se probudila. Nade
mnou stál německý voják. Na jeho otázky jsem mu řekla pravdu a on se
mi svěřil, že také utíká. Všechna
bázeň mé hned opustila. Voják se
posadil vedle mě, vytáhl z batohu kus
chleba a láhev s kávou. Jedli jsme
společně. Dozvěděla jsem se, že je
duben 1945 a že Němci jsou u konce
svých sil. Brzy bude po válce. Voják
utekl z fronty a potřeboval se zbavit
uniformy. Chtěl ji zahrabat hluboko
do země a tak se odpoutat od posled
ního, co ho ještě k válce vázalo.
Nakonec jsme si popřáli všechno
nejlepší a každý pokračoval svou ces

těné, ale jakmile jsem se k němu při
blížila, uslyšela jsem hlasité "Halt! stůj!'. Proti mně stáli dva němečtí
vojáci. Jeden na mě mířil puškou.
Úplně jsem zkameněla. Na jejich
otázku, co tam hledám, jsem stěží
vykoktala něco o tom, že jsem se
opozdila za svou skupinou. Voják se
jen výsměšně usmál a namířil na mě
svou zbraň, ale jeho kumpán mu za
držel ruku a řekl: "Škoda patron, ta

stejně zdechne sama. Nech ji být."
Utíkala jsem od nich strachy bez se
he, že si to přece jen rozmyslí a stře
lí mě do zad.

Šla jsem co nejrychleji směrem,
kterým šli přede mnou ti tři mláden
ci. Za chvíli jsem stála u potoka,
širokého asi tři nebo čtyři metry. Na
protějším břehu ležela vesnice. Ale
jak přejít potok, kterým se valila
voda z tajícího sněhu? Našla jsem sil
nou větev a s její pomocí se mi po
několika pokusech podařilo najít
nízký brod.
Zaklepala jsem na dveře prvního
velkého domu. Nečekala jsem na po
zvání, opatrně jsem otevřela a na
hlédla dovnitř. Spatřila jsem řadu se
řazených, vyleštěných vojenských ho
línek, které stály v předsíni. Ani jsem
za sebou nezavřela, a prchala jsem,
co mi síly stačily, pryč do polí.
Padla jsem na zem.

tou.

Nazítří jsem potkala tři české mlá
dence. Dívali se na mne s hrůzou,
spojenou s údivem, a jeden z. nich
prohodil: 'Hele, jde kolem nás mrt
vola." Asi jsem se jí podobala. Začali
se. mě vyptávat, a když, slyšeli něco
málo z toho, co se nám událo, jen po
krčili rameny. Mysleli si, že jsem si
všechno vymyslela. Řekli, že jsme na

českých hranicích a nabídli mi, abych
šla s nimi. Nestačila jsem jim, kluci
zmizeli v poli a já zůstala zase sama.
V noci jsem spala na poli a ve dne šla
dál, až jsem se octla na krajj lesa,
kde stál malý baráček. Vypadal opuš

PAMJAŤ kontra JEVRUSKAJA GAZETA
V květnu 1991 uveřejnily významné mos
kevské novinyJevrejskaja gazeta seznam pěta
čtyřiceti ruských novin a periodik, které publi
kují antisemitské články. Mezi nimi byl i list
sdnóitní Pamjať, který pod titulem loto hrozí

Probudily mě hlasy a cítila jsem
nice, které mě vyprošťovaly z mých
špinavých a zavšivených hadrů. Jako
by z. dálky jsem cítila, jak mě někdo
omývá. Když jsem se probudila, měla
jsem pocit, že sním. Ležela jsem v
čisté ustlané posteli a nade mnou se
skláněli muž a žena. Muž držel ruku
na mém čele a česky šeptal: "Už se
probudila."
(Později jsem se dozvěděla, že
mne u potoka našli laskaví postřekovští vesničané a s nasazením vlast
ních životů se mne ujali. V noci mne
schovali do-sklepa mezi pytle bram
bor. Protože jsem byla moc slabá,

Ibišku otiskoval na pokračování Protopily
.'’«XV č.iítp AsfwMzfclq
antisemitské karikatury. V současné době
žaluje vůdce Pamjati Dimitrij Vasiljcv Jevrejskou gazeta v čele s jejím šéfredaktorem
Tankredcm Golenopolským o náhradu škody
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BYLO, herou právě vydalo naklada
telství SEFER, je publikací zcela výji
mečnou a u nás ojedinělou: jejím
tématem jsou hrůzy holocaustu a je
určena - dětem. Autobiografický pří
běh židovského děvčátka, které prošlo
Terezínem, Osvětimí, zachránilo se
Z pochodu smrti a nakonec odjelo do
Izraele, je podáván prostým, jedno
duchým stylem. Tajemství jeho půso
bivosti je v tom, že nic nepřikrašluje,
nikoho nepoučuje, jen vypráví. Naše
ukázka (redakčně nepatrně upravená)
začíná na pochodu smrti.

spánku. Když jsem otevřela oči a
rozhlédla se kolem, zjistila jsem, že
všichni ostatní odešli a že jsem zůs
tala sama.
Počkala jsem, až se setmí, a vy dala
se na cestu. Byl úplněk a nebe bylo
plné hvězd. Na chvíli jsem se pohrou
žila do ticha noci a pocitu volnosti na
širokých polích.
Vydala jsem se na cestu, aniž bych
věděla kam. Šla jsem celou noc a s

’
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Kniha česko-izraelské autorky

Erbenově: Vyprávěj

zavolali na pomoc porodní bábu - tak
dodnes říkám, že jsem se v Postřekově podruhé narodila. Druhý den
po setmění přijel strýc Jahn s žebřiňákem naloženým čerstvým jetelem.
Zahrabal mě do něj a převezl do své

Všichni mě přijali do rodiny jako jsem zůstala jen já. Neměla jsem po
vlastní.
cit, že jsem zvítězila.
Jednoho dne se stalo to, čeho jsem
Od té doby jsem chodila s celou
se obávala. Musela jsem vyprávět o rodinou pracovat na pole. Abych se
své rodině. "Jsem Eva Králová, dcera neunavila, nosil mě strýc Jahn na
lékaře, kterého kvůli politické čin ramenou. Každý den prohlížel mé
nosti Němci vyhnali s celou rodinou hubené nohy, jestli už zesílily. Napůl
ho domu.)
Žena mi vložila do úst lžičku a já do koncentračního tábora." S lítostí vážné a napůl žertem mi nabízel, že
jsem spolkla něco sladkého. Jiný hlas jsem jim lhala do očí a oni mi na dokud moje nohy nezesílí, půjčí mi
svoje.
nařizoval: "Nedávejte jí moc jídla, slovo věřili.
Každý večer nás navštěvovali sou
Milovala jsem pole, květiny a vůni
jen zředěné mléko nebo řídkou kaši."
Byl to lékař, protože mi změřil tep a sedé a příbuzní a nikdo nepřišel s čerstvého jetele. Pracovala jsem, jak
dodal: "Je v pořádku, jen hrozně prázdnou. Sestra tety Ludmily mi mi síly stačily, a také jsem pomáhala
slabá. Nechte ji spát." Neměla jsem ušila krásný kroj, jiná teta mi daro letě Ludmile s domácími pracemi.
vala vyšívanou halenku a barevný
sílu promluvit.
Chtěla jsem být užitečná, ale pře
Příštího rána mi moji ochránci při šátek na stále ještě holou hlavu. máhala mne nashromážděná únava a
pravili úkryt. Odstranili v kuchyni
já jsem dlouhé hodiny prospala. Po
pod stolem pár prken z dřevěné
řád jsem měla hlad a s chutí jsem
snědla každé jídlo, které mi teta Lud
podlahy a položili mě do postele,
mila podala. Krajíc chleba jsem jedla
kterou do prohlubně postavili. Muž
namazaný sádlem z obou stran.
mi klidným hlasem vysvětlil, že on
i jeho žena odcházejí pracoval na pole
1-1
S Vlastou a jejími kamarádkami
a nechtějí, aby mě v jejich nepřítom
jsem trávila spoustu večerů. Chodila
nosti někdo našel. Ve vesnici a v
jsem s nimi ráda na procházky, ale
okolíjsou Němci, a kdyby mne našli,
cítila jsem, že se od nich v mnohém
mohli by popravit celou rodinu.
liším. Jejich radosti a starosti byly
Zůstala jsem sama v úkrytu a
jiné než moje.
přemýšlela, co se se mnou stalo. Nic
Když se léto chýlilo ke konci, strýc
jsem si nepamatovala. Měla jsem
Jahn mi s vážnou tváří vysvětlil, že
novou starost. Nevěděla jsem, co
zakrátko začíná nový školní rok a že
povím, až se mě začnou vyptávat na
se musím vrátit do školy. Bylo mi
jméno a rodinu. Měla jsem strach, že
divné, že po tak dlouhé době strádání
když řeknu pravdu, dostanou strach
mě ukrývat a budu je muset opustit.
a utrpení se mám znovu posadit do
Brzy mě přemohla únava a já usnula.
školní lavice.
V poledne se strýc Jahn vrátil a Všechna vesnická děvčata si přikrý
nakrmil mě dobrou polévkou. Pak se vala vlasy šátkem, takže jsem nebyla
Cítila jsem, že už. nemohu dlouho
mě potichu zeptal na jméno. "Eva", - nápadná.
tajit svou totožnost. Pochopili vše,
odpověděla jsem a rychle zavřela
Večery jsem trávila s rodinou na jako vždy, a strýc Jahn jen řekl: "Jak
■ oči, abych unikla dalšímu výslechu. hoře, ale většinu dne jsem byla ve jsi si mohla myslet, že tě ponecháme
Náhle se mi před očima vybavila skrýši pod podlahou.
osudu?" Nezlobili se na mě a já jim
ulice, kterou jsem každodenně chodila
za to byla moc vděčná.
Jednoho rána jsem odtud uslyšela
do školy. Stál v ní vysoký, krásný
Strýc Jahn mě zapsal na židovské
dům a na jeho zdi visela mosazná Vlastin rozčilený hlas, který hlasitě obci v Praze na listinu zachráněných.
deska s nápisem - Dr.Král. V tom volal: "Evo, Evo! Němci jsou pryč, Byla ještě malá naděje, že také tatí
okamžiku jsem se rozhodla přivlastnit je po válce!" Vylezla jsem ze skrýše. nek žije a hledá mé.
si Královo jméno. Velmi se mi uleh Kolem mne se všichni objímali a
tančili. Do vesničky vjel americký
čilo. Našla jsem si novou totožnost.
Vzpomínky E. Erbenové Vyprávěj
tank ověnčený prapory a vojáci z něj MÁMO, JAK TO BYLO doprovázejí ob
Měla jsem rodinu strýce Jahna moc házeli dětem čokoládu. Vesnická ka rázky terezínských dětí a jsou doplně
ráda. Vyprávěl mi, jak mě polomrt pela vyhrávala, bubeník si mě vysadil ny doslovem Tomáše Pěkného, který
vou odvezl z pole na žebřiňáku nalo na ramena, a tak pochodoval průvod se pokouší malým čtenářům vysvětlit
ženém čerstvým jetelem. Jeho ženy vesnicí. Nedokázala jsem se opravdu některé události a pojmy. Přeložila
Ludmily jsem se na začátku trochu radovat a doma jsem se, poprvé za Eva Efratová. Kniha je vhodná pro
bála, ale brzy jsem poznala, s jakou celou válku, rozplakala. Plakala jsem děti od 10 let. (64 stran, brožovaná,
láskou se o mě stará. Nejvíc jsem se pro všechny, kteří se nedožili konce čtyřbarevná obálka, doporučená ce
spřátelila s jejich dcerou Vlastou. války, pro tátu a mámu, a proto, že na: 28 korun.)

- požaduje 20 miliónů rublu. Golenopolskij
zpočátku považoval žalobu za chytrý, ale vcel
ku neškodný tah, případ se však ukázal ne
bezpečnějším, než se očekávalo. Dva lidé,
kteří měli svědčit ve prospěch gazety, své
svědectví stáhli. Ruská pravoslavná církev se

odmítla angažovat a vláda, která v jiném pro
cesu proti Pamjati ostře protestovala, mlčí.
Případem se začalo důkladněji zabývat Wiesenthalovo centrum: Budeme musel znovu
dokazovat u ruského soudu, že tenhle doku
ment z carského období je podvrh. Jestliže ly-

hrajemc, zasadíme tím obrovskou ránu všem
zastáncům Protokolů v Rusku. Příznivý výsle
dek by stanovil nanejvýš potřebný precedens,
na jehož základě by mohla být stíhána i jiná
antisemitská periodika.
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« Зачем в а м Президентский совет?» — спросил я
юрбачева. И он ответил, как говорят об очевидном:
« Чтобы м е н ь ш е ошибаться» .
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