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Díky odvá
žnému fotog
rafovi , .jehož
jméno je zná
me redakci
"Res publica"
máme možnost
vůbec poprvé
shlédnout
originální
fotografie z
okupačních
dnů v kolek
ci nímků do
sud nepubli
kovaných. My,
kteří jsme tu
dobu zažili
víme, žc šloc jednu z ne jtragičtějších událostí, ale zároveň i o velké
vzepětí našeho lidu v tváří v tvář 800.000 tisícové armádě
maršála Jakubovskéhc. Přirozen*, že ne všichni cht*li soci
alismus s lidskou tváří, ale všichni si chtíli sáhnout na
zvláštní semínko, semínko svobody. To v sob* obsahovalo i
svobodné volby bez připitomělých omezení podle ODS. VH.

tí_v*zni_zemřelí?_ve_vazb*±/Dosud nepublikováno/

Souček

František, nar.1.12.1904, ohrožování zásobo
vání, zemřel na vykrvácení do střev 30.5.1959.
Novák Josef, nar.6.11.1904, velezrada, rakovina sli
nivky břišní, zemřel 12.7.1959, Praha - Ruzyň*.
J.s v ů r e k Leopold, nar.1.5.1902, ohrožování zásobová
ní, atrofie srdce, zemřel 18.9.1959,Ruzyně.
Stehlíček Martin, nať.26.10.1906, ohrožení záso
bování, cachexie, zemřel 16.12.1959, Ruzyň*.
Tencerová Marie, nar .28.6.192'1, sdružování proti
republice,«akutní zán*t ledvin, +7.4.I960,Ruz.
Ko čárník Stanislav, nar.25.5.1930, maření výkonu
úředního rozhodnutí, otok mozku a sepse,+27.4. 50
K u b e 1 1 e Augustin,’ nar .2 7.8.1880 , ohrožování zásobox
vání, zápal plic, zemřel 19.5.1960, Praha-Ruz.
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Při vstupu vojsk pomáhaly okupantům tisíce Čechů
Několik dnů před tím, než by čele je někdejší disident, char- ní letouny mohly přistávat na
la v noci 21. srpna 1968, tj. prá tista, filozof a matematik Václav mošnovském letišti, zorganizo
vě před 29 lety, zahájena invaze ! Benda, předložila koncem le- val vyčlenění speciálních tele
pěti armád zemí Varšavské : tošního července soudním orgá fonních linek pro spojenecká
smlouvy - Sovětského svazu nům v Praze podklady pro za velitelství, a to, aby spojení dob
Polska, Maďarska, Bulharska a hájení trestního stíhání osob, ře fungovalo. Okupanti si ne
Německé demokratické repub které se podílely na zradě země přivezli proviant, z mobilizačliky, konaly se společné porad; ' zejména v souvislosti s invazí ci ních a jiných skladů od nás k
příslušníků bezpečnostních slo zích vojsk.
nim proudily kolony aut - čes
žek, armády, rozvědek a samo Hlavním obviněným byl Mi kých aut. Kde jsou ti lidé, co se s
zřejmě členů KSČ a Lidových louš Jakeš. Ten nejenom inva- nimi stalo? Někteří z nich se
milicí.
zorům významně pomáhal, ale pak s velkou horlivostí podíleli
sám se vnucoval při sestavování na dokonání zrady a pokoření
BOLESLAV NAVRÁTIL
kolaborantské vlády. Soudce národa.
Vytvářely kombinované skupi žalobu odmítl převzít pro neOdměna za zradu
ny, které měly v přesně určenot iprůkaznost předložených dů
dobu zabezpečit obsazení a pro kazů. Největší zrádci, jako Vasil
Po obrovských politických
vozuschopnost vybraných letišť , Bil’ak nebo Jozef Lenárt, jsou na čistkách se kolaboranti dostali
dále pošt, telekomunikačnícf Slovensku, další umřeli, anebo na významná politická a hospo
uzlů, nádraží, kasáren, skladť i isou dnes přestárlými a sénilní- dářská místa. Oni způsobí V-A
munice, cest, křižovatek a vý ni osobami.
statisíce osob přišly o r
znamných podniků. Aby cizí voj
práce v oboru, dalš1'’
Krimi
Tisíc Ostraváků
ska mohla bez problémů naši ze
nále, desetitis’é^-‘ nesmělo
mi obsadit. Všichni tito lidé byl V samotné Ostravě se při in- studovat, c' \j\YTiia generace, tj.
Češi nebo Slováci.
vazním aktu podílelo na pomoci po db^Y
let> byla nucena
Komise pro vyšetřování zloči cizím vojákům, zejména sovět
kftvSltumím a společenském
^O^iiově.
nů komunismu, která funguje ským, více než tisíc osob.
>
při ministerstvu vnitra a v jejími Někdo zabezpečil, že dorÁ££u
Jména kolaborantů a horlivých
normalizátorů jsou známa, větši
nou zakotvili na krajských nebo
okresních výborech KSČ. To by
ly jejich „trafiky” za zradu. Mno
zí z nich, zejména z Ostravy, se
nakonec dostali na místa ve vlá
dě, ústředním stranickém výbo
ru, do čela České národní rady,
tedy do parlamentu. Ti lidé stále
mezi námi jsou, za svou kolabo
raci, udavačství, denunciaci a
nejšpinavější službu straně zís
kali značné majetky a ani dnes se
jim nevede špatně.
Mnozí z nich pobírají „hornic-'
ké důchody“, ačkoliv k šachtě
ani neěichli. Jiní mají vysoko
školské diplomy, ale nikdy ve
škamnách neseděli. Pro podpisy
do indexu jezdili osobní šoféři.
Bez schopností a námahy nabyté
tituly byly také jednou z lákavých
odměn. Zrádci zrazovali dál a by
Náměstí u Nové radnice v Ostravě bylo ucpáno lidmi a tanky.
li největšími normalizátorv kru-

Malým Ostravákům, na které mířil sovětský obrněnec, je dnes 31 let. Pamatují si z toho něco?
Snímky: BOHUSLAV RŮŽIČKA

Velké prozření
tých sedmdesátých a osmdesá lo být koncentrováno v jednom
člověku. Vždyť zradit vlast, to e
mr-o.j
u
tých let.
není jen tak. U současných prag- Srpen
Srpcn 1968
96» tedy zanechal jen
matiků budí takové cíle jen po-vzpomínky
vzpomínky těm,
tem, kteří
kten ty hrozné
hrozne
Bendův osamocený boj
zažili a viděli na vlastni
vlastní
- u
>
ť
chvíle zazni
v oči.
Kdo bude potrestán? Zřejmě m ' ’
oči. Teprve
Teprve tanky
tanky vv ulicích
ulicích otevotev
Václav Benda byl koncem Še- řely
fely oči
oči miliónům
miliónům našich
našich občanů
občanů
nikdo. Je jiná doba a připravit
osvobezchybně po právní stránce stí desátých let učitelern filozofie zaslepených
zaslepených poválečným
poválečným osvosyndromem,
hání vysokých vládních a stra na Univerzitě Karlově, později boditelským syndromem.
nických funkcionářů za někdej učil teoretickou kybernetiku, Do té doby totiž málokdo popo
ší vlastizradu vyžaduje cosi publikoval politickoteologické chopil, že hnědý protektorát
rudým,
zvláštního, co se dnes vůbec ne texty. Podepsal Chartu 77, v ro- byl po válce nahrazen rudým.
nosí. Schopného právníka, his ce 1984 se stal jejím mluvčím, za Před 29 lety si přepadením Čes
Ces-
torika a současně zanícence a členství ve Výboru na obranu koslovenska připravil světový
fantastu posedlého vybojovat si nespravedlivě
stíhaných komunistický systém zdrcující
ostruhy právě na tomto poli. Bez (VONS) byl čtyři roky ve vězení, porážku. Čeští zrádci a kolabo
ohledu, že za to nezíská ani slá Je-li někdo kvalifikovanější, aťranti
tře
ranti zřejmě zaslouženému trevu. peníze či uznání A to bv mě se přihlásí.
stu ujdou.

gemě, ktcrn Stojí no Iwtecí]
2.

Podle dokumentu Marco Carynnyka - zpracoval Ing. Oldřich Tihelka

(\J
rr>

'4
r 1
>O

Pokračování z min. čísla

Po čase znovu vystoupily z pís
ku na povrch lebky a vykradači
hrobů se vrátili. Mykola Lysenko,
bývalý ekonom, který v roce 1987
navštívil v Bykivniji své příbuzné
z manželčiny strany, byl pohle
dem na rozstřílené ostatky promísené s tlejícími zbytky šatstva
pohnut k rozhodnutí učinit z hro
bů osobní záležitost. Vyfotografo
val kosti, nahrál výpovědi deseti
svědků a požádal básníka Ivana
Dráče, aby se do Bykivnije vydal.
Dráč byl pro tuto záležitost ten
pravý člověk. Jeho rodiče jen tak
tak přežili hladomor a on sám už
napsal báseň o ukrutnostech třicá
tých let, v níž proklel dějiny za
to, že nejprve nechají lidi hlado
věl a potom "krmí tichem ty nej
tišší lidi na světě".
Lysenko později popsal, jak
básník Ivan Dráč a dva jeho kole
gové, kteří ho doprovázeli, sténali
hrůzou, když uváděli tisíce lebek
lesknoucích se na slunci. Strana
(KSSS), jíž spisovatelé předložili
Lysenkovy důkazy, odpověděla
chladně. Sestavila další komisi a
jmenovala generálmajora Ivana
Hladuše, ministra vnitra Ukrajin
ské republiky, jejím předsedou.
Bezpečnostní síly opět na šest mě
síců oblehly místo, vojáci vykopali
kosti a naházeli je do jámy, pak ji
zahrnuli hlínou, nasázeli trávu a
vztyčili pomník. "Na věčnou pa
mátku". hlásal nápis vytesaný do
kamene. Pod ním menším pís
mem stálo: "Zde leží pohřbeno
6.329 sovětských vojáků, partyzá
nů. členů odboje a pokojných ci

duš a státní prokurátor jménem
Viktor Kulyk, jež vedl skupinu
vyšetřovatelů.
Hladuš, jehož ministerstvo je
přímým nástupcem NKVD třicá
tých let, nehodlal přehodnocovat
zjištění předchozí komise. Jak sdě
lil jednomu kyjevskému listu, jeli
kož o popravách neexistují "žádné
písemné důkazy" a není "ani jedi
ný svědek", nevidí žádný důvod
pochybovat o dřívějším závěru, že
v Bykivniji pohřbili Němci sovět
ské válečné zajatce.
Státní prokurátor Viktor Kulyk
však tuto teorii odmítl a zdůvodnil
to tím. že nacistický způsob po
hřbívání v nedalekém koncentrač
ním táboře Darnycija - na rozdíl
od Bykivnije - se vyznačoval pe
dantstvím a racionalitou SS.
Všechna těla byla svlečena, zlaté
zuby byly vytrhány a některé mr
tvoly vykazovaly známky infekč
V červenci 1988 se obyvatelé
ních nemocí a vyčerpání, což bylo
Bykivnije shromáždili u pomníku,
aby odsoudili závěry, k nimž ko
možné jen po dlouhodobém poby
tu v koncentračním táboře. Stejně
mise dospěla. Vesničané byli roz
hořčeni. Oni věděli, že tu před
lak prokurátor Kulyk nevěřil, že
by byly ve stejných hrobech znovu
válkou viděli zelený plot, že sly
pohřbeny jak oběti nacistů, tak so
šeli nákladní auta a střelbu. Ze
větské oběti. Jeho vyšetřovatelé
cítili na jazyku krev, která stála v
vyslechli více než 250 svědků a
kalužích na cestě. Ale ministr
všichni se shodli na tom, že Něm
Hladuš nařídil, aby ukrajinský tisk
ci v Bykivniji nikoho ani nepopramlčel. Teprve když kyjevští inte
vili, ani nepohřbili.
lektuálové pohrozili, že budou
Petro Kukovertko, jeden z ves
protestovat a když se Sergeji Kiničanů, kteří v roce 1941 na pří
selevovi, reportéru jedněch mos
kaz nacistů odkrývali hrob, se od
kevských literárních novin poda
vážil promluvit teprve potom, co
řilo v listopadu 1988 publikovat
i třetí komise obvinila z vraždění
králkou zprávu, vytvořila vláda
nacisty. "Němci tu nikoho nezačtvrtou komisi. Odpovědným čini
střelili, ani sem nevozili žádné
telem byl opět tentýž ministr Hla

vilistů zavražděných fašistickými
vetřelci v letech 1941-1943." Míst
ní obyvatelé se nezúčastnili odha
lování pomníků, které se konalo
9. května 1988, v den, kdy Sovět
ský svaz oslavuje své vítězství nad
nacistickým Německem. Místo
nich byla z Kyjeva autobusy při
vezena klaka. aby sledovala, jak
hlouček funkcionářů pokládá věn
ce pro zde poltfbené "sovětské
vlastence".
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Dvanáct popravených
Kdo prožil atmosféru „vyšetřování“
kolem krvavého procesu, to je... jako
by byl sám popraven. Po hlavním líčení
skončilo na šibenici sedm občanů,
v návazném byly další čtyři provazy
a jeden zastřelený. - Muklové se domys
lí, že se jedná o vyprovokovanou ba

bickou aféru z dílny StB, zalitou krví
nevinných lidí a slzami jejich rodičů,
manželek, dětí a příbuzných, persekuovaných „do pátého kolena“. - Sou
druzi komunisté, estébáci, soudci, pro
kurátoři, přísedící, agenti StB (a samo
zřejmě i Vy, soudružko, co jste „vedla

popravu sedmi odsouzených v případu
Babice“).... není vám z toho špatně??!!
Asi ne. Jen v poslední době se mi náho
dou připletlo do cesty jméno jednoho
z těch funkčně právě oslovených, který
si zřejmě pohodlně žije v právní branži.
A ti ostatní, pokud nezemřeli, se pod
křídly komunistické jmenovkyně ne
mají nejhůž, protože bohužel „nejsme
jako oni“!
Tito a podobní si dokonce stěžují
u mezinárodních orgánů na ohrožování
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mrtvoly," řekl vyšetřovatelům. I
"Byli bychom je viděli a slyšeli. I
Vždyf jsme přece věděli o Babim
Jaru. Mrtvoly sem přivezli před
válkou."
L. T. Gusak pracoval jako sig
nalista na velitelství NKVD v Ky
jevě. "Z okna jsem viděl nákladní
auta plně naložena mrtvolami",
řekl. "Myslím, že byla přikryta
plachtou, aby se utajil jejich ná
klad. Aby krev neprotékala škví
rami, vyložili i dna aut plachto
vinou."
D. A. Makarenko byl koncem
třicátých let řidičem tramvaje me
zi Brovary a předměstím Kyjeva.
"Když jsem se ve dvě hodiny ráno
vracel z Brovar," vyprávěl, "musel
jsem často s tramvají zastavit,
abych nechal projet kolony
NKVD. Skládaly se ze tří až šesti
nákladních aut zakrytých plachtou,
s autem před a za nimi. Sjížděly s
hlavní silnice do lesa. Všichni vě
děli, že za ten zelený plot vozí
mrtvoly.”
Jedenadevadesáliletý vesničan
řekl komisi, že plot byl bytelný,
bez jediné skuliny. "Pásli jste krá
vu a strážní vás nenechali přijít
blíž než na dvacet metrů," řekl 1.
I. Korytskij. Tihle strážní dostá
vali u nás v obchodě cigarety
vždycky bez fronty. "Proč to dělá
te?", ptali jsme se prodavače.
"Oni střílejí lidi a já nechci, aby
oddělali mně," odpověděl.
Aleksander Kološa byl jako
chlapec v roce 1941 pastýřem.
"Často jsme hnali stádo až na
okraj Bykivnijského lesa," vzpomí
nal. "Jednou nás obklíčilo pěta
dvacet až třicet mužů oblečených
v civilních šatech a ozbrojených
brokovnicemi a začali po nás stří
let kamennou solí. Několik z nás
chytili a řekli nám, ať se nikdy
nepřibližujeme k lesu. Jednou
jsme uviděli na cestě čerstvé rudé
skrvny. Dotkli jsme se jich a

ochutnali. Byla to krev. Nejdříve
jsme si mysleli, ze vezli maso z
balírny masa do Kyjeva, ale pak
jsme podle tvaru skvrn usoudili,
že transport přijel od Kyjeva. Asi
pěl nás sledovalo krvavou stopu.
Brzy jsme poznali, že vede k ze
lenému plotu."
Žena, která žila koncem třicá
tých let nedaleko Bykivnije, vy
právěla komisi o svém sousedovi
Mychajlo Rjabaštanovi, který pra
coval jako řidič nákladního auta.
"Můj bratr byl sice mladší než on,
ale přátelili se,” vysvětlovala Halyma Šamraj. "Bratr říkal, že po
máhala Rjaboštanovj smývat u
rybníka s auta krev. Když se bratr
zeptal, kde se vzala ta krev, Rjaboštan mu odpověděl, že vezl
mrtvoly nepřátel lidu někam k
Bykivniji, kde je pohřbili. Myli ta
ké plachtu, kterou byly mrtvoly
přikryly."
Antonína D. - stále se ještě tak
bojí pronásledování, že nechce
uvést své příjmení - byla mezi
vesničany, které Němci po svém
příchodu shromáždili, aby exhumovali hroby. "Dali nám lopaty a
nařídili nám, abychom šli k zele
nému plotu," vzpomínala. "Byli
jsme přesvědčeni, že nás zabijí.
Ale když jsme tam došli, přinutili
mého otce a mne kopat na dvou
různých místech. Vykopali jsme

těla z hrobu. Několikrát jsem ko
pla a objevilo se tělo mladé ženy.
Tiskla na prsou .dítě. Pak nám
Němci řekli, abychom už přestali.
Vyfotografovali nás. jak stojíme u
těch mrtvol a odjeli.
Komise určila, že oplocené mí
sto patřilo NKVD. Kromě toho
nalezla pouzdra hodinek s vyrytý
mi jmény, cigaretové špičky a jiné
osobní předměty, podle nichž se
podařilo identifikovat několik obě
tí zatčených v letech 1937-38. Ne
obvyklým důkazem byl svazek ko
vových štítků s nápisem "KOU
NKVD", neboli "Kvjevské rrustní
odčlení NKVD".
"Mám dvě vysvětleni původu
těchto štítků", řekl státní pro
kurátor Kulyk. "S devadesátipro
centní pravděpodobností se v hro
bech ocitly náhodou, ale existuje
asi desetiprocentní pravděpodob
nost. že některý ze zaměstnanců
NKVD štítky vědomé použil jako
znamení svým vzdáleným potom
kům s vědomím, že až jednou zví
tězí pravda a bude se vyšetřovat
tento zločin, musí vyjít najevo,
jaká firma se na něm bezprostřed
ně podílela."
V březnu 1989 byla z pomníku
ve vší lichosti vymazána ta část
epitálu. která hovoří o fašistech.
Komise oznámila, že objevila těla
6.783 osob popravených mezi ro-
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své osobnosti, když se o těchto zvěr
stvech i jen zmiňujeme! - Tehdy v roce
1951 nad páchanou hrůzou ztrnuly
i zdi cel vyšetřovacích muěíren. Když
pak na těchže místech byli v příštím
roce vyšetřovány a mučeny další vy
hlédnuté skupiny, jejich členové, kteří
seděli na stejných sedačkách v rohu
vyšetřoven, a pochodovali ve dne v noci
po stejných celách, vypovídají, že fy
sicky pociťovali stavy svých předchůd-

ců. A to nejen proto, že jim to při
pomínali jejich „referenti“ šibeniční
mi vyhrůžkami: „Ty kurvo hrbatá, tady
před tebou sedčli babičtí, a tebe po
věsíme také!“, řval jihlavský estébák na
vzdorující občť, aby ji zlomil. Tehdy
bylo totiž stejné možné dostat provaz,
jako trest na svobodí. - Ovšem, po
pravdě řečeno, v kterých „řeznických“
dílnách estébé nepanovala podobná,
zabíjející atmosféra a metody?!

Genius loci, duch místa této věznice
a přilehlého soudu, musel určitě něja
ký být. protože zastrašujícím způsobem
ovlivňoval i chování obhájců. - Ten
konkrétní je v dopise mukla charakterisován takto: „Obhájce ex offo JUDr.
X.Y. byl u soudu pasivní a ve vyšetřo
vací vazbě sbíral naopak fakta proti
mně.“ - Jako by z oka vypadl většině

ky 1936 až 1941. Obyvatelé Bykivuije však odmítli tyto závěry
přijmout. Hroby byly pry exhumovány pouze částečně a skutečny
počet obětí je tedy mnohem vyšší.
Makarenko je přesvědčen, že po
kud z nákladních aul, která viděl,
vezlo každé dvacet těl, a pokud
jezdila čtyři auta 300 dnů v roce
po dobu pěti let, mohlo být u
Bykvmije poliřbeno asi 120 tisíc li
dí. Lysenko předkládá dokonce
víc. Když odkrokoval plochu po
hřebišť - 30.100 m2 - a dále od
hadl, že tři mrtvoly zaberou 2 m2
a že těla jsou pohřbena v pěti vr
stvách, vypočítal, že v Bykviniji
leží pozůstatky 225.000 obětí.
Mohou však existovat i hroby,
které aru jedna z komisí nepro
zkoumala. Valentyn Maújaš, který
v Bykviniji vyrostl, říká, že mu
jeho matka, než před čtyřmi lety
zemřela, vyprávěla, jak sem do
konce již v roce 1930 vozili těla
rolníků, kteří byli popraveni, pro
tože odmítali vstoupit do kolchozů. Jejich malé mohylky jsou,
jak tvrdila, roztroušeny po celém
lese.
Pokračování příště
* * *
♦ Děti mohou jen žít, dospělí mu
sí zápasit
L. N. Tolstoj

Politické
strany
devastují
volbu
prezidenta
ČSFR
Slovenský národ vyhrál a na
dále vyhrává boj za samostatný
stál pod vedením premiéra Mečiára. Češi prohrávají vinou
všech politických stran, protože
nedokáží se sjednotit při volbě
českého Mečiára za vedoucího
státu, který říká lidem pravdu.
Němci se dokázali vyrovnat s
fašismem.
Rusové se dokázali odtrhnout
od nadvlády komunistických zločineckých zvěrstev.
Slovensko zvítězilo nad totali
tou a vládne si samo nad sebou.
Češi prodali svoji kůži zloči-

necké organizaci, která v Čechách
doposud vládne na vedoucích mí
stech státního aparátu v převle
čeném kabátě včetně zločineckých
pomahačů. Devastace národa po
kračuje v převlečeném kabátě,
bez vědomí obyvatelstva, kterému
je bráněno říci pravdu ve všech
sdělovacích prostředcích. Nová
šlechta vládne i s převlečenými
Český národ se nemůže vrátit
do Evropské společnosti, není v
samosprávě jednotný, v zahraničí
ztrácí důvěru a proto propadá
nedůvěra ve státním vedení a
hospodářství se blíží ke dnu.
Státní vedení ztrácí celospolečen
skou důvěru.
Je třeba urychleně v nejbližší
době uskutečnit nové svobodné
volby, bez zločinecké organizace a
jejich pomahačů. Ti patří před
státní veřejný soud. Je konec hry
s falešnými hráči.
Češi ztrácejí v mezinárodním
měřítku důvěru, protože zatajují
veřejnosti pravdu.
Politické strany devastují volbu
prezidenta ČSFR.
RUDI BAUM

Kocurkov u Předni-Zadni,
11. srpna 1992

Dopisovatel:
Evropská Konvence
na ochranu lidských práv
ro»
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...srdečně zdravím a volám s
naším Šaškou Dubčekem: Čo bolo
- to bolo. Nikdy bych nepomyslel,
že demokracie pod vedením býva
lého zdravého jádra sírany, může
být lak veselá. Přímo k uchechlání. Asi to bude tím, že jde o
demokracii s lidskou tváří. Prosté
od ucha k uchu, nebo laké ode
zdi ke zdi.
Dokonči i já, vetchý humorista,
jedoucí po šedesátce šedesátkou k
márnici a k poslednímu domov
skému číslu liřbitova, často nevi
dím pro slzy smíchu na cestu.
Vrátil jsem se, abych dožil mezi
čtyřikrát osvobozenými a nyní od
rána do noci žiji v tom nej vese
lejším kabaretu i cirkusu svéta!
Kam oko mrkne - Švejk s
kroužkem v uchu (někdy i v no
se), Kondelík v mexickém klo
bouku nebo rozkřepčený, otrhaný
tvor vyluzující nesrozumitelné
skřeky. Staré, sametem uhlazené
i omladlé kádry lámou i v nejtvr
dších disciplínách rekordy jako
preclíky! Ve skoku, šplhu a vývrt
ce jsou nepřekonatehů! Není - na
příklad funkcionáře, který by hra
vé nezvládl trojité salto! A po
slanci? Radost pohledét. Jejich
předností je blbost spojená se
ztrátou pamětí. Jsou hlavně na
okouzlující přemety, přetahování
a sebeobdivování. Jejich zálibou
je vysedávám' v kuloárech, klábo
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advokátů z jiných zdejších procesů. To
disidenti měli pak větší štěstí na dobu
i na obhájce, nehledě na to, že se jim
mohli takticky, a posléze i funkčně lépe
odměnit. Vězňové z let padesátých však
se svými „obhájci“, až na výjimky, žád
ný „Freundschaft“ pěstovat nemohou...
A přesto se ve vzpomínkách toho,
který přežil v úvodu naznačené peklo,

najdou lidsky oceňující věty: „Bohužel
neznám jméno bachaře z Leopoldova,
který mi dosti pomohl, i ostatním věz
ňům. Bydlel v pevnosti a........ Na By lí
zu to byl...., který zaslouží přinejmen
ším pochvalu, neboť dokázal, že i mezi
bestiemi se našel člověk.“ Při opisování
řádek z tohoto dopisu, jsem se včas roz
pomněl na dnešní úskalí pro vzácnou

sení o ničem a hra na slepou bá
bu.
Je udivující, že byť rozumu
mdlého, dokáží odhlasovat zákony
i nařízení k prospěchu svému a
nesmírnému údivu těch, co je vo
lili. Čas, tučné placený, si krátí
volbou prezidentů nebo dohodami
o iont, že se nemohou dohodnout.
Nyní pro obveselení i světové
veřejnosti dostali od dvou nejvyšších a neomylných pánů, kteří se
také nemohli dohodnout, za úkol
vygumovat československý stát z
mapy Evropy. Nikdo nepochybu
je, že i tento úkol nad lidské síly
tito českoslovenští poslanci zvlád
nou hravé a bez mrknutí očkem.
"Jsou schopni všeho", říkají s
uznáním někteří cvičení voliči,
kteří jim dali hlas. "Budeme menší
a menší až úplně zmizíme", po
chvaluje si Švejk s kroužkem v ti
chu v objetí svého bývalého vě
zeňského dozorce a zvedá půllitr.
U vedlejšího stolu si dva osvo
bození homosexuálové dávají
vroucí polibek a já utíráni osvobo
zenou slzu. Na mucholapce visící
nad stolem ještě bzučí chycené
mouchy a já koukám na ty pod ni
mi u piva se objímající. I oni sedli
’ep a bzučí jako ty mouchy.
Můj soused, který napsal knihu
Jak se stát přes noc milionářem"
kupuje dům na Floridě. Já nočník.
Při člení zdejšího tisku už někdy
nestačím doběhnout. Čtu vsedě na
nočníku. Nejsem sám. Na nočníky
jsou fronty. Jen zájem o literaturu

a křehkou pravdu. Nebezpečí estébáckých a kágébáckých mafií, pro tyto sluš
né jedince číhá na každém kroku. Přítel mi, mortis causa, pro případ
smrti, vyprávěl svůj příběh, v němž
hlavní roli hraje.... kterého by zmíněné
hrdlořezské spolky i dnes rozstřílely
jako řešeto. Je to již na papíře, a mimo
naše území (to jsme to dopracovali!!).

kde to přežije bude-li třeba i nás a naše
vrahy. Napětí a lidskost z toho nevyvane ani za sto let. Většinou platí, že
člověk člověku vlkem, ale někdy i to,
že člověk může být člověku......
- Z nedokončené příměry seznáte,

že se prozatím nejedná o běžný a spo
lečensky přípustný obraz ekonomic
kého dneška. - Kdybych byl vladařem,
odpovědným za panující poměry, za
myslel bych se. 1 našich dvanáct po
pravených k tomu naléhavě vybízí!

-Me-

slábne. Osvobozená kupují jen
bestsellery jako: "Osvobozená sou
lož", "Co činni s přirozením" a
"Nudismus do každé rodiny”.
Možná té bude zajímat, že při
prodeji vstupenek na velkofilm
“Spala jsem s hovadem" bylo pět
ušlapaných a že známý řezník Véchyiek po přečteiu bestselleru
"Zadnice má láska" skočil do Vlta
vy. Byl zachráněn, ale když zjistil,
že ho vytáhnul z vody nudista,
přišel o rozum.
Také jsem slyšel, že bývali vě
zeňští dozorci vydali prohlášení, v
němž žalují bývalé politické tres
tance, kvůli nimž dostali na vě
zeňských chodbách reumaúsmus,
křivici a platíus.
Dozorce August Tlačenka, kte
rý si v čase budování socialismu
při mlácení politických trestanců a
rozvratrůků zlomil ruku, už byl
plné rehabilitovaný, z odškodnění
si koupil hospodu a dal jí název
"U lidumila". Má v ní narváno.
Tady je pořád co oslavovat.
Včera oslavovali odchod liradnich
mouřenínů, dnes příchod nové
vrchnosti. Hlavně, že je pivo. Li
dé od roku 1945 čtyřikrát osvo
bození mají žízeň jako blázni a o
žádnou svobodu už nestojí. Ko
nečné i ty, starý rebel a rváč za
svobodu Československa, můžeš v
klidu a spokojenosti dožít stáří.
Československo už v Českoslo
vensku nechtějí!
Končím i já tohle radostné psa
ní. Můj nos mi napovídá, že to,
co jsem tak lásky pně mnul mezi
prsty, nebyla rodná hrouda! Bůh
Tě opatruj do příštího století no
vých revoluci!
JÁRA MEČŮ,

Bývalý rozvratnik a poslední
Čechoslovák z odnárodnělé
národní hroudy, Srpen 1992

* Al mne nenávidí, jen když se
mne bojí
Calitpda

, u' ~í Edub: Kdvž přijel Alexandr Dubček do Itálie na státní návštěvu .jaxc
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a dejnó otázka, kterou mu Ccssisa pc.czix,
5JVa
:"PrrlÚdseío',
řo^lčdov^
se v ncci z 20. na ’1.srpna v budov« ÚV,
zís s‘ budete bránit’nebe ne?" Dubček odpovtd-1:"Rozhodl jsem, že se nebudeme
vojensky bránit." A pak už pokračoval jenem F.Ocssiga: "Pane Dubéeku, roznodi
ji- dme už m*li tri čtyři signály od Sov dl a Američanů, že ne
dojde k přechýlení této vojenské operace Československo vůči zápaar.im státům.
My^jsme v*deli, že jste v tom sami a vaše rozhodnutí by 1c.správné.” Sato^intcrma c e z mezinárodní konference 21—22.9«--993 v r r a z e organizované Nanese,í ,nein—
rcr° 3011a ootvr7ud, že existovala dohoda mezi SSSR a USA před okupaci. VA.
"
oudicď č.34/97

Petr Pithart/tamtéž/: Pokouším se tu s vámi pochopit, proč dnes hovoříme slovy Adami Michnika - o ’’nepohodlném výročí", nebo proč se v jiných souvislo
stech píše a mluví c "nepohodlných lidech"- "osmašedesátnících" ..Je to dokonce
tak, že pokud jde c ty nepohodlné osmaŠedesátníky, nejhůř jsou na tom ti,kte
ří si nedali p^kcj ani pc srpnu, ti, kteří se ocitli v konfliktu s režimem,
ti, kteří se ocitli ve v*zer.í. Je to dokonce tak, že titc lidé jsou dr.es pro
významnou část Čsské politické scény a tisku problematičtější než lide, kteří
jak již bylo řečeno,vydrželi ve stran* do roku 1989." Pan Pithait tc neví, mu
sím to říci tedy natvrdo: Někteří z nich se ocitli na čele státu a místo,aby
udělali sebereflexi a např. do parlamentu v r.1989 kooptcvali politické v*zn*
z pC.tých. let a pravicové exulanty, slyšeli všude jenom trávu růst. Jo,jc. VH.

