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Věčná sláva hrdinům národního
odboje proti fašistickým okupan
tům. Mezi největší zjevy tohoto
neblahého období se na přední mí
sto zařadil i Matěj P a v 1 í k
z moravské země. Založil v čes
kých zemích pravoslavnou církev
a za II.svět, války se stal nepře
konaným vlastencem. Nebylo jist*
náhodou, že prjávě v pravoslavném
chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze byli ukryti
atentátníci na říšského protekto
ra Reinhards Heydricha. I když
byla oravoslavná církev spojována
pravě za války s Ruskem, které v
té dob* představovalo smrtelné nebezoečí pro Německou říši, neza- i
lekli se představitelé církve v
čele s vladykou Gorazdem a Dosky-i
tli parašutistům v nejtěžším oka
mžiku úkryt. Za to platili zaned-l
louho všichni i s rodinami,krutou Svatý vladyka Gorazd po
daň. Byli umučeni bestialním^
dvouměsíčním mučení -před
způsobem.
—Blil S nimi.____ 7U. nnnr?vnn
•září roku 1942
Političtí yězni_zemrelí?_ye_vazbě_L/Dosud nepublikováno/
U r b a n e c

František, nar.29.3.1903, sabotáž, prasknu
tí tenkého střeva 14.12.1961, Praha-Ruzyn*.
Dokoupil Zdeněk, nar.9.9.1911, pobuřování, otek
mozku a plic, +27.4.1963, Preha-Ruzyně.
M. a r k o v s k ý Jaroslav, nar.6.10.1917, útok na veřej
ného činitele, koronární trombesa,+27.6.63.
Konopásková Kateřina, nar.19.9.1910, §134a/l,2 tr.z.,náh
lá -srdeční nedostatečnost,+19.3.1963, Pardubice.
Pinkavov á Marie, nar.15.9.1896, §134a/l,2,tr.z.,
krvácení do mbzku, +27.7.1963, Pardubic*.
G r u s o v á Cecilie, nar.4.11.1904, §134^/1,2 tr.z.,
sebevražda oběšením 26.5.1964, Pardubice.
Starustková Marie, nar.1.9.1908,§136 tr.z.,
sebevražda oběšeními, +29.5 • 1964 ,Pardubice .
_. . ■
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Existenci a identitu našeho národa
obhajovali od středověku až do dnešních
dnů ti nejlepší, nejčestnější a nejs
tatečnější mužové a ženy, kteří neváhali
obětovat pro svou vlast vše. 1 život.
Posvětili naši zemi svou krví.
Jejich oběť změnila pouhé zeměpis
né území ve vlast a etnikum, na něm
žijící v národ...
Dovolte mně, abych vás seznámila
s jedním z nich.
Narodil se 26. května v Hrubé
Vrbce, v kraji, kde se stýká Morava
a Slovensko.
Jmenoval se Matěj Pavlík.
V dějinách boje proti německému
jhu je známější jako Gorazd- biskup
české pravoslavné církve.
Za svůj životní cíl si vytyčil obnovu
pravoslaví v ČSR na základě kontinuity
s cyrilometodějslvím.
Jeho biskupské jméno je záměrně
Sixrrý tíodykc Gvrozd pa diOuíníssCriím .'»»Amt
(zňň i 94?)
zvoleno podle žáka a nástupce Metoděje.
Tento Gorazd I. spolu s Angelárem,
biskupem Klimentem a mnichy Naumem a Sávou byl vězněn, týrán a nakonec za krutých mrazů
vyhnán Franky (tehdejší historický název Němců) asi v r 886 z Moravy.
O infikaci násilně zavedené latinské církve německým živlem jsem podrobněji hovořila
v článku o M.J. Husovi. Matěj Pavlík • Gorazd byl velkým obdivovatelem, ctitelem a znalcem Mistra Jana Husa.
Napsal o něm obšírnou teologicko-historickou studii, podloženou pramenným materiálem,
v níž se do mistrovy osobnosti doslova převtělil.
Ve svém rozboru dokázal, že Husova teologikcá orientace byla pravoslavná a jeho snažení
o nápravu poněmčené latinské církve sahalo až k cyrilometodějské misi (863).
Biskup Gorazd byl slavnostně vysvěcen v Bělehradě 25. září 1921. Když delegace vstoupila
s husitským praporem do zasedací síně, srbský biskup Nikolaj Velimirovič nenápadně přistoupil
k onomu praporu a políbil jej.
(I jemu byla souzena mučednická koruna v německém koncentračním táboře Dachau.)
15. březen 1939 znamenal pro vlastence biskupa Gorazda katastrofu, nikoli však rezignaci.

Odpověď panu Dobrovskému
Vaše stanovisko k případu bratří Ma
šinu je typicky postkomunistické. Je
prostě takové, že jste stále na pochy
bách, zda komunistický režim byl legál
ní a zda jeho soudy, které dovedly od
soudit až k smrti každého, kdo byl ne
bezpečný komunistické straně byly
spravedlivé, či zda to byla jenom fraš
ka soudící jménem státu- neboř KSČ
to byl stát. Jste na rozpacích, zda věřit
soudům, kde odpovědi obžalovaných
byly naučeny pod další hrozbou nelid
ského mučení se strany STb a dozor
cích, kteří nás bezbranné zabíjeli
a mrzačili při samotných výsleších, ale
trváte ještě dnes na potrestání dvou lidí,
kteří si dovolili se tomuto násilí po
stavit se zbraní v ruce.
Váš názor na tuto dobu je dokreslen
Vaším scestným názorem na tehdejší
volby- jichž jste se - jak počítám -

nezúčastnil. V prvních volbách v nichž
komunisté získali 38% hlasů (1946) se
ještě jevilo nadšení z osvobození a také
Ďurišovy dekrety, které podvodně sli
bovaly bývalým čeledínům usedlosti po
Němcích v našem pohraničí, aby z nich
pak udělali za dva roky po svém vítěz
ství kolchozníky. Půlmiliónový průvod
strany národních socialistů jaký Praha
ještě neviděla y následujícím roce, kdy
byla zaplavena červeno-bílou barvou
a rudé hvězdy zmizely s klop kabátů,
komunisté pochopili, že úspěch KSČ
se již nebude opakovat a proto dali do
pohybu naplánovaný puč. Stalinova ar
máda byla připravena na našich hrani
cích (v té době probíhalo cvičení var
šavského paktu). Na volby byly vytiš
těny dva lístky. Jeden bílý, křížem pře
škrtnutý a druhý jednotná kandidátkapodle Hitlerova vzoru“ Ja, oder nein“.

Litujte národ, který zapomíná oběti
svých hrdinů a šlape po jejich krvi
"REPUBLIKA,”
Podívejme se na některé z jeho myšlenek a hodnocení:
a proto, aby byl učiněn konec obětem..“
„Já znám Němce, není s nimi žádná dohoda možná"...
Byl zatčen 25. června 1942.
1
A při jiné příležitosti:
Němci ho vystavili krutému týrání.
„Rád bych sice ještě pracoval pro církev, ale když to bude nutné, obětuji se.“
Tloukli ho a vláčeli za vousy po místnosti.
V roce 1938 schvaloval všeobecnou mobilizaci a modli) se v chrámu MODLITBU PŘI
K výslechu jej odváželi kolem 22 hodiny a krvácejícího, vyčerpaného, ale nezlomeného
ÚTOKU NEPŘÁTEL NA VLAST.
hrdinu přivezli v pět hodin ráno. Byl tak zesláblý, že si nemohl roztřesenýma rukama vzít ani
Ve svých kázáních citlivě a srozumitelně posiloval zoufalý a zoufající národ.
bídné vězeňské jídlo...
Pak přišel 27. květen 1942.
Matěj Pavlík Gorazd byl 4. září 1942 popraven se svými druhy na kobyliské vojenské střel
Hrdinové Kubiš a Gabčík uskutečnili akci
nici...
Anthropoid.
Krásný a bohatý život, naplněný až po okraj
Vrah českého národa Reinhard Heydrich byl
pro milovanou vlast, byl násilně ukončen rukou
mrtev.
německých katů.
Nastává nejhorší období novověkých dějin: heyMatěj Pavlík Gorazd však duchovně
drichiáda. Stovky a tisíce nejlepších Čechů, Moravanů,
nezemřel.
Slezanů končí svou životní pout v koncentračních tá
Má v olomoucké eparchii svého důstojného
borech běsnících Němců či na jejich střelnicích.
pokračovatele.
Pro vlastence Gorazda a jeho nejbližší spolupra
Nevěříte mi?
covníky faráře Čikla, kaplana Dr. Vladimíra Petřeka
Až budete mít někdy cestu do Olomouce,
a předsedu sboru starších pravoslavné církve Jana
můžete se v biskupově rezidenci podívat nejen
Sonnevenda je samozřejmostí ukrýt parašutisty v kryp
na ikony, ale i na skromnou zarámovanou
tě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje na
moravskou výšivku s verši J. V. Sládka:
Resslově ulici v Praze.
„DOMOVE, DOMOVE DRAHÝ a JEDINÝ,
Rukopis Garc&dw (Vepsárrt sestře M. K. z r. 1928.)
Čurdova zrada přivádí gestapo na stopu.
NEJDRAŽŠÍ. NEJSLADŠÍ NAD SVÉTA
KONČINY"...
18. června v ranních hodinách začalo obléhání
ALENA PAUČKOVÁ
chrámu...
Obklíčení v kryptě se statečně bránili až do posledního náboje, který si nechali pro sebe...
(Autorka je historickou.)
Začalo zatýkání.
Použito: Biskup Gorazd: M. J. Hus (ze sborníku), Praha 1988
Biskup Gorazd nabídl vrahům svůj život:... „pro záchranu církve, pro záchranu zatčených
Pastýř a martyr, Olomouc, 4. září 1995

Věrni zůstali • ZÁŘÍ 1995/7
Na plakátech v Brně jsme četli výstra
hu“ „Kdo volí bílý lístek, je zrádce,“
Tajnost voleb byla porušena instalo
váním veřejné urny. Představitelé os
tatních stran již uprchli za hranicepřed zatčením.
„Co můžeme dělat,“ šeptá mi známý
ve frontě,“ podívej, celá jejich volební
komise nás pozoruje“. Bylo to všechno
jedno, protože již předem byl spočítán
výsledek na 99,9 procent. (Hitler se
spokojil s 99,7 %.) Tož takové byly ty
svobodné volby, pane Dobrovský. Dů
ležité však je, že vrahové padesátých let,
kteří mají na svědomí tisíce lidských
životů jsou již pět roků beztrestní, za
tímco dva mladé lidi, kteří se tenkrát
prostříleli na svobodu a našli odvahu
bránit se zlu, chcete trestat a znemožnit
jim návrat domů?
M. Langer

15.36/1997

Platí české

zákony?
Když byl ve sněmovně České repub
liky odhlasován zákon o zákazu propa
gace komunismu a fašismu, mnozí na
ivně věřili, že to bude účinná zbraň
proti snahám o opětovný nástup zločinného komunismu.
Je neuvěřitelné, jakým způsobem dá
vají mnohé veřejné sdělovací prostřed
ky prostor pro novou propagaci ko
munismu. Na televizních obrazovkách
se objevují stále častěji tváře bývalých
komunistických prominentů, kteří ni
čeho neslevili za své minulosti a vůbec
se netají svými plány o návrat svého
řádu.
30. 7. t.r. se vyznamenala, jinak
úspěšná televize NOVA. Do pořadu

Sedm dní pozvala místopředsedu
KSČM Ransdorfa a demokratického
poslance Ježka.
Zcela podle poučky dialektického
materialismu je si soudruh Ransdorí
vědom toho, že je dobrá i ta nejhorší
lež, pokud vede k vítězství komunis
mu. S úsměvem tvrdí, že železná opo
na byla postavena co by obrana proti
západním imperialistům, jako důsledek
studené války. Trapně se vyhýbá otázce,
že se jednalo o zátarasy a ostnaté dráty
hluboko na našem území proti obča
nům, kteří se pokoušeli dostat z komu
nistické diktatury na svobodu.
Nehorázná byla jeho slova o bratrech
Mašinových, kteří se zbraní v ruce se
prostříleli z politicky znásilněné a vo
jensky okupované vlasti na svobodu.
Aby potom v exilu oba pracovali pro
návrat svobody a demokracie do jejich
vlasti.

Bolševik Ransdorf v nich vidí dodnes
vrahy a zločince. Pro nás politické věz
ně jsou Ctirad a Josef Mašinové - hrdi
nové. Není důležité, co si myslí komu
nista Ransdorf. Je ale neuvěřitelné, že
si to může říkat veřejně na české te
levizi. Kde zůstal zákon o propagaci
zločinného komunizmu?
Nám politickým vězňům sdruženým
v KPV to nesmí být lhostejné. Zasadíme
se o to, aby zákony této země byly res
pektovány a aby podobni Ransdorfové
neměli místa na české televizi.

D Ani A
RA1JIO /

Denní dosah: 1,1 % (57.000).
Týdenní dosah: 2,5% (213 000)
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antisemitismus 1992
V minulém čísle Roš chodeš jsme pře (jedním z prostředků politického boje
tiskli obecný úvod ze sborníku Antise
mitismus, světová zpráva 1992, vyda

bylo odhalování sebevzdálenějších ži
dovských předků rivalů). Židé dále

nemluví:

V dopise mi chybí jedna

věta, a to o antisemitismu mezi knězi.

List skutečně nebyl čten ve všech

JERUZALÉM V PRAZE
V polovině května uvítala Praha účastníky
čtyřdenního Osmého evropského semináře pro
židovské učitele. Konal se pod záštitou vý

kostelích a naopak,

v předvolební

ného Institutem pro židovské záležito považují za znepokojující to, že se
sti se sídlem v Londýně. V tomto čísle málo hovoří o tragédii polských Židů

kampani se některé kostely stávaly

přinášíme zkrácený přehled o situaci za války - naopak židovské utrpení je

místy antisemitské propagandy. Nic

v Maďarsku a Polsku.

umenšováno nebo prostě ignorováno.

méně jsou to právě křesťanské spolky
a hnutí, které se usilovně pokoušejí o

POLSKO

Publikace a tiskoviny:

dialog "mezi církví a synagógou".
Protokoly

Zvláštní úlohu v židovsko-polském

Počet Židů:

siónských mudrců, přetiskují se mezi

soužití sehrál prezident Lech Walesa:

Před 2. světovou válkou: 3,5 miliónu

válečné antisemitské texty nově vy

v předvolební kampani neváhal užívat

Nyní: 4.000 - 15.000

pravené doslovem či předmluvou a

antisemitských narážek jako zbraní

Opakovaně

vycházejí

objevují se i texty nové. Strany anti

proti politickým soupeřům. Když se

projevy:

semitského zaměření vydávají své bu

ujal funkce, svůj postoj změnil. Us

V červnu 1991 bylo v zemi regist

lletiny a časopisy. Podle polského zá

tavil Radu polsko-židovských vztahů,

rováno několik stran, jež se přihlásily

koníku je trestné "veřejné podněco

při státních návštěvách se k antisemit

Antisemitské

znamných izraelských institucí (Oddělení pro
židovskou výchovu a kulturu v diaspoře, Oddě
lení pro výuku a kulturu Tóry v diaspoře) ve
spolupráci s americkým JOÍNTem, Evropskou

k dědictví předválečné antisemitské

vání nepřátelství proti skupině obyva

ským projevům vyjadřoval kriticky a

strany "Endecje”. Nejpočetnější jsou

tel na základě její národnostní, raso

hájil židovské zájmy. Při cestě do

Národní strana (4.000 členů), Ná

vé, etnické nebo náboženské přísluš

Izraele v květnu 1991 požádal v Kne-

rodní strana Szczerbiec, Polská ná

nosti". V roce 1991 bylo zahájeno ně

setu o odpuštění za podíl, jímž se
Poláci přičinili na židovské tragédii.

rodní obec, Strana X (5.000 členů),

kolik vyšetřování rozšiřování antise

jejímž vůdcem se stal kandidát na

mitských tiskovin. Ne vždy došlo k

Komunistický režim potlačoval ja

prezidentský úřad S.Tymiůski, atd.

odsouzení viníka, což způsobila lik

Určitý antisemitský trend bylo možné

navost úřadů v uplatňování výše uve

kýkoli zájem o historii a kulturu pol
ských Židů; o to je nyní tento zájem

zaznamenat (hlavně v poslední před

deného zákona.

silnější.

volební kampani) u Křesťanské ná

rodníjednoty - členky vládní koalice,
hlásící se k ideji polského státu zalo

Významnější

polské

listy

{Gazeta wyboreza, Polityka, Tygodnik

Odpor proti

antisemitismu:
Roku 1966 vydal Vatikán doku

powszechný)

jsou

otevřenými opo

nenty antisemitismu, je odmítán i pol

radou židovských obecních záležitostí a Židov 
ským národním fondem, za pomoci telavivského Muzea diaspory, institutu pro židovské sionistické vzdělání, Levinského fakulty, Ben Zvi-

ženého na katolické morálce. V děl

ment nazvaný Nostra aetate, v němž

skou inteligencí a kulturní veřejností.

nických oblastech má vliv sdružení

byla přehodnocena doktrína katolické
církve o Židech a judaismu. Polská

v ostatních zemích bývalého východ

útoků

církev tento dokument příliš nepropa-

ního bloku, střetává brutální i politic

na židovské památníky a antisemit

govala; proto byl k 25. výročí jeho

ky zneužívaný antisemitismus s filose-

ských narážek v novinách došlo v ro

vzniku vydán biskupský dopis, v kte

mitskými cítěním liberální části pol

ce 1991 k několika větším inciden

rém se mj. hovoří o vazbách a pří

ské veřejnosti.

tům: na izraelský konzulát ve Varša

buznosti mezi křesťanstvím a judais

vě byla hozena bomba se slzným ply

mem a o bohovraždě, hlavním prob

Solidarita 80.

Kromě hanlivých nápisů,

V Polsku se tak, dramatičtěji než

MAĎARSKO

nem, v dubnu se při rockovém kon

lému protižidovské teologie. List pro

certu ve Varšavě konala antisemitská

hlásil všechny antisemitské projevy za

létě po

skutky příčící se duchu evangelia a

Před 2. světovou válkou: 725.000

škodili vandalové varšavský židovský

zabýval se specifickými polskými po

Nyní: 80.000 - 110.000

demonstrace

skinhedů,

v

hřbitov a výrostci zaútočili na varšav

tížemi - minulým i současným antise

skou synagógu, v listopadu byl napa

mitismem, holocaustem, údajnou od
povědností Židů za komunismus. Bis

den vrchní polský rabín. Větší veřej

Počet Židů:

Antisemitské projevy:
Časté jsou urážlivé poznámky na

ho a Bialikova institutu - jen tento výčet svěd
čí o významu akce. Do Prahy sc z dvaceti
evropských zemí a Izraele sjeli židovští učitelé
středních a základních škol, dětí předškolního

nou odezvu vyvolalo jen poškození

kupský list byl oceněn v Polsku i za

ulicích, ve frontách v obchodech, na

hřbitova. Antisemitská kampaň zesíli

hraničí, v New York Times jej ozna

pracovištích, ve školách, hanlivé tele

la po rozpadu Solidarity, kdy se "wa-

čili za nejrozhodnější vyjádření, jaké

chtěla v době před

kdy polská církev učinila. Jak prohlá

fonáty a výhrůžné dopisy představi
telům židovské obce. Útok na auto

lesovská část"

parlamentními volbami ukázat jako
polštější a katoličtější, než soupeři

věku i dospělých. Semináře byly rozděleny do
sekcí podle zaměření učitelů, některé před
nášky byly určeny všem - např. historie města.
Ze specializovanějších témat (pro učitele niž
ších stupňů škol) zmiňme Jeruzalém v dětské
literatuře, Jeruzalém a lesy kolem něj, Jména
města a jejich význam, Pověsti o Jeruzalémě;
vyučujícím starší mládeže a dospělých byly

sil T.Mazowiecki, o jednom aspektu
polského antisemitismu se vš^k v listu

bus se sovětskými židovskými emig

určeny např. semináře Jeruzalém a židovská
identita, Jeruzalém v literatuře, Jeruzalém v
Agadě a Midraši. Součástí programu bylo pro
mítání filmů, videosnímků a pořadů o Jeruza
lémě, ale také seznámení s historií židovského
společenství hostitelské země - tomu patřily
úvodní přednášky a prohlídka Terezína.
Ne každý z účastníků Jeruzalém navštívil,

ne každý se jím při studr<-h h'
-zbýval
a ne všichni mluvili hebrejsky - a proto se se
šli v Praze, aby si v roce pětadvacátého výročí
sjednocení města (a tři roky před třítisícím
výročím jeho založení králem Davidem) ujas
nili, jak o Jeruzalémě vyučovat, nač se sou
středit, jaké dokumenty a pomůcky užívat,
jakou doporučit literaturu apod. Lektoři se

ranty do Izraele v prosinci 1991 pro
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za války bojovalo na správné straně.

Členové koaličních stran přispívají do
antisemitského Hunnia filzetek a brání
tento časopis před liberální kritikou.
Liberální politici nevystupují proti
dvojsmyslným narážkám představite
lů vládních stran ani výrokům v
jejich tisku dostatečně rázné. Pokud
se ještě zhorší ekonomická situace
země, mohou vzrůstající nacionalis
tické tendence vyústit v neskrývaný
antisemitismus.
Publikace a tiskoviny:

Kniha Osud vojáka od J.Szendiho
o "službě národu" (s pochopením v ní
mluví i o deportacích Židů za války)
byla konfiskována a na autora vydán
zatykač. Szendi uprchl za hranice.
Zabavena byla i publikace Spiknutí:
nietzscheovská říše, psaná v duchu
Protokolů a Mein Kampf. V zemi
vycházejí dva otevřeně antisemitské
časopisy Szent korona a Hunnia fůzeték, ve kterých se objevují články
popírající rozsah holocaustu; proti
oběma vydavatelům bylo na základě
"podněcování nenávisti vůči části
obyvatelstva" zahájeno trestní řízem.
Odpor proti antisemitismu:

Vládní a političtí představitelé od
suzují extrémní pravicové projevy,
zdůrazňují rovnost všech občanů a
jejich právo na ochranu. Ne zcela vy
jasněnýma reflektovaným problémem
zůstává role Maďarska za 2. sv. vál
ky. Na antisemitské projevy reaguje
většinou tisk a individuálně skrze svá
sdružení intelektuálové. Činná jsou
křesťansko-židovskáhnutíspolupracující s představiteli katolické církve.
am
pokračování příště

ský a kulturní aspekt Jeruzaléma prostřednic
tvím svých znalostí, zkušeností i bohatého
materiálu - filmů, fotografií a literárních ukázek, jimiž lze snad nejlépe zprostředkovat
jeruzalémské niterné kouzlo i rozporuplnost
města, kde je přítomna Šechina, ale zároveň
tu trvá nebezpečí znesvěcení a následné klet-

1. března 1943 bylo podle oficiálního sčí
tání na území tzv. generálního gouvemementu,
zřízeného na okupovaném polském území, pou
ze 203.000 Židů. Původně jich tam žilo 2,5

miliónu.
2. března si zapsal Goebbels do deníku:
Především v židovské otázce jsme už tak dale
ko, že pro nás není úniku. Ze zkušenosti víme,
že hnutí a národy, které za sebou strhly všech
ny mosty, bojují odhodlaněji než ty, které ještě
mají možnost ústupu.
Téhož dne se v dokumentaci o stavbě kre
matorií v Birkenau poprvé porušila dohodnutá
krycí terminologie a v denním hlášení o vyko
nané práci jedna ze stavebních firem napsala:
Betonovala se podlaha plynové komory. Dosud
- a také později - se vždy předstíralo, že se
stavějí Leichenkammer, umrlčí komory.
3. března dostal osvětimský velitel R. Höss
sdělení, Že do Osvětimi bude z Berlína dopra

veno 15.000 zcela práceschopných, zdravých
Židů, dosud nasazených ve zbrojním průmys

lu. Berlínská centrála kladla velký důraz na
jejich další pracovní využití při výstavbě osvětimského závodu I.G. Farben.
8. března hlásila osvětimská komandatura
do Berlína, že z 2.095 Židů, kteří zatím dojeli
dvěma berlínskými transporty, bylo hned při
příjezdu 1.256 sonderbehandelt, tedy zavraž
děno plynem.
10. března sdělovala radiotelegrafická zprá
va slovenské odbojové skupiny V. Radakoviče
do Londýna: Vyřešení židovské otázky na Slo
vensku Slováci všeobecně pokládají za hospo
dářsky, národnostně i mravně prospěšné.
Způsob řešení je podroben ostré kritice a otev
řenému odsouzení jako nelidský a zbytečně
brutální. I když je tento způsob odsuzován,
řešení je pokládáno za definitivní...
11. března nařídil hlavní úřad říšské bez
pečnosti, že Židé po odpykání trestu uloženého

soudem - bez ohledu na jeho výši - mají být na
doživotí dopraveni do koncentračního tábora
Osvětim nebo Majdanek.
14. března hlásil londýnský rozhlas, že
dopis odeslaný ze Stockholmu do Polska židov
ské osobě se vrátil s poznámkou, že adresát
zemřel při likvidaci židovského problému.
15. března sdělil československý diploma
tický představitel ve Stockholmu, že švédské
ministerstvo zahraničí odmítlo jeho žádost, aby
ze Švédská mohl vypravit deportovaným čes
koslovenským Židům balíčky v hodnotě 25
tisíc švédských korun. Ve Švédsku údajně

žádné přebytečné potraviny nebyly.
18. března dal říšský vůdce SS Heinrich
Himmler - zřejmě v souvislosti s jednáním
jeho emisarů s A.Dullesem, vedoucím americ
ké zpravodajské služby ve Švýcarsku - telefoby, města náboženských a národnostních kon
fliktů, radosti i strachu. V společně čtených
básních byl Jeruzalém vnímán jako město,
jehož půda je sladší než med s mlékem (Jehuda Halevi), ale také jako město ohně, město
pláče, město šílenství (současná básnířka Zelda). A k nejpůsobivějším ukázkám patřil pa
radoxně dopis, jejž své matce poslal z Jeruza-

nický pokyn centrále gestapa: Žádné transporty
privilegovaných Židů.
Tentýž den byl v Terezíně zahájen provoz
na přeložené silnici; uzavření terezínského
tábora od vnějšího světa tak skončilo.
19. března přijel do Osvětimi poslední ze
čtyř březnových cikánských transportů z pro
tektorátu. Dopravil 2.679 vězňů, kteH byli
umístěni v úseku B2e, v tzv. cikánském rodin
ném tábore.
21. března se v kostelích na Slovensku četl
pastýřský list slovenských biskupů. Vyslovují
se v něm proti opatřením, jimiž jsou masově,
bez náležitého zjištění viny každého jednotlivce
postiženi na osobní, rodinné a majetkové svo
bodě naši souvěrci a jiní spoluobčané.
28. března si zapsal Egon Redlich do de
níku: ...ghetto Terezín je jediným ghettem na
světě, kde se konají katolické a protestantské
bohoslužby.
31. března napsala do deníku Eva Roubíčková: Denně jsou zde koncerty, přednášky,
divadlo, dokonce i revue. A současně zde umí
rají němečtí Židé v blokových domech hlady.

č . 3 6 /^ 7

PŘED PADESÁTI LETY

p u b lic a "

vedli pravděpodobně arabští teroris
té. V novinách a tisku se čas od času
objeví skrytě protižidovské články a
politická prohlášení. Židé a liberálové
se obávají, že maďarská politická scé
na projevuje pravicové a nacionalistic
ké sklony, nechybí v ní nostalgie po
meziválečné éře. Tuto obavu potvrzu
jí volání po národní páteři, po vytvo
ření maďarského etnika, křesťanské
střední vrstvy, po omezení vlivu kosmopolitú a cizinců, ohražování se
proti teroru menšiny. Židé se cítí ohroženi i prohlášeními, že Maďarsko

R es

VĚSTNÍK 3/55

Co pomáhají tisíce balíčků, které sem dochá
zejí, když je dostávají stále titíž lidé. Tyfus
téměř úplně zmizel. Nemocnice jsou sice ještě
plné, ale již Žádné nové případy.
Koncem března žilo podle oficiálních sta
tistik na území protektorátu celkem 11.267
osob podléhajících norimberským zákonům.
Kromě nich bylo v Terezíně 43.692 židovských
vězňů. Ti však již byli pro německé statistiky
odepsáni.
Připravil M.K.
OPRAVA: První řádek rubriky Před padesáti
lety v únorovém čísle má správně znít: 1. úno
ra 1943... nikoli 1. února 1945, jak jsme ne
dopatřením uvedli. Čtenářům se omlouváme.

SETKÁNÍ V KYJOVÉ
♦ Dne 18. ledna 1993 uplynulo právě 50 let
od vypravení transportu CN z moravského
Kyjova a okolí. Transport odvezl do Terezína
a dále na tisíc tamějších Židů. Při této příleži
tosti se ve dnech 22. až 24. ledna sešlo pravdě
podobně posledních šest přeživších - sestry
Fany Hovjezáková (Múllerová) z Ostravy,
Truda Marková (Steinová) z Brna a bratři
Ríšek Müller z Prahy, Karel Redlich z Prostě
jova a senior mezi zúčastněnými Karel Adler.
Na pozvání a díky obětavé péči sestry Věry
Weberové (Bádrové) strávili v rodném Kyjově
nezapomenutelné tři dny. Vzpomínali na trpké
mládí, na své životní osudy a především na ty,
kdo na setkání chyběli.
Snad jediný drobný stín schůzku pozname
nal. Na rozdíl od řady podobných výročí, která
si připomínáme v řadě míst (Kojetín, Podivín,
Kolín a mnoho dalších), proběhla tato událost
zcela mimo pozornost, neřku-li účast či inicia
tivu veřejnosti města a jeho orgánů. Všichni
zúčastnění, kteří se takto setkali poprvé po
mnoha letech, se shodli na tom, že by to nemě
lo být naposledy.
ing.P.Weber

léma roku 1944 mladý anglický voják: ...tohle
neopakovatelné město mi připadá jako kamen
né pohádkové ptáče, které se nemůže vysvo
bodit z Božích rukou...
am

”Roš chodeš” č.6/1993
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Ve službách
svobodné žurnalistiky
II.

Koncem února 1970 jsem byl
pozván k vydavatelům "Našich
hlasů" panu Hlubůčkovi a Kuří-

---------------------------------------Milo Komínek
----------------------------------------

Recept na pokoj a mír '

naše hlasy

Graficky zmodernizované »Naše hlasy«, které se už tiskly
ofsetem (litografie)

lovi. Je faktem, že pan Hlubůček už byl staršího věku, byl po
těžké srdeční nemoci, měl cu
krovku a jiné komplikace. Zprvu
po cestě k nim jsem si myslel,
že se páni vydavatelé rozhodli
otiskovat moji knihu na pokra
čování ve svém týdeníku. Do
konce jsem uvažoval zda to ne
chtějí vydat knižně. Vždyť ka
pacita jejich tiskařských strojů
by to hravě zvládla, protože ni
kdy nebyla využita naplno.
Cestou na Florenc Street 77,
kde byla umístěna tiskárna tý
deníku "Naše hlasy" se mi stále
honily v hlavě různé myšlenky.
Posel, který byl pro mne se vz
kazem, abych okamžitě navští
vil tiskárnu mi však blábolil, že
snad páni vydavatelé mi chtějí
prodat tiskárnu. Zavrhnul jsem
to jako nesmysl. Neměl jsem
peníze. Bez peněž se přece ne
dá nic koupit. Konečně jsem v
tiskárně a tam mi skutečně pá
nové Hlubůček a Kuřil nabídli,
že mi prodají vydavatelství tý
deníku "Naše hlasy", který má
za sebou už 15 let své exis
tence. Byl jsem doopravdy šo
kován. Navíc ještě tím, že mi to
prodají za velmi nízkou cenu a
dokonce na hypotéku s měsíč
ními splátkami, které byly pro
mne naprosto únosné. Neodolal
jsem a řekl jim ANO! Vydava
telé se navíc zavázali, že mne
budou učit typografii (sazbě
olovem) na Intertypu a také

Jak si vážíme bojovníků za svobodu
Dne 12. května 1995. tedy po padesáti letech, v čase
celosvětových oslav ukončení II. světové války, měli se dočkat
naši západní letci uznání svých zásluh. Na náměstí Svobody, v
Praze - Dejvicích, byl odhalen pomník, který má připomínat
současné a snad i budoucí generaci oběti, které naši občané,
jako účastnici bitvy o Británii, přinesli své vlasti.

Delegace naší pobočky KPV se zúčastnila tohoto
slavnostního aktu a získala dojem, že namísto úcty, dostalo se
všem těmto veteránům pohrdání tak, jak tomu bylo zvykem v
nedávné minulosti. Organizátorům se totiž, podařilo znemožnit
účast blízkých i přítomným občanům na všem, co se odehrávalo
v bezprostřední blízkosti samotného pomníku. Nebylo nic vidět,
nebylo také nic slyšet. Stejně jako nás, tak i všechny přítomné

tisknout na velkém tiskařském
stroji Mühle, který byl 7 metrů
dlouhý, vážil 4,5 tuny, s tisko
vou plochou 1 90 cm x 140cm.
Jelikož jsem byl vyučen stroj
ním zámečníkem, znal jsem už
i tiskařinu, protože jako chlapec
jsem pravidelně chodil do tis
kárny pro plakáty, když můj
otec od roku 1932 měl plaká
tovací ústav tj. tabule na vyle
pování plakátů ve Frýdku-Místku. Později, když jsem měl le
teckou reklamní firmu v Praze.
Také jsem spolupracoval s tis
kárnou, která mi tiskla letáky
pro rozhoz z letadla. Měl jsem
proto k tomuto černému řeme
slu poměr a s chutí jsem přijal
nabídku, že se tomu ve své tis
kárně naučím. V tiskárně byli
zaměstnáni dva sazeči (typo
grafové) Pavel Frič a Josef Jileček a tiskař Emanuel Brejcha.
Poslední dva byli skutečnými
odborníky od nich jsem se hod
ně naučil.
Asi do týdne jsme se setkali
u právníka, kde byla podepsána
smlouva a hypotéka. Tak jsem
převzal týdeník, který měl za
sebou už 15-ti letou tradici.
Pracoval jsem ještě dlouho jako
mechanik v jedné továrně na
elektrické bodové svářečky a
po práci v továrně jsem jel vždy
přímo do tiskárny, kde jsem se
zapracovával. Měl jsem na sta
rosti provoz tiskárny a vydává
ní novin a manželka zase
všechno co souviselo s expe
dicí, včetně skládání (falcování)
novin na stroji, ražení adres
taktéž na adresovacím stroji.
Tak jsem se dostal k vydávání
novin a tiskařině o které jsem
jen v Leopoldově s Láďou
Stržínkem snil.
1. prosince 1970 se nám
narodil druhý syn, který byl po
křtěn jménem Petr. V tiskárně

zvoní telefon a na druhé straně
drátu se mne někdo ptá, jestli
ho poznávám po hlase. Chvíli
přemýšlím, protože to zabarve
ní hlasu a zvláštní úsečná mlu
va mi byla hrozně povědomá.
Odpověděl jsem mu: "Podle
hlasu by to mohl být Láďa Stržínek, ale to prase se mi
neozval po celou dobu od útě
ku za hranice a je snad někde v
Holandsku. No nevím, podám
se. " "Tak abys věděl, já jsem
to prase ... Láďa Stržinek!"
Řekni mi hned tvoji adresu ať
tě tam zmaluju k nepoznání."
Asi za necelou hodinu se ote
vřou dveře do tiskárny a mezi
nimi stojí skutečně Láďa Stržínek. Neviděli jsme se tři roky.
Nezmaloval mě, ale jen kroutil
hlavou, že neuvěřitelné sestálo
skutkem a vydávám už rok no
viny. A to přesně v Torontu!
Bylo to fantastické setkání na
druhém konci světa, když si
uvědomíme co jsme každý měli
za životní překážky a utrpení.
Asi za týden, když přišel opět
na návštěvu do tiskárny, měl
jsem šílené bolesti v levé noze,
kterou jsem měl otevřenou. Vě
děl jsem, že musím jít do ne
mocnice na operaci, to jsem
ovšem netušil, že to všechno
vezme velký spád. Požádal
jsem Láďu, zda by mohl za mé
nepřítomnosti vést tiskárnu a
vydávání týdeníku. On přikýv
nul a už jsem ho vodil kolem
strojů a vysvětloval jejich funk
ci. Druhý den na to jsem byl v
horečkách odvezen do nemoc
nice a operován. Operace pro
komplikace trvala plných 6 ho
din a po půlnoci jsem dostal
vysoké teploty, zimnici a infek
ci růži. Byl jsem v agónii a ne
vnímal okolí. V tom týdnu za
mé nepřítomnosti byl pokřtěn
můj syn Petr. Kmotrem mu byl

zajímalo, co při této příležitosti pronesl prezident republiky.
VŠe však zůstalo dokonale utajené. Kdosi totiž zapomněl
postavit podium, stejně jako zanedbal potřebu ozvučení tohoto
prostoru, kde se nacházelo cca 500 občanů. Nakonec vojenská
hudba zahrála hymny, anglickou, slovenskou a českou a všichni
se pomalu rozešli.

Nepochopili jsme, proč byla slovenská hymna hrána
dvakrát. Snad proto, abychom si připoměli význam tohoto

Dr. Krempl z USA. Devět měsí
ců jsem byl práce neschopen a
z toho 6 měsíců upoután na
postel a nemohl chodit. Bylo
velikým štěstím, že Láďovi po
máhali bývalí vydavatelé a zaměstanci. Láďa nejen psal člán
ky, ale také se naučil je sázet a
tisknout. Zvládnul naprosto
všechno. Mnohokrát spával v
autě před tiskárnou. Byl ve
svém živlu. Jeho sen o novi
nách se vyplnil. Když jsem se
"uzdravil" a převzal opět tis
kárnu tak si Láďa našel zaměst
nání, ale bydlel s námi v jed
nom bytě.
V roce 1971 jsem vytisknul
první vydání mé knihy "I pod
oblohou je peklo". Tehdy jsem
ještě nemohl uvést plná jména
spoluvězňů a jejich rodin, aby
nebyli doma perzekuováni. Pro
to toto první vydání bylo o tuto
dokumentaci chudší. To jistě
platilo o popravených.

Z výstavy ve Švýcarsku r. 1971

V roce 1 973 se dostavily ne
dostatky v sazbě. Nedostávalo
se nám už matric, které měly
naše české akcenty jako napří
klad á í ó ú ů č ž š atd. Byly
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nejbližšího našeho souseda.

Odešli jsme k vlaku s nedobrým pocitem, že žijeme stále v
době, která skutečným hrdinům nepřeje. Protože pořádkovou
službu vykonávali příslušníci české armády, předpokládáme,
že i odpovědnost za uvedené skutečnosti spočívá právě na ní.
Že by staré struktury ?
Sergej Solovjev

zubem času ohlodané a nebo
úplně zničené. Když v knižní
řádce bylo více akcentů než
jsme jich měli, už by byla chy
ba a čtenáři by to nepochopili
jak je to možné. Proto jsme
řádky museli půlit a skládat je
den řádek ze dvou. Byla to
hrozná práce a navíc riskantní
při tisku, kdy sazba mohla být,
ze stroje vytržena. Uvažoval
jsem o rychlém přechodu na of
setový systém tj. litografii. Za
koupili jsme úplně nové stroje a
také jsme se přestěhovali na
nové působiště na 2098 Dun
das Street West. Dole v přízemí
jsme měli obchod (knihkupec
tví) a tiskárnu a v prvním po
schodí redakci, komputery pro
sazbu a tmavou komoru pro
velkou reprodukční kameru. Na
tomto místě jsme plných 21
let.
* * *

bossové unií (odboru), zvláště
poštovní. Ta vyhlásí před váno
cemi poštovní stávku doručo
vatelů pošty a tím je poštovní
styk naprosto ochrnut. Malé fir
my závislé na poštovní službě
jsou zničeny. Velkým firmám,
kde se točí velké peníze to ne
vadí, protože používají služeb
kurýrů. Toto strašné neštěstí
potkávalo i naše vydavatelství
novin "Naše hlasy", protože
včetně knih jsme je posílali pro
střednictvím pošty do celého
světa. Když stávka trvala vět

Kanada, která je druhou nej
větší zemí světa se svými 9 mi
lióny km čtvr. se vůči všem při
stěhovalcům bez ohledu národ
nosti, náboženství nebo rasy
zachovala maximálně dobře.
Našli jsme zde ty nejlepší so
ciální podmínky jaké na Západě
jsou. Také i kupní hodnota do
laru byla velmi vysoká, beremeli do úvahy co za hodinovou
mzdu si můžeme koupit. Je to
země naprosto demokratická,
kde se dodržuje svoboda tisku,
projevu a volného podnikání.
Na úřadech všech stupňů se
úřaduje denně. Ovšem tím
nechci říci, že dolary rostou na
stromě jako ovoce, a že by
nám padaly dolů samy od sebe.
Tuto demokracii zneužívají její
odpůrci a snaží se ji všemi
možnými prostředky zničit vyu
žívajíce přitom všech výhod,
které demokracie poskytuje.
Největší metlou jsou levicoví

šinou i několik měsíců nedostali
jsme předplatné a platby za
odeslané knihy, nebo objed
návky také zůstávaly nevyříze
né. Tyto nesmyslné stávky
vždy pohltily naše úspory, kte
ré jsme během roku nastřádali.
Další metlou našeho podni
kání byla moje chronická ne
moc - památka na 17-ti leté vě
znění. Každým rokem jsem le
žel v nemocnici nejméně 4 - 6
týdnů s otevřenou nohou a růži. Tento můj výpadek z práce
se už nedal nijak finančně na-

Časopis »Vězeň«, který byl spolu s »Našimi hlasy«
přejmenován na »Svědomí/Conscience«

Odhalem další památník
obětem komunismu.
Českobudějovické pobočce KPV se po téměř tříletém úsilí
konečně podařilo realizovat odhaleni pamětní desky obětem
komunistické zvůle a násilí 1939-1989, instalované na zdi místní

věznice, a to při pietním aktu dne 5. května 1995. Pietní akt byl
zahájen fanfárami v provedení části orchestru Jihoč. divadla za řízeni
šéfdirigenta Chromčáka. Po úvodním projevu předsedy pobočky
br. Pouly hovořil předseda KPV br. Drobný. Následovalo vystoupení
pěveckého souboru DOMINO, dále projev primátora Č. Budějovic
Ing. Beneše a generálního vikáře českobudějovické diecéze pátera
Dvořáka, který strávil v komunistických věznicích sedm let jako
politický' vězeň.

hradit. Přesto mnozí lidé si my
sleli, že Bůhvíjak nejsme boha
tí.
V březnu 1983 jsme obnovili
tištění časopisu "MUKL", který
jsem už tisknul barevně na of
setovém stroji. Jeho vydavate
lem bylo Světové sdružení bý
valých politických vězňů v exi
lu. Já jsem dělal výkonného re
daktora a grafika. Po čtyřech
letech došlo k neshodě a časo
pis se od roku 1987 tiskne ve
Švýcarsku v menším formátu.
V tomtéž roce jsem založil ma
gazín "VĚZEŇ", který jsem vy
dával souběžně s "Našimi hla
sy” až do února 1990, kdy
jsem oba časopisy sloučil v
jeden pod společný název
"Svědomí/Conscience" a zamě
řil povětšině na Českosloven
sko. Tehdy "Naše hlasy" také
dovršily 35 let své existence z
toho 20 let pod mým vedením.
Během těchto dlouhých let
jsme obdrželi mnoho dopisů uz
nání od poslanců, ministrů i
předsedů vlád Kanady, kteří se
během té doby ve volebních
obdobích vystřídali. V únoru
1990 jsem zřídil filiální redakci
"Svědomí/Conscience" v Olo
mouci a pak ve Frýdku-Místku.
Mnohý se ptá, proč k tomu do
šlo? Z Kanady se mnoho lidí
vytratilo zpět do ČR, mnoho
krajanů zemřelo, ostatní zestárli
a ztratili zájem o dění v ČR,
zklamáni tím jak se vyvinula
vnitřní politika a hospodářství.
Cítí, že není něco v pořádku a
že to čpí zradou. Děti exulantů
většinou už česky nemluví a
stáli se plnoprávnými Kanaďa
ny nebo Američany a přetrhali
pouta s domovem svých rodičů
a předků. Je to národní tragé
die za kterou nese plnou zodpo
vědnost dnešní vláda ČR.
»dokončení příště«

Z jedné z mezinárodních demonstrací v Torontu

Protestní delegace u generálního tajemníka OSN Úthanta
v New Yorku 21. srpna 1970. Zleva: hrdina parašutista skupiny
Eva Clay, poslanec major Antonín Bartoš, vydavatel »Našich hla
sů« Milo Komínek, předseda Sdružení pol. vězňů Josef Hrubý a
tajemník Nárdenského výboru pro USA Dr. Rudolf KREMPL
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Pietní akt byl zakončen státní hymnou rovněž v provedení
orchestru Jihoč. divadla. Zmíněný pietní akt odsoudil zastupitel
města za KSČM JUDr. Filip na stránkách Českobudějovických
listů, což vyvolalo značný nesouhlas čtenářů, publikovaný v
uvedených regionálních novinách po dobu deseti dnů.

Hajný

