První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
JUNEK Václav

12. září 1997

JUNEK Václav, ženatý, zemědělec, nar. 9.září 19C6 v Mok
řících, okres Sedlčany, bytem v Koubalcvě Lhot2, okres Mile-vsko. Popraven 16.března 1951 v 6,00 hodin._______ "Pieta"
Političtí_v£zni_zemřelí?_ve_vazb2±/Dcsud nepublikeváno/
Josef, nar.23•7•1913, §231/48 Sb., smr
telný úraz 23.8.1962, Rtyn2cv Pcdkrkon
Bača Štefan, nar.7.7.1914, velezrada, zemřel na zhou
bný nádor 2.11.1957, nemocnice Brno.
Balíček Josef, nar .23.8.1900, ublížení ústav.činit
na zdraví, zemřel i^a zápal plic 21.10.1964
H r a s k o Rudolf, 25.11.1906, velezrada, vyzvědačství,
zemřel na rakovinu žaludku 5.7.1962, nem.BrnHegenbart Karel, nar.29.5.1897, sabotáž, zemřel
na selhání srdce 4.3.1958, nem. Brnc.
H y b n e r Antonín, nar.12.6.1912, velezrada, vyzvědač
ství, ssLhání funkce jater 29.1.1963 ,nem.Brno
T n d r o v á Markéta,-nar.4.10.1930, velezrada, sabotáž
jaterní choroba, +5.9.1963, nemoc. Brno.
.
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1. Vladimír Hajný: Dopis redakci "Rudého práva" na obra
nu Jazzové sekce, 14.března 1987.
2. Jiří Janouškovec: Odpovčá "HP" 19.3.1937. ■
3. Vladimír Hajný: Dopis na obranu "RAZ" ze 28.3.1987.
4. "Ros chodeá": Zprávy ze sv2ta - Wallenbergův archiv.
5. Vladimír Hajný: Žádost o zpřístupnění svazků StB.
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ŽÁDOST
o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti ve
smyslu § 3 zákona č.140/1996 Sb.

Jméno a příjmení:
všechna dřívější příjmení:_____

datum a místo narození:______
rodné číslo :__________________

adresa trvalého bydliště, PSČ:_

název krajů předchozích trvalých pobytů na území České republiky :

*
1)
Současně k žádosti připojuji úředně ověřenou kopii dokladu potvrzující, že jsem
nositelem státního občanství České republiky

nebo
*2)
1990

úředně ověřený doklad, že jsem byl kdykoliv v době od 25. února 1948 do 15. února
Československým státním občanem, nebo státním občanem České socialistické

republiky, anebo Slovenské socialistické republiky.
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V Šumperku, dne 14.března 1987
Redakce '’Rudé právo"
Na poříčí č. 30
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„Rozpadem SSSR a zahájením eko
nomických reforem se otevřely tři mož
né cesty dalšího vývoje Ruska:
- přechod k chaosu a k státní dezinteg
raci
- transformace na etnokratický stát
s využitím ideje nadvlády jednoho
etnika (jak se skutečně stalo v řadě
republik býv. SSSR)

- přeměna ve skutečnou federaci
Tyto tři varianty existují se střídavým
úspěchem dosud, avšak hlavním a nej
perspektivnějším směrem zůstává federalizace...
Poukázat na to, že Rusko bylo od
jakživa unitárním státem, nemůže před
kritikou obstát.Příznivci tohoto tvrzení
vyzvědají pouze stránku státního us
pořádání Ruska. Ruské imperium ne

mělo národnostně - územní dělení,
tvořily je víceméně rovnocené gubernie,
ale přesto nebylo unitárním státem
v pravém slova smyslu. Stačí uvést pří
klad Polska a Finska, které patřily
k ruskému impériu a přitom neměly
větší samostatnost...
Ruské aktuality

Vážená redakce!
Dne 12.března 1987 jsem si přečetl Vaši poznámku s titulem
"Zákony platí pro každého" jež byla podeosáns redaktorem Václavem Doležalem,
autor se v ní nemístně rozhořčuje nad činností Kulturních pracovník’'1 Jazzové
sekce což kvalifikoval jarco neoprávněné provozování výdělečné činnosti a po
dnikání. Jisté je, že tato chvályhodná kulturní činnost má zcela určitě zna
čnou podporu našeho veřejného mínění. Což by se zajisté ukázalo provedeným
výzkumem veřejného mínění, kdyby ovšem časoois tohoto výzkumu s názvem "Ve
řejné mínění" nebyl po roce 1948 násilně zastaven. Takto ovšem Váš redaktor
hovoří pouze sám za sebe a eventuelně za některé členy Vaší redakce. To beru.
Nestálo by ovšem za úvahu, Kdyby se Vaše redakce průkopnicky zasadila o zno
vuobnovení výše uvedeného časopisu, zvlášt když co čelem SSSR vznikají jako
houby po dešti ústavy a Časopisy pro výzkum veřejného mínění? Jak řekl první
tajemník tbiliské^o městského výboru Komunistické strany Iruzie Vilen Álaviaze: "...řři tom se však nemůžeme jen domýšlet, jaký je názor lidí, musíme
jej znát..."
O tomto aspektu Vaší poznámky jsem však osát nechtěl spíš mne zarazilo
nepochopitelné rozhořčení redaktora nad jak píše "provozováníu výdělečného
podnikání". Samozřejmě, že ani v redakci "Rudého práva" se nežije ve vzducho
prázdnu či mezi samými návštěvníky z kosmu, takže mu jistě nemohla uniknout
již několik let probíhající revoluce v názorech na blahodárné působení souk
romé iniciativy ve výdělečném podnikání na severní i jižní polokouli. A není
sporu o tom, že všechny ekonomiky jež udávají tón v blahcbytně prosperují
cích zemích se právě řídí touto u nás odsouzenou formou výdělečného podniká
ní. Nevýdělečného podnikání dokonce s plánovanými ztrátami jsme si užili víc
než dost. Potom zajisté i "Rudé orávo" v konkurenci ostatních deníků bude
hodno obdivu.

Neslýchané ovšem je, když jeden z nejvíce renomovaných listů na Západě
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" je v této souvislosti obviněn z tono, že je
"jeden z nejreakčnějších západoněmecKých deníků". Tak to už doslova telegra
fuje, že autor poznámky má k novinařině hodně daleko a Objektivismus si ple
te s berlemi zbankrotované ideologie. Jestliže totiž opačný názor automatic
ky vydává za reakční, snadno se mu může stát, že zítra bude za reekční vydá
vat i sovětské noviny "Izvěstija". Stačí si přečíst "Frankfurter Allgemeine
Zeitung" třeba z 5« února 1987, kde se kriticky zdůrazňuje že 10% nezaměst
nanost je pro NSR trvale neúnosná. Co je třeba na tomhle reekčního, to jářku
ví asi jen Váš redaktor.

Dovolte mi skončit slokou z "Modlitby důstojného otce ‘'illieho" básní
ka Roberta 3 u r n s e /1759 - 1796/:

„Televize se stala pro demokracii
příliš velkou mocí. Žádná demokracie
nemůže přežít zneužívání moci televi
ze. Toto zneužívání je nyní zřejmé.
Může k němu docházet kdekoli. Za
A. Hitlera televize nebyla, i když jeho
propaganda byla budována systema
ticky, téměř jakoby s pomocí televize.
Myslím že nový Hitler by měl s televizí
v rukách neomezenou moc. Nemůže
existovat demokracie, jestliže nebude
mít televizi pod kontrolou. Říkám to
proto, že i nepřátelé demokracie si ještě
nejsou úplně vědomi moci televize. Až
si to uvědomí, využijí ji. Potom však
bude pozdě .“
Frankfurter Rundschau

Když chtěli jsme v něm vzbudit ctnost,
způsobil velkou výtržnost,
posměch se snesl na farnost
hned ze všecn stran.
Nenech mu, rané, brambor hrst,
kletb o u h o raň!
Se srdečným pozdravem

"Věrni zůstali" č.7/1995

Zladimír H a j n ý
Čs.armády č. 34
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STRANY ČESKOSLOVENSKA

V lrn i z ů s ta li"

ÚSTŘEDNÍHO

Dne 12. července jsme se v České
Lípě rozloučili v pořadí již se čtvr 
tým bratrem - ). Mašínem z Kozlů.
Ve zbývajících 24 členech máme
i čtyři desítkáře.O n patřil mezi ně.
Před svou sm rtí mi napsal: „Co se
týče mého zdraví, jsem uem obilní
a odkázán na to, aby mi manželka
aplikovala každé 4 hodiny morfium,
proti mým bolestem. “ Byl těžce po 
škozen v padesátých letech při vý
sleších StB v Ostravě, kde mu refe 
renti Štěpánek a Ulehla poškodili
páteř a výrůstky, které časem vyro 
stly tlačí na kořeny nervů a tak měl
ochrnutou levou nohu. Operace
byla bez vyhlídek, lékaři měli oba 
vu, že by ji nepřežil.“ Mrzí mne, že
se již nem ohu zúčastnit vašich akcí
v České I.ípě, které mají takový
ohlas. Bohužel jsem odkázán jen na
Tvé osobní návštěvy a posílání pí
sem ností. Tlum oč můj pozdrav
všem sestrám a bratřím “ .
Jak těžko se mi hovořilo nad jeho
rakví a při hodnocení jeho postojů
v době drsných výslechů a pronásle 
dování jeho rodiny, těžko dnes říci.
Tolik se těšil na odhalení pomníku
s bustou JU D r. Milady Horákové,
která byla vždy vzorem utrpení
a odvahy.I jeho vzácná pam átka
nám takovým vzorem zůstane..
V.E.Vančk

Zemřel br. J. Mašin

ORGÁN

„ V jugoslávské válce svým způsobem
přestává platit Glausewitzova definice
války jako pokračování politiky jiný 
mi prostředky. Jugoslávská válka je ne
moc. Jak utišit tuto válku? Jak nalézt
protilátky? Jugoslávské krizi a posléze
válce byl dán impuls, když se zhroutil
starý status quo studené války. A nyní
se tedy vjugoslávii “ podvědomě “ testu 
je - metodou trial and eror, zkoušky
a omylu - nový velmocenský poměr sil
pro Evropu v období po studené válce.
Klíč k řešení jugoslávské války se na 
chází tedy mimo území Jugoslávie...“
Tomát Hájek v čl. „Válka a vina “

RUDÍ PRÁVO

Redakce Praha 1, Na poříčí 30. Telefon 249851 -8, dálnopis 00184, 00226

Dnem 1, října vstupuje v platnost
dohoda generálního ředitelství SPT
Telecom a Konfederace politických věz
ňů. Podle ní budou mít při přidělování

Přednostně telefon

telef°n“ přednost všechny rehabilito
vané osoby. Zároveň se na ně budou
vztahovat slevy, platné dosud pro ně
které skupiny telefonních účastníků.
Dosud měly přednost jen žádosti do
poručené Svazem bojovníků za svobo
du. Rehabilitovaní musí svou žádost
doložit doporučením Konfederace poli
tických vězňů, nebo svazu PTP. Před
nost mají také invalidé s průkazem
ZTP/P.
■reti

nutno

hlediska
obvodní

soukromé
postu

zákony.

jak

na

oriento
NSR.

nezaměstnanosti
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Vážená redsrče1

"Věrni zůstali" S.7/1995
7 Šumperku, dne 28.března 1987
V minulých dnech se konal
sjezd českých bojovníků za svo 
bodu (ČSBS) Důležitým rozhod 
nutím bylo schválení nových sta 
nov. Dosavadní stanovy totiž
umožňovaly členství aktivním
účastníkům odboje a jejich nejbližšíin příbuzným. ČSBS byl tak
vlastně odsouzen k zániku. Podle
nových stanov však bude možné,
aby se členy svazu stali také lidé,
kteří mají zájmový vztah k národ 
nímu odboji za osvobození, což
znamená, že do něho mohou vstu 
povat zajména historici, učitelé,
novináři a především mladí lidé.
Podobný osud stíhá i Konfedera 
ci politických vězňů, i zde jc situ 
ace obdobná. Staří vymírají a mla 
dí nejsou. Bylo by dobré doplnit
řady starších mladšími, kteří jsou
příbuzní vězňů a mají zájem o tu
to organizaci. Někteří mladí se již
hlásí a po náboru by přišli další.

Hedarcce ’’Sudé právo”

„Příští světové uspořádání si Zb.
Brzezinski představuje tak, že vznik
ne šest makrouskupení:
1. Sev. Amerika v čele s USA,
ovlivňující celou západní polokouli,
2. Sjednocená Evropa,
3. Východoasijská oblast vedená
Japonskem a zahrnující též Cínu,
4. Jiží Asie s Indií jako hegemo
nem,
5. „Neforemný muslimský půl
měsíc“ (od sev. Afriky a Střed, vý
chodu - kromě Izraele - přes Irán
a Pákistán až k hranicím Cíny)
a konečně
6. Snad eurasijské seskupení, „geopolitická černá díra“ pod vedením
Ruska...“
Prof. Jar. Kobout v Trendu

ČSBS

Jméno Magdaleny Dobromily Rettigové (1785-1845) je synonymem před
stavy tradiční, sice dobré, ale nákladné
a vydatné české kuchyně. Od smrti
autorky věhlasné domácí kuchařky
uplynulo v minulých dnech 150 let.
M. D. Rettigová byla nejen výborná
kuchařka, ale i spisovatelka a národní
buditelka.
-re-

Nové stanovy

Výročí M. D. Rettígové

Obdržel Jses 7?š dinis ze dne IR.3.1937, vodepssný
Š<ovcer, ve kterém ee váš redaktor domnívá, Že rr.á pravdu
chno a zejména na poznámku ’’Zákony platí or o k^zdrio”, v
robena sžíraví kritice nejen Jazzové se.<ce, ale i vážený
firter .Allgemeine Zeitung".

Jiřím Janouúplně na vše
níž byla pod
list " Irtnk-

fu redost mu booužal nemohu přenechat, nebot už ood ie písemného
sdělení Jeho nadřízeného, zástupce Š éťreoakt-ors Jaroslav. r.o.ižsré,
márr orv Ja tu čest, na rozdíl od něho, ^ozutišt úoln - včtuu. Abych te
dy dostál tomu coß'ns t/rdí jeho šéf, tusít. tu tímhle z
o her 3d-'li.t,
že k tonu, abych si udělal obrázek o zao&dním tisiu postačí, a’ych
sledoval u nue rozšiřované časopisy, které poskytují d> statek infor
mací k ternu, eby si každý nezaujaté člověk in^-lal sán dostoteon • ob
raz o Jednot i.i v/co zkoedríoi nevinící. v.j oř. jsou t <oo o lni "
^ub^žc.n", ’u.cvá diba”, nakonec i samotní. ",-udé rrušvo" ch nov rio ’•o&u v
rsc.ci t.zv. větší informovanosti zavedlo cosi v tomto směru. Po tedy
Je přinejmenším s podiven;, Jak múzo někdo tvrdit, žc patří"k t - m nejreskčn2 ,jší m’ List, který IR.března lce7 velmi kriticky poukazuje ne
vnitropolitická nedostatky Kohlovy vlády. A nebo Je reakčr.í srm.d in
formace, že bývalý president .. ercos okradl zet i p dvě .nilisrd^ dola
rů, na Kteroužto sumu byla na jjčj podána žaloba*, “zova doba" 1./J7,
viz karikatuře* níže!
h tomu, aby byl někdo ne JreakČr^Jši nestačí zajisté názor de
níku t/ka;;íeí se Jazzové sekce /notabene shoduje-li se tento s názo
rem většiny našeho národa/, vaš redaktor zřejmě počítá mezi pokrokové
listy v HS.ř všechny komunistické noviny a ostatní Jsou prostě nejreakčnéjší. ?ak Jednoduché to sice bylo hodně dlouho, ale už není.
To by si měla především uvědomit redakce "žudóio práva' , jež posky
tuje své stránky vytvořím, že by i k^ň plakal.

Zde byla nu
originálu
již zmíněná
výše
! karikatura
s Marcosem
ze sověts
kého čascr-.ÍSU !

Se soudružským pozdravem
proletáři všech zemí, spn.jze sc !
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d ě la la ú č e tn í a d ík y j í jsem se p o p rv é se z n á m il s b u le ttin e m Iz ra e ls k é h o v e lv y s la n e c tv í v P ra z e , k te r ý na
mě u d ě la l v e lk ý dojem . Po známém p rú s e ru v r.1 9 6 8 jsem se od k v ě tn a 1969 s t a l sta lý m p ř e d p la tite le m " V ě stn ík u "
ě o d eb írám ho do d n e šn í doby j i ž jak o "Koš c h o d e š " . P ř i v še c h o m ezen ích , k te r á p o s tih la p u b lik a č n í s f é r u po .
V

rmě

1968 za tvrdéKnormalizace musím říci, že "Věstník“by1 v mezích zákona
tak říkajíc perlou mezi ostatními pe
riodiky. To jistě nelze říci o všech
náboženských publikacích.VH.
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NOVÍ VRCHNÍ RABÍNI
Novými vrchními izraelskými rabíny se
stali rabi Jisrael Lau (pro Aškenáze) a rabi
Elijahu Bakši-Doron (pro Sefardy). Lauův ri
val, haifský vrchní rabín Šaar-Jašuv, získal jen
25 ze 145 možných hlasů. Jeho neúspěch je
vysvětlován jednak kandidaturou třetího rabí
na r.Kooka, jednak předvolební kampaní, již
proti němu vedli ortodoxní Židé a v níž byl
prohlášen za přívržence zavedení civilních
sňatků.

PO HERZOGOVI WEIZMAN
Od 24. března má Izrael nového preziden
ta - stal se jím 68Ietý Ezer Weizman, válečný
veterán britského Královského letectva a bý
valý šéf izraelských vzdušných sil, který v roce
1979 sehrál důležitou roli při jednáních o izraelsko-egyptské mírové dohodě. Ezer Weiz
man, již sedmý izraelský prezident, vystřídal
Chaima Herzoga, který byl ve funkci po dvě
pětiletá údobí.
OBNOVENÁ HISTORIE
Kdyby Anne Franková přežila a vrátila se
teď do bytu, v němž se ukrývala před nacisty,
nenašla by žádnou změnu. Poprvé od světové
války je místo, v němž rodina Frankova a její
přátelé po dva roky žili, upravováno do podo
by, jakou mělo v době, kterou popisuje slavný
deník. Dočasná úprava je součástí příprav pro
natáčení vzdělávacího filmu, určeného mezi
národnímu publiku.
OŽIVLÁ VZPOMÍNKA
Kabaret, který se hrál před padesáti lety
v terezínském ghettu, ožil na scénách divadel
ve Vídni a Berlíně. Vídeňského herce Alexan
dere Wächtera a jeho kolegyni z josefstadtského divadelního souboru Taniu Goldenovou doplnil v Moskvě narozený klavírista a
skladatel Sergej Dreznin. Na rozdíl od obou
svých spolupracovníku není Wächter, který
shromáždil materiál a dal představení dohro
mady, Žid. (V Terezíně zemřel jeho strýc s
manželkou.) Divadlo jsem zamýšlel pro nežídovské publikum, které musí být informováno,
Židé všechno vědí, prohlásil Wächter. Toto
publikum se však šibeničního humoru bojí a
nesměje se tolik. Po říjnové premiéře násle
dovalo již asi dvacet představení. Zájem mají
i další německá města a nabídka přišla i ze
Spojených států.

WALLENBERGŮV ARCHÍV
Ve Švédsku byl založen archív diplomata
Roula Wallenberga, který během války za
chránil tisíce Židů. Wallenbergovi blízcí se
zřejmě již vzdali naděje, že se jim v nejbližší
době podaří zjistit pravdu o jeho osudu poté,
co byl v roce 1945 zavlečen do Sovětského
svazu. Zároveň ubývají důležití lidé - svěd
kové Waílenbergovy činnosti v Budapešti v
letech 1944 a 1945 (W. vydal desetitisíce víz,
která jejich nositelům pomohla zachránit
život.) V archívu, zřízeném s finanční pod
porou Jewish Joint Distribution Committee, je
uloženo množství separátů s jednotlivými
vzpomínkami a záznamy osudů^ více než 200
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TVRDÝ POSTUP V MAĎARSKU
Maďarský ministr vnitra přikázal policii,
aby tvrdě zakročila proti všem známkám an
tisemitismu. Při setkání Společnosti ntaďarsko-izraclského přátelství Pétcr Boross své
posluchače ujistil, že dokud on je ministrem,
je jakýkoli strach z obnovy fašistických organi
zací zbytečný, protože všechny podobné aktivity
budou zlikvidovány již v zárodcích. N Maďar
sku se poslední dobou rozšířily některé fašis
tické vnější znaky i protižidovské útoky. Mi
nistrova opatření předbíhají legislativu, která
má být dokončena později v tomto roce.

ŽENY Z RŮŽOVÉ ULICE
V poslední únorový den si v Německu při
pomněli padesáté výročí statečné akce "žen
z Rosenstrasse". Německé manželky se 28.
. února 1943 začaly shromažďovat v okolí sběr
ného tábora na berlínské Rosenstrasse, poté
co se roznesla zpráva, že jejich věznění židov
"hloubkových interview" v šesti jazycích (v ští manželé mají být deportováni. Po několika
přepisu asi 9 až 10 tisíc stránek). Adresa dnech počet žen přesáhl tisícovku. Své místo
archívu: University Archives, Box 256, 751 05 neopustily, ani když před nimi jednotky SS
Uppsala, Švédsko.
rozmístily kulomety. Po šesti dnech Goebbels
přikázal propuštění všech 1500 vězňů (25 již
NOVÉ MUZEUM V AMSTERODAMU
mělo vytetováno číslo pro koncentrační tá
V budově starého amsterodamského di bor), z nichž většina válku přežila. Dodnes
vadla, které nacisté používali jako shromaž není zcela jasné, proč nacisté v tomto případě
diště Židů, určených k deportaci, bylo ote ustoupili.
vřeno vzpomínkové muzeum obětí holocaustu.
Starosta města Ed van Thijn zapálil věčný MENDELSSOHNŮV NÁVRAT
oheň, který osvětluje stěny, na nichž jsou vy
Bronzová socha skladatele Felixe Mendelpsána jména všech 104 000 zavražděných ži ssohna-Bartholdyho byla v první půli března
dovských obyvatel Nizozemí - 60 000 z nich odhalena v Lipsku před koncertní síní Ge
prošlo budovou divadla, které v době války wandhaus - tj. na stejném místě, ze kterého
sloužilo jako židovské "kulturní centrum". v roce 1936 nacisté ukradli jiný jeho pomník.
Dosud se na tomto místě konaly pouze kaž Lipsko letos slaví několik výročí, jež se skla
doroční vzpomínkové obřady.
datele týkají: např. 150 let hudební školy,
kterou Mendelssohn založil, a 250 let hudeb
ARGENTINSKÉ DOKUMENTY
ního tělesa Gewandhausorchester, který Men
ZPŘÍSTUPNĚNY
delssohn svého času dirigoval.
Argentinská vláda podepsala dokument,
podle něhož budou mít židovští badatelé ne NOVÁ MINISTRYNĚ
Jedinou ženou v sedmičlenné švýcarské
omezený přístup ke státním dokumentům o
nacistech. Skoro rok poté, co prezident Me- Federální radě a teprve druhou ministryní ve
ném zrušil utajování záznamů o nacistických švýcarské historii (ženy získaly volební právo
aktivitách, bude moci delegace Argentinské až v roce 1971) se stala Ruth Dreifussová.
židovské asociace prozkoumat archívy. Chce Poslankyně sociálně demokratické strany a
me, aby vše pořádně prostudovali, ať to má ekonomka, která mluví pěti jazyky, se narodi
jakýkoli dopad, řekl při podpisovém aktu la v ženevské židovské rodině. V kabinetu na
ministr zahraničí Di Tella. Prezident Asociace hradila ministra zahraničí Reného Felbera.
Beraja odhaduje, že badatelé v archívech strá
ví minimálně dva roky. V Argentině našla po
2. sv. válce útočiště řada nacistů.

PRŮKOPNÍK VÉDY
Polský rodák, izraelský lékař Albert Sabin,
který vyvinul orální vakcínu proti dětské
obrně, zemřel ve Washingtonu ve věku 86 let.
Za látku, která pomohla těžkou chorobu
takřka zlikvidovat, získal Sabin za svého
života mnoho uznání: prezident Nixon ho vy
znamenal Národní medailí za vědu, řada států
mu udělila čestné doktoráty. Hioši Nakajima,
ředitel Světové zdravotnické organizace, o něm
mluvil jako o jednom z největších průkopníků
tohoto století. Mezi roky 1970-72 byl Sabin
prezidentem Weizmannova institutu v Izraeli.
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