3. října 1997

První s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí

DAŇŠK Karel, člen"Sv*tlany” , největší protikomunistické
odbojové organizace na Morav* /třináct lidí popraveno/ se
narodil 29.září 1923 v Karolín*, okres Kroměříž. Student,
svobodný, odsouzen státním soudem v Brn* 2p.duona 195J, po
praven 14. října téhož roku.
’’Pieta”
Političtí vězni zemřelí?_ve_yazb*<L/Dosud nepublikováno/
V a m b e r a

Václav, nar.28.7.1900, velezrada, selhání sr
dečního svalu 17.9.1958, nemocnice Brno.
Zelenka Břetislav, nar.25.1.1898, velezrada, nádor
hltanu, zemřel 16.11.1957, nemocnice Brno. .
Skřipka Jan, nar. 15 • 1995 , velezrada, zemřel na sr
deční mrtvici dne 13.1.1957 na Mírově.
K r u 1 iš BANDA Otakar, nar. 28.4.1890, vyzvědačství,
rakovina,^zemřel 14.2.1958 na Mírově.
Š u s t r Antonín, nar.28.9.1905, velezrada, srdeční mrtvi
ce, zemřel 10.11.1959 na Mírově.
M i k Václav, nar.8.9.1909, velezrada, srdeční mrtvice,
zemřel dne 18.5.1961 na Mírově.
D '.r a p e 1 a Jakub, nar. 1.5.1886 , velezrada, srdeční selr— - '
haní 8.3.1957, Valdice.
Fokr.
I Uvnitř čísla: -----------------------
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V Praze, due'26.Května 1997
Vs^ený ose

Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB žádá tímto
každého, komu je znám p řípad odeb rání malého dítěte zatčenym

Ve cisv J. V o s t ř e z
18 Aintree Court
’JSfiiltcn, Ontario
Ii8K 4R9
Canada

rodičům a dání tohoto dítěte do ústavu nebo k nucené adopci,
oznámení tohoto případu včetně dostupných podrobností na

adresu:

Ministerstvo vnitra ČR
poštovní schránka č. 21- Úl)V'
170 34 Praha 7

* ’ *• 1 ý pane 7o s t ře z i !
Velmi Vám děkuji zt Vaše stálé Příspěvky do mého časopisu,
ťřir zeuě, že všechny Vaše materiály příležitostné oublikuji s
velmi si jich považuji, ne bot nejsou všedního rázu jako větši
na nAŽic?; zamlžujících článků od našich oostkomunintíck/ch no
vinářů. ŠkoGei, že
zatím nemohu publikovat ve více výtiscích.

Ale i tuk jsou zasílaný do všech 25 významných Českých institu
cí ® knihoven, Která odebírající povinné výtisky.
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říši Vám tento osobní dopis z jiného důvodu. Obrátil se na
me Jiri Wonka s tím, abych upozornil na jeho přísad své zahra
niční znáiré, kteří bj eventuelně mohli nijakým způsobem zareago
vat v jeho prospěch, kdy je nadále trestně stíhán a pokutován
částkou 18.GG0,- Kč z« údajné napadení příslušníxků policie. Ta
to částka se může zdát malá, ale pro důchodce jako je Jiří Wonka,
který v invalidním stsvu stále hledá spravedlnost pro 3vého zavražděného bratra fémovou vraždou organizovanou 3tB, je t^to část
ka' naopak velmi vysoká, rřirozeně, že nežádá peníze,ale interve
nci v tisku či institucích zabývajících 3e lidskými právy, rrávě
z tuno d.’vodu Vám pane Vostřezi píši e jeho případ v Pes publics
uveřejňuji a zároveň Vám ji i zasílám.

rané Vostřezi znám Váš neohrožený postoj v obraně nenaroze
ných lidských životů, Který obdivuji, v případě o kterém Vám pí
ši jde o lidský život tvrdého odpůrce současné pseudodemokratické oolitiky,Která úmyslně opustila nejen lidi jak je Jiří Wonka,
ale i většinu odpůrců Komunismu, zejména ookud bojovali se zbraní
v ruce. Takoví se k nám oprávněně bojí vracet, z tono důvodu se o
svůj život bojí i Jiří Wcnka a zejména jeho matka lerda .Vor ková.
3 projevem hluboké úcty Vám i Věší osní Czeslavě

Vladimír Hajný
ČSA 34

IMl Odboj .
Protikomunistický odboj trval
42 let. Nebyl reprezentován vlá
dou v exilu, neměl vlastní bojující
armádu ani podporu velmocí.
Odehrával se v době míru a byl
odbojem veskrze národním a
lidovým. Tento odboj vedlo osa
mocené obyvatelstvo měst a ves
nic, prakticky bezbranné proti
totalitní mod ve vlastní zemi.
Období totalitní moci v Česko
slovensku začíná komunistickým
pučem 25. února 1948 a je cha
rakterizováno celou radou zločinů
proti lidskosti a těžkých trestných
činů, především zločinem genocidia. Kromě těchto zločinů šlo v
Československu v letech 1948 až
1989 také o trestné činy vlasti zrady, spolupráce s nepřítelem,
teroru, útisku, obecného ohro
žení, zbavení osobní svobody a
další.
Rozsah represí totalitní moci
komunistické strany byl za 42 let
obrovský a zasáhl ať již přímo či
nepřímo 1,5 a 2 milióny lidí,
včetně postihu rodin vězněných,
popravených, emigrantů, propuš
těných ze zaměstnání, zákazem
studia, konfiskací majetku a ji
ných. V komunistických vězeních
a táborech bylo přibližně 250 tisíc
občanů. Téměř 250 občanů bylo
popraveno, asi 9 až 10 tisíc ob
čanů bylo umučeno, zavražděno,

zastřeleno na útěku z vězení nebo
při přechodu Československých

V OBCI PRŽNO
v okrese Frýdek-Místek

ING. OLDŘICH TIHELKA

hranic nebo zahynulo při nu
cených pracích v uranových do
lech a jinde. Přibližně 246 tisíc
občanů Československa bylo nuce
no emigrovat jenom v prvním de
setiletí komunistické totality.
Celkový počet emigrantů za ce
lých 42 let totality se odhaduje na
360 až 410 tisíc občanů. V roz

hodném období bylo také přibliž
ně 48 tisíc občanů bez soudu za
řazeno do táborů nucených prací,
asi 120 tisíc mladých mužů bylo
během základní vojenské služby
zařazeno do pomocných technic
kých praporů (PTP) jako politicky
nespolehliví, přibližně 2 800 ob
čanů bylo vězněno bez soudu na

základě rozhodnutí tzv. zvláštních
komisí. Většině postižených byl
také zkonfiskován majetek. Cel
kové ztráty způsobené na živo
tech, fyzickém i psychickém zdra
ví a majetku není ani možné přes
ně vyčíslit.
V tomto duchu bilancovali kru
té následky komunistické totality
také občané obce Pržno v okrese
Frýdek-Místek. V důvodové zprá
vě k uznání protikomunistického
odboje občanů okresu Frýdek-

Místek, kterou obecnímu zastupi
telstvu předložili pánové Herot
Miroslav - starosta obce, Švásta
Jaromír - předseda MO KDUČSL a Němec Václav - předseda
MS ODS, je uveden neradostný
výčet lidského utrpení.
Na prvním místě jsou uvedena
jména občanů okresu FrýdekMístek, kteří byli popraveni. Jsou
to:
- pan Miroslav Sýkora, syn maji
tele sodovkámy v Pasko
vě,
- pan Josef Polomský, technický
úředník z Frýdku-Místku,
- škpt. Miloš Moravek, důstojník
z Frýdku-Místku,
- pan Ladislav Cée, příslušník
policie z Frýdku-Místku.
Podle dosažitelných dokumentů
bylo z okresu frýdecko-místeckého
odsouzeno 202 osob k úhrnnému
trestu na 1652 roků. Kromě toho
byla celá řada občanů zařazena
dlouhodobé do táborů nucených
prací (TNP) a pomocných tech
nických praporů (PTP). Jen do
PTP bylo zařazeno 196 osob, ov
šem toto číslo není konečné neboť
celková bilance dosud není ukon
čena. Z obce Pržno byli do PTP
zařazeni
- pan Vítězslav Malis
- pan Antonín Bayer.

Zcela zvláštní přílchu důvodové
zprávy tvoří výčet persekuovaných
občanů obce Pržna v letech 1948
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Pohádky Jiřího Wolfa
Pohádky jsou fantazijnípodobenství
o boji dobra se zlem, statečnosti se zba
bělostí, cti s podlostí, chytrosti s hlou
postí podobenství nabultíní moudrosti
rf ž<v»tní zkulenosti. Čím uvolnlnijíí
u ,
'slr\a, jejich humor a nápa

ditost, tím snáze se stávají součástí obec
ního povědomí, kulturní výbavy dětí
i dospělých. Pohádka potili, pohladí
a svou laskavostí a vtipem postihne zlo
řád hlouběji než sebetvrdlíkritika nebo
vědeckě rozbory.

Pohádka může slouiit i jiní dobří
věci. Jiří Wolf se za sví odbojní postoje
vůči totalitnímu režimu dostal něko
likrát do vězení přičemž nejhorií bylo
několikaletí věznění ve Valdicích, kde ,
mu trest skončil jen málo měsíců před
listopadem 1989. Politický vězeň neměl
mnoho způsobů, jak se ubránit suroví
pomstychtivosti vězeňských strážců, jak
si uchovat neporulený svůj vnitřní svět.

"S v ědom í ” Č.21/-J-992

II IJfkpro.tikomunistický

až 1989. Zhlédneme v ní, že
Z oblasti průmyslu to byli;
- Roska Bohdan, jemuž byla v r.

1950 zestátněna strojírna bez
náhrady,
- Hovjacký Filip,
- Hovjacký Rudolf*,
- Hovjacký Rajmund - "Rádlo"

(továrna na hrnce) znárodněno v
únoru 1948,
- Gründet Slavomír - pila, zná
rodněna v březnu 1948 bez náhra
dy, původní majitel nějaký čas ve
výrobě,
- Malis František - pila, zná
rodněna v březnu 1948 bez náhra
dy, majitel ač téměř slepý byl
přemístěn na funkci vrátného,
později mu byl vyměřen důchod
263,- Kčs měsíčně,
- Malis František mladší - spolu
majitel pily, na 10 let přemístěn
do výroby mimo svůj podnik, poz
ději zákaz výkonu funkcí.
Z oblasti obchodu byly odebrány
živnosti:
- Žižka Petr, Blechová Markéta,
Židková Adéla, Židek Josef,
Kopec Josef (majitelé obchodů s

různým zbožím),

ním statku. Při práci s koňmi po
raněn, zemřel na otravu tetanem
ve věku 48 let.
- p. Rada, bylo u něj uplatněno
vymáhání neprávem vyměřených
daní, byl uvězněn za údajné
rozbití programu schůze o scelování pozemků.
- Adamec A., byl uvězněn za
stejný přečin jako p. Rada.
- p. Kulhánek, byl uvězněn za po
škození zavlažovači hadice, což
bylo kvalifikováno jako sabotáž.
- p. Herot, vyhrožováním vystě
hování celé rodiny na osoblažsko.
Z oblasti řemeslníků a živnost
níků:

- Židek František (stolařství),
- Kaňák Rajmund (kolářslví),
- Fuciman Alois (klempířství),
- Pastor Klement (skladiště země

dělských plodin),
- Matýsek Albín (řezník),
- Pitřík (kovařství),
- Literák František (řezník), kte

rý po znárodnění prosperujícího
řeznictví se nervově zhroutil a ani
po léčení se z toho nevzpamato
val.
Jednotlivé osoby:

- Rosková Adéla, Adamec Alois

- Adamec Alois, sesazen z funkce

(majitelé hostinců),

velitele hasičů,

- Vachala Ferdinand (obchod s

- Gřunděl Slavomír, sesazen z

uhlím).

funkce předsedy Sokola,
- Mališ Vítězslav, sesazen z funk
ce vedoucího skautů,
- Gřunděl Jan (syn Slavomíra), ač
mél výborný prospěch na základ
ní škole, na střední škole studovat
nemohl,

Z oblasti zemědělství:

ke vstupu do JZD byli donuceni
pánové;
Grundel, Rada, Kulhánek, Herot,
Poloch, Prachař, Kuliha,
Skotnica, Adamec, Klimunda,
Koždoň, Drabina.

Vynucování vstupu do JZD bylo
uplatněno u občanů
- Grundel F., byl zbaven místa

profesora na zemědělské škole a
převeden na místo kočího na státsvou nezávislost, jak nepodlehnout běsnivým poměrům. Valdickí kobky, kam
často uvrbovali Jiřího Wolfa za trest
a k „převýchově" děsí chladem, bitím,
tím nejtlžiím strádáním. Překonat utrpe
ní tělesní i dučevní stojí nejvíce sil.
fiříbo Wolfa ochraňovaly pohádky.
Myslel na svoje děti, kterým je psal
a vyprávěl, na Jindřichův Hradec, kde
se narodil, na jižní Čechy, v jeho před
stavě jeití líbeznější než ve skutečnosti.

- Hrubeš Petr a Konvičný Jaro

slav, za aktivitu a nesouhlas se
vstupem okupačních vojsk v r.
1968 ztížené studium,
- Mališ Vítězslav, odvolán z VŠB,
zařazen k PTP, později ve vazbě
pro obvinění ze sabotáže,
- Mališ František mladší, nemohl
9
Pohádky to nejsou ledajakí. Jsou vtip
ní, plní humoru a jiskřiví odvdzanosti.
Pracují s motivy českých pohádek a ná
paditěje převracejí naruby, podobnějako
i' proti pohádkoví idyle převrácen i nái
svět. A Jindřichův Hradec, město pevní
usazení ve Wolfově představí, se v dobromyslním líčení stává půvabným Ko
courkovem. Wolfovy pohádky se vysmí
vají hlouposti, nadutosti, a lidskí i nad-

studovat. Po základní vojenské
službě se dostal na VŠ. V zaměst
nání musel vykonávat jen podří
zené funkce,
- Bayer Antonín, zařazen k PTP
na dobu 40 měsíců, jen proto, že
se jednalo o syna sedláka, který
odmítal vstoupit do JZD,
- Gřunděl SI., jako pilot motoro
vých letadel měl zákaz létání,
- u občanů rodin Gřunděla, Mališe a Pastora, vydírání i dražební
mi vyhláškami neprávem vyměře
ných daní.
Počíntye násilnou kolektivizací
v zemědělství, přes krádeže vý
robních podniků bez náhrady,
odebráním obchodů a živností, zá
kazy výkonů povolání a funkcí ve
spolcích a organizacích, až po vaz
bu pro křivé nařčení ze sabotáže.
A nejsou vyjímky, kdy představi
telé komunistické moci v Pržně,
se mstili na dětech rodičů, při

hledání zaměstnání nebo umístění
ve škole. Ale ani odpor občanů
proti, násilné okupaci 21. srpna
1968 nezůstal bez následků.
Obecnímu zastupitelstvu obce
Pržna byla předložena kvalifi
kovaná a vyčerpávající důvodová
zpráva. Nemalou mírou tomu při
spěl také předseda okresní poboč
ky Konfederace politických vězňů
ve Frýdku-Místku pan Miloslav
Chamrád. Ve svém projevu k

obecnímu zastupitelstvu a pří
tomným občanům vzpoměl na ně
která násilí a zločiny, jichž se
komunisté, po únorovém puči v r.
1948 dopustili. Nezapoměl na utr
pení a příkoří, která statisíce
občanů prožila v komunistických
vězeních a táborech. S pokorou a
dojetím vzpoměl také na všechny
spoluvězně, kteří za to, že nesou
hlasili s terorem a násilím, byli
popraveni anebo zavražděni. Vy
zval všechny přítomné, zejména
mladší generaci, aby stáli připrapřirození síly tu pomáhají k vítězství
dolního a moudrího. Před nepobádkovou, krůtě reálnou surovostí, blbostí
a zlomyslným trýzněním, z krutého svě
ta se Jiří Wolf utíkal do pohádek, kteří
jsou s to vyjádřit vie: žal, radost, smutek
i touhu, strach a jeho přemáhání, nejis
totu exitence i snahu o poctivost vlast
ního bytí Tento velký vnitřní zápas měl
i trochu smilnou vnějlí podobu: Jiří
Wolf sám říká, že svoje pohádky vy-

ve ni hájit pravdu a demokracii a
už nikdy nedopustili, aby se k

NA PAMÁTKU
VŠEM OBĚTEM
KOMUNISMU

moci dostala vláda darebáků a

Slova dlouholetého po
litického vézné Miloslava Chamráda byla nepochybné pro mnohé
svědectvím o významu protiko
munistického odboje. Vždyť kdo
jiný a vérohodnéji může přiblížit
skutečnosti totalitního režimu, než
jeho dlouholetý vězeň?
Po projednání předloženého ná
vrhu a důvodové zprávy k němu,
se uskutečnilo hlasování. Návrh
na uznání protikomunistického od
boje občanů obce Pržno a okresu
Frýdek-Místek, včetně uctění pa
mátky obětí komunismu v letech
zločinců.

1948-1989, byl obecním zastu
pitelstvem přijat. Nikdo nehla
soval proti a nikdo se hlasování
nezdržel. Schválení návrhu bylo
přítomnými občany přijato s
potleskem.
V usnesení, které Obecní za
stupitelstvo obce Pržna dne 24.
11. 1992 přijalo, se uvádí:

Obecní zastupitelstvo obce
Pržna po projednání na veřejném
zasedání dne 24. 11. 1992
L SCHVALUJE:

1. ) V rámci své samostatné pů
sobnosti uznává protikomunis
tický odboj občanů obce a okresu
Frýdek-Místek, počínaje dnem
25. 2. 1948, jako odboj proti své
volné nastolenému komunistické
mu režimu, porušujícímu lidská
práva, a všechny občany tímto
režimem jakýmkoliv způsobem
postižené prohlašuje v širším
smyslu slova za obéti komunismu.

V okrese Frýdek-Místek 4
občané popraveni, stovky občanů
uvězněných, tisíce utiskovaných.

Obecní úřad uvolňuje pro ten
to účel částku 10 tisíc korun.

)
3.

II. UDĚLUJE;

U vědomí nově nabyté svobo
dy, veřejné poděkování všem do
sud žijícím občanům, včetně těch
za hranicemi naší vlasti, kteří se
přičinili o pád komunistické dikta
tury.
III. VYZÝVÁ:

1.) Všechna obecní a městská za
stupitelstva v okrese FrýdekMístek k uznání protikomunistic
kého odboje a uctění památky
obětí komunismu.
Nejvyšší zastupitelský orgán
České republiky, Českou národní
radu, aby do 1. 6. 1993 přijala
zákon o protikomunistickém od
boji, zákon o nepromlčilelnosti
zločinů proti lidskosti páchaných
v naší zemi v době totality a změ
nu zákona o navrácení majetku a
občanských práv našim občanům emigrantům, z let 1948 až 1989.
2. )

IV. UKLÁDÁ:

) Seznámit s tímto usnesením
1.
prostřednictvím sdělovacích pros
tředků veřejnost.

Odeslat toto usnesení dopisem
předsedům poslaneckých klubů
KDU-ČSL a ODS-KDS v České
národní radě, jako podnět k záko
nodárné iniciativé podle odstavce
m. bodu 2., a dále všem obec
)
2.

2. ) Jako výraz úcty, mravního
ocenění a pro připomínku dalším
generacím bude v obci Pržno do
30. 5. 1993 na pietním místě
pomník s nápisem:
právílpolohlasem tím, kterým byly urče
ny, svým vzdáleným dčtem, bavil se
s nimi o svých pohádkových hrdinech
polohlasem - a k jeho úlevl nad ním
bacbafi mávli rukou: máme od Wolfa
pokoj, už se zbláznil.
Wolfův báječný pohádkový svit se
prolíná s líčením pekla včznic, dozví
dáme se, kteří vlzeňskí motivy byly in
spirací pro motivy pohádkoví. Zářivá

ním, městským úřadům v okrese
Frýdek-Místek.
V. ZÁVĚREČNĚ
USTANOVENÍ:

Tento akt obce Pržna je malým
kamínkem do základů při budová
ní České republiky, demokratic
kého státu, který bude postaven
na úctě k právu a spravedlnosti a
dalších mravních hodnotách vlast
ních našim národům po staletí
společné existence.
Mimo rámec tohoto usnesení
vystoupil starosta obce pan
Miroslav Herot a sdělil pří
tomným, že MO ČSL a MO ODS
přispívají na vybudování pomníku
částkou každý dva tisíce korun.
Současně vyzval přítomné občany
a politické strany v obci Pržno,
aby přispěli finančním obnosem na
tuto společnou akd. Výzva nezů
stala nevyslyšena neboť bezpros
tředně na to předal pokladník MO
ODS pan Libor Sasin obnos jeden
tisíc korun, jako dar ze sbírky
členů organizace.
Byl to krásný a nezapomenu
telný zážitek, který završil starosta
obce pan Herot když řekl:
"Děkuji a jsem rád, že jsem
starostou obce, kde mladí pocho
pili co chceme."

A úplně na závěr jednání obec
ního zastupitelstva o protikomu
nistickém odboji, čekalo přítomné
ještě jedno překvapení. Starosta
obce předložil obecnímu zastupi
telstvu, ale i občanům obce Pržna
návrh, aby panu Milo Komínkovi
z Frýdku-Místku, autorovi knihy
"I pod oblohou je peklo", který 17
let prožil v komunistických věze
ních, bylo uděleno čestné občan
ství obce Pržna. Návrh byl přijal
všemi členy obecního zastupitel
stva. Čestné občanství bude Milo
Komínkovi předáno při příležitosti
odhalení pomníku obětem komupobádkovost vyprávční, jeho veselíš dob
rota tím svítivíji vyvstávají, že je vní
máme na pozadí temných vlzeňskýcb
dir, kde vznikaly, aby pomohly zachránit
jednu statečnou a nepoddajnou lidskou
duli. Texty z Valdic vynášel referent
režimu pan Kaňka a venku texty scho
vávali a takí v zahraničí uveřejňovali
přátelí. Zásluhou tčcbto nelhostejnýcb
se Wolfovy pohádky uchovaly do dneš
ka.
Eva Kantůrkova

nismu, pravděpodobně začátkem
května 1993.
Slavnostní shromáždění ukončil
předseda pobočky KPV Miloslav

Chamrád krátkým poděkováním
všem občanům a obecnímu před
stavenstvu obce Pržna, když řekl:
"... váš šlechetný čin, jehož jsme
zde byli svědky, zazářil v té šedi
současného života, jako oprav
dové diamanty ..."

S dojetím a radostí v srdci jsem
odjel domů, v naději, že snad
přece jen pravda jednou zvítězí?
Občané obce Pržna z okresu
Frýdek-Místek, se už rozhodli
hájit spravedlnost a pravdu.

Moc jim za to děkuji.

Budou následovat tohoto
vznešeného příkladu
další obce a města
Moravy, Slezka a Čech?

Za několik dní budeme slavit
dvacáté páté Vánoce mimo do
mov, pryč z Evropy, na pacific
kém krajíčku Západu. Budou to
svátky podobné těm prvním - bez
sněhu a bez rampouchů a klouza
ček, ale přece jen chladnějších
než v šedesátém osmém v brazil
ském Sao Paulu, jejichž nepřeko
natelný stesk odnášely kapičky
potu prostředkem zad, s čela a po
skráních.
Velkoměstská ulice skoro jedenáctimilionové metropole dodáva
ly svůj ryk a vřískot netečné do

Panu starostovi
Miroslavu Herotovi,
obecnímu zastupitelstvu
a všem občanům

obce PRŽNO

Srdečně vás všechny zdravím.
Byl jsem šokován zprávou, že jste
uznali protikomunistický odboj a

že jste mne jmenovali čestným
občanem své obce PRŽNO. Stále
si neumím srovnal, proč právě já
jsem byl poctěn tímto vyznamená
ním i když je pravdou, že jsem z
celého okresu Frýdek-Místek byl
ze všech bývalých politických věz
ňů nejdéle vězněn a lo plných 17
let. Přesto, že jsem zmrzačen v
boji neustále pokračuji i když
pouze jako redaktor a vydavatel
Časopisu "Svědomí". Vážím si vaší
pocty a upřímně vám děkuji.

pravý.
Budou to ale čtvrté Vánoce zde
u jezera, takže nás zastihuji trochu
zdomácnělejší než loni a předlo
ni, ale mnoho se tak jako tak na
nich nezmění.
Zase si nastrojíme NÁŠ strome
ček, zahrajeme si NAŠE koledy,
vychutnáme plné NAŠI náladu,
NAŠE zvyky, NAŠE dobroty, jen
Vánoční mše bude tradičně RYBOVÁ. Ale i ta je už dlouho
NAŠE.
Jaképak okolky, v exilu si člo
věk úžasně snadno přivlastňuje
všecko české. Téměř mechanicky.
A každý, kdo hovoří česky je bra
trsky blízký, dokud nepotřísní
krajanskou a lidskou důvěru, tak
říkajíc po domácku.
Hurá, honem, honem, kde si
tady najdem krajana? Tady. Tady
je, roky je s námi - český Aleš,
Mikoláš Áleš a jeho český Betlém
- jinak české prázdno, české pusto
kolem nás. Však ani zdánlivé
mlčení se neodrodí, ne, ne, Nik
dy! Na štěstí jsme nezapomněli
mateřštinu a tak si navzájem po
přejeme v tomto dvaadevadesátém roce po našem
VESELÉ VÁNOCE!!

Sobě a současně všem našim
roztroušeným po světě - od srdce
a s nelíčenou upřímnosu.
Bezstarostný 1993 ve zdraví a
požehnání přejí vám všem
Hermanovi

Váš Milo Komínek

z Kalifornie
ll

Stříbrné tolary
Jáchymov má další novinku. Ve měs
tě byla nově otevřena první část rekon
struované královské mincovny. Celá
budova se vrací do své původní, typické
renesanční podoby z třicátých let šest
náctého století. Vyráběly se zde známé
české stříbrné tolary.
-re-

18 lodí pod vlajkou ČR
Flotila české námořní plavby čítá
dnes 18 lodí. Mezi vnitrozemskými stá
ty z hlediska přepravní kapacity je na
druhém místě na světě. Ke konci roku
1993 měla československá námořní
plavba téměř stoprocentní majetkový

podíl na třěch maltských a jedné lon
dýnské společnosti. Náklady na obmě
nu a modernizaci ílotily představují
200-250 milionů dolarů. Lod Beskydy
byla postavena vjižní Koreji. Nová loď
se staví pod názvem Šumava a bude stát
miliardu korun. Vydělá na sebe během
šesti let.
-re-
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převážně pasivního charakteru přecházejí v roce 1987 a zejména pak

19. Společnost pro studium demokratického
socialismu

Početní růst nelegálních seskupení představuje jednu z nových
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68

o veřejné vystoupení formou organizovaných provokaci a výtržnosti.

Závěr

53

Zesílila i snaha nelegálních skupin o zmezinárodnění své činnosti,

a to organizováním různých seminářů, sympozií, setkání a shromáždění
s mezinárodní účastí, navazováním a rozšiřováním vztahů 3 disidentským

Může se zdát někomu přinejmenším
zvláštní proč vydávám publikaci ur
čenou pro”vnitřní stranickou potřebu”,
ale není na škodu si připomenout, ko
ho tedy tehdejší moc považovala za sve
neořátele. S Karlem Krylem jak v máti-čce stověžaté na milion líných kmínů
se objevilo dnes už dva miliony oartyzánů má bezpochyby reálný základ. VTJ.

hnutím v dalších socialistických zemích, což v závěru roku 1988 vyústilo

v ustavení tzv. Východevropské informační agentury. Nové období činnosti

a změna taktiky jsou provázeny i zvýšením počtu ilegálně vydávaných
tiskovin - samizdatů.
Do roku 1989 vstoupily antisocialistické síly v ČSSR v podobě

jakéhosi volného sdružení jednotlivých skupin, které jsou mezi sebou

navzájem propojeny prostřednictvím svých nejaktivnějších exponentů. Toto
sdružení má nezanedbatelnou materiální, finanční, ideologickou a do určité

5
4

1. CHARTA 77

miry i politickou podporu části oficiálních instituci západoevropských
kapitalistických státu a mezinárodních organizací. Významnou úlohu

v podpoře nelegálních skupin sehrávají západní rozhlasové stanice působící

Vznik a vývoj Charty 77
Charta 77 vzniká úvodním prohlášením z 1. ledna 1977. Iniciátory

do ČSSR, zejména Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Ve svém vysílání

jejího vzniku byli Václav Havel, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Zdeněk

propagují obsahové zaměření činnosti těchto skupin a poskytují jim přímou

Mlynář a další. Prohlášení Charty 77, které podepsalo 241 Českosloven

organizační pomoc v přípravě jejich akci.

ských občanů, je koncipováno formou všeobecné kritiky "potírání a likvida

Antisocialistické síly vstoupily v této podobě do další fáze svého

ce" lidských práv a svobod v Československu. Odvolává se na Sbírku

vývoje, do fáze, která je charakterizovaná otevřenou konfrontací s poli

zákonů č. 120 ze dne 13. 10. 1976, zveřejňující Mezinárodní pakt o občan

tickým systémem naší společnosti a snahou o přiznání statutu oficiální

ských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociál

politické opozice, legálně existující mimo rámec Národní fronty.

ních a kulturních právech, které byly ČSSR podepsány v

roce

1968,

Dalším charakteristickým rysem této fáze je snaha antisocialistic-

stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily v platnost dnem 23. 3. 1976.

kých sil o sbližování s představiteli ilegálních struktur římskokatolické

Svobody a práva v těchto paktech uváděné mají být prostředkem k vý

církve a těmi představiteli kléru, kteří vykazují tendence k politickému

znamné pomoci humánnímu vývoji v naší společnosti, říkají chartisté. Mají
to být "zaručená" práva, "zaručené" svobody. Neuvádějí však jasně

klerikalismu.
V těchto souvislostech jsou antisocialistické skupiny realitou nikoliv
nahodilou a okrajovou. Přes jejich početnost a jevovou různorodost

a srozumitelně, čím jsou ony "záruky".
Ve svém úvodním prohlášení hovoří chartisté o oprávněnosti své

z hlediska používaných označeni nelze přehlédnout, že jsou vzájemně těsně

činnosti, nebot prý v naší společnosti platí lidská práva pouze na papíře.

spjaté a provázané, zejména prostřednictvím nejaktivnějších exponentů

Odpovědnost za "porušování lidských práv a svobod" kladou v prohlášení

Charty 77. Existují však rozdíly mezi exponenty jednotlivých skupin, kteří

především na politickou a státní moc. Svou iniciativu zdůvodňují tím, že

jsou otevřenými nepřáteli socialismu a aktivně usiluji o jeho destabilizaci,

"každý nese svůj díl odpovědnosti". Vyhrazují si však právo "stát nad státní

a těmi, kteří jsou k účasti na akcích těchto skupin vedeni jinými než

mocí, kontrolovat ji, prověřovat zachovávání lidských práv a svobod".

antisocialistickými pohnutkami. Zneužívána je například politická nezku

K založení Charty 77 vedl podle většiny jejích signatářů právě onen

šenost části mladých lidí, jejich netřídní chápáni požadavků, s kterými

"pocit spoluodpovědnosti". Proto také Charta vzniká jako "neformální,

"nezávislé iniciativy" vystupuji.

neorganizované, nepolitické sdružení stejně smýšlejících lidí". V úvodním
prohlášení se říká: "Charta 77 není základnou k opoziční politické činnosti.
Chce sloužit obecnému zájmu..." V čí prospěch, jménem koho konkrétně
(pokud nebereme v úvahu pojem "stejně smýšlejících lidí"), to není

Návrat k prosperitě - turnaround

uvedeno.
Od zahájení podpisové akce byli určeni mluvčí Charty 77 a jejich

Jaroslav Jirásek

výběr nebyl náhodný. Úlohou prvních mluvčích byli pověřeni 3an Patočka,

^poRučujtME

Václav Havel a Jiří Hájek.

Ochablý nebo nemocný podnik je možné oživit. Američtí manažeři vy
pracovali postup radikální obrody podniku - turnaround, zkušený český
autor vám poradí, jak na to.
)
J

A5, V2, 128 stran
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3an Patočka byl dobře znám svým netřídním, ahistorickým vyznává

ním všelidských hodnot, podbarveným křestanskou ideologií.
Václav Havel byl znám jako věčný oponent socialismu. V něm
chartisté měli mít záruku úzkého napojení především na příslušníky

kulturní fronty, kteří byli známí svými antisocialistickými postoji

a činností v roce 1968.
Jiří Hájek byl vybrán za mluvčího Charty 77 s jasným záměrem využít jeho předchozích styků jako ministra zahraničních věcí ČSSR. Jeho
prostřednictvím měla Charta získávat podporu na Západě a zakrýváním

svých pravých cílů tam dezorientovat skupiny bojující za lidská práva.

Ideovým zdrojem činnosti Charty 77 se od jejího založení stávají

myšlenky a názory J. Patočky, jehož filozofické eseje a další díla jsou
v centru pozornosti čs. antikomunistické emigrace. Nacházejí ohlas i mezi
některými našimi spoluobčany. V různých modifikacích jsou studovány
v "domácích seminářích", například pod vedením L. Hejdánka, rovněž

jednoho ze signatářů a pozdějších mluvčích Charty 77.
O Janu Patočkovi se stoupenci Charty 77 vyjadřují jako o filozofovi
"světového rozhledu a formátu". Zúčastnil se například světového filozofic

kého kongresu ve Varně v roce 1973, ale dojem z jeho vystoupení byl
rozpačitý. Chartisté potřebovali nutně svého "ideového vůdce", kterého by

mohli označit za "mučedníka pro své přesvědčení". Tuto úlohu mohl splnit
kdokoli z řady exponentů "pražského jara", nejlépe však ten, jehož názory
byly odtažité od živé reality. Takovým byl právě J. Patočka (zemřel za
necelé tři měsíce po založení Charty 77).

Ideová východiska činnosti Charty 77 vyjádřil uceleně Jan Patočka
statí, kterou nazval O povinnosti bránit se bezpráví (Praha 21. I. 1977). Je
v ní vysloveno krédo člověka, který opomíjí materiální, třídní i politickou

podstatu pohybu společnosti. Na nejvyšší místo staví morálku, přičemž ji
povyšuje na cosi mimozemského. Ve svém názoru na morálku se vrací

daleko zpět do idealismu, až před Kantův kategorický imperativ. Aby
mohli chartisté zdůvodnit své "oprávnění kontrolovat státní a politickou

moc", hovoří o své morální vyspělosti, což je ve skutečnosti jen zástěrkou
pro elitářství.

Jedním ze zakladatelů Charty 77 je také Václav černý, který se
nejvíce přičinil o to, aby do ideových východisek chartistů byly zakotveny
myšlenky T. G. Masaryka o demokracii. Politická orientace na demokracii

masarykovského typu a fundované operování metodami boje proti komunis

mu mají podle V. černého přiblížit Chartu 77 k těm občanům v naší
společnosti, kteří nejsou v základu politicky obeznalí se situací ve světě

a s programem vytyčovaným v politické linii KSČ, stejně jako k těm, kteří
po roce 1963 nenacházejí v naší společnosti dostatek prostoru pro své
osobní cíle a ambice.

Podle Dokumentu Charty 77 č. 2/35 nemá být Charta "žádnou
organizací, tím méně nějakou uzavřenou či vyhraněnou politickou organiza
cí". Je vytvořena signatáři z "různých" sociálních společenských vrstev.
Hovoří se i o dělnících. Ve skutečnosti naprostá většina signatářů je z řad

inteligence. Někteří z nich z různých důvodů pracují v dělnických profe
sích (topiči, čističi výloh apod.), což vydávají za výsledek "nátlaku

režimu", další jsou v důchodu, do kterého odešli z "dělnického" oboru.
Proto také chartisté tvrdí, že zhruba 47 % signatářů jsou dělníci.

Do Charty 77 se "nevstupuje ani se z ní nevystupuje, pouze se
podepisuje. V nejhlubším slova smyslu ji signatáři nepodepisují ani ostatním

signatářům, ani jejich mluvčím, ani československým úřadům, ale přede
vším sami sobě a svému svědomí. Nikdo je nekontroluje, nikdo jim neříká,

jak majít žít, nejsou vázání žádnými stanovami, ani podřízeni jakékoli
disciplíně". Bližší pohled na tyto a další zásady Charty napovídá, že jde
v jistém smyslu o jakousi "sektu"; signatáři se podpisem prohlášení Char

ty 77 fakticky dávají cele k dispozici mluvčím. Jakékoli tvrzení těchto

mluvčích musí být považováno i za přesvědčení všech signatářů, jinak by
nemohli operovat s 1200 signatáři a Charta 77 by se zúžila jen na tři
mluvčí, kteří se podepisují pod’dokumenty". Každý signatář má "svobodu"

v tom, že se opírá o důvěru v mluvčí, jejich "schopnost posoudit, co

odpovídá poslání a duchu Charty 77".

”Hes publica” č.40/97

Pokračování

