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DRBOLA Václav, duchovní římskokatolické církve v Babicích
okres Moravské Budějovice, se narodil 16.říjnav1912 ve Starovičkách u Hustopeče, pracoval v hnutích křestanských, sccíálních i osvětových. Popraven J.srpna 1951, akce Babice.
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Alois, nar. 14.5 • 1902 , vyzvědačství , sebe
vražda 6.5.1950 ve Valdicích.
8 1 e m r Jan, nar.3.9.1914, velezrada, vyzvědačství, sr
deční mrtvice 31.12.1960 ve Valdicích.
Pondělíček Karel, nar. 5
4.1903,
*
velezrada, srde
ční mrtvice 31.7.1961 ve Valdicích.
K u d e r a Václav, nar. 4.9.1997, vyzvědačství, srdeční
nedostatečnost, -+29.8.1961, Valdice.
KCihnel Josef, nar ě 20.5.1900 , velezrada, srdeční mr
tvice 7.2.1962 ve Valdicích.
Blažkovič Jcsef, nar. 16.3.1898, velezrada, srde
ční mrtvice 11.2.1962 ve Valdicích.
e 1 -d Jcsef, nar. 12.12.1895, velezrada, sabotáž, rozedma plic, -+25.6.1957 v Leopoldově. Pokrač
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Cesta spät - Slovensko’95
Kritické pohtady na súčasné slovenské nom vlády) má najhoršiu možnú povést, mentných kresiel. Opozičná Demokratická
"nie je to schopný člověk, ale člověk únia (DÚ) má byt napriek volebnému ús
politické dianie nepredstavujú nič nové.
pěchu vylúčená z parlamentu, a tak sa má
Reflektuje ich značná část domácej aj za- schopný všetkého".
Rozruch vyvolalo uvalenie nútenej sprá dosiahnut ústavná trojpátinová váčšina pre
liraničnej tlače. Předložený prispevok sa
snaží popisat vývoj, ktorý prebehol na Slo vy na Prvů privatizačnú investičnú spolo- vládnu koaliciu, ktorá by mohla odvolat
vensku v poslednom období a to v dvoch čnost. Spoločnost spravovala značný maje- prezidenta. Tieto snahy už odmietol aj
Ústavný súd a označil přítomnost DU v
častiacli. 1'prvej časti sú popisané politic tok, bola úspěšná a vyplácala špičkové
dividendy. Ministerstvo financii použilo parlamente za legálnu. Ústavný súd si tým
ké události poslednélio roku na Slovensku,
voči spoločnosti zákonom dovolený krok vyslúžil označenie "dalšieho chorého
druhá část je věnovaná problematika,
ktorú židovská komunita na Slovensku sle na základe odhalenia formálnej chyby. prvku na politickej scéně". Na pokusy o
likvidáciu DÚ bola zneužitá poiícia, ktorá
duje so zvýšenou pozomostou. Sú to snahy Dočasnú správu obrovského majetku pře
dostala za úlohu overovanie podpisov sigo rehabililáciu slovenskéhofašizmu. preja- vzala Harvardská invesličná spoločnost,
natárov podpisových hárkov, ktoré boli
vy antisemilizmu vovládou podporovaných v ktorej sú tudia blízki vládě a HZDS.
podmienkou účasti DÚ vo volbách. Celá
novinách, falšovanie historie, ocenenie Vedtajšim efektom bolo narušenic sloven
ského fmančného trhu a vytvorenie atmo aféra je okořeněná škandálom vo vnútri
antisemitsky pišucich periodik a podobné,
sféry nedověry, ktorá odrádza zahranič- Združenia robotnikov Slovenska (ZRS),
nepříjemné pocity vzbudzujúce události.
ných investorov. Tisícky drobných podiel- ktorá je súčastou vládnej koalície. Po po
• » »
Vládna koalícia na Slovensku previcdla nikov sa nemóžu dostat k vlastným vkla- slednom vnútrostranickom spore ZRS ve
rejne vykričal bývalý podpredseda M.Kooznačné množstvo aktivit, ktoré ani pri to- dom, ktoré sú zablokované.
Mcsiac po vyměňovaní I.Lexu za šéfa man a další svedkovia z radov ZRS, že
lerantnoin hodnotení nemožno označit ako
podporu demokracii a reformným snahám. SIS došlo k "odhaleniu nezákonnej činnos táto strana falšovala svoje podpisové hárky
Nepristúpilo sa k riešeniu zásadných pro- ti prezidenta". V parlamente sa pri mimo- a pripisala na ne dvetisíc mien zo zoznamu nezaměstnaných z okresu Nové Zám
blémov. Přetrvává vysoká nezaměstnanost, riadnych bezpečnostných opatrcniach a
životná úroveň nadalej klesá, transformá- proti podpisom mlčenlivosti prečítala sprá ky. Toto sa však nestalo predmetom vycia ekonomiky sa zabrzdila, problémy va "Osobitného kontrolného orgánu - šetrovania.
Začiatkom júna bola zrušená kupónová
školstva a zdravotnictva sa prehlbili, kri OKO". Napriek všelkým utajeniam správu
minalita má stúpajúcu tendenciua klesajú- behom 24 hodin zveřejnili noviny. Jej ob- privatizácia. Po deviatich mesiacoch priecu objasnenost trestných činov, chýba le sahom je sled banálnych tvrdeni, ktoré tahov a oddalovania druhej vlny kupónogislativa podporuj úca reformy v súdnictve, sice neéokazujú nič o prezidentovej čin vej privatizácie, pripravenej eštc vládou
štátnej správě a hospodárstve. Pokračuj ú nosti, ale sú svedectvom politickej a ob- premiéra MORaVČÍKA a v poslednej chvíli
útoky na slobodu tlače. Vláda sa snaží čianskej nekullúrnosti samotných tvorcov zastavenej Mečiarovou vládou, došlo ko
nečné k rozhodnutiu: Micsto očakávanej
zrušit nezávislost vysokých škol a odbúrat správy.
Předneseme správy OKO v parlamente kupónovej privatizácie dostane každý
akademické slobody. Tieto pokusy opako
vané kritizuje akademická obec aj kontc- s následným neústavným vyslovením ne občan dlhopis na desattisic korún, teoretic
rcncia rektorov Slovenska. V krajině vlád dověry prezidentovi je súčastou otvorené- ky splatný za pát rokov. Miesto privatizá
ne značné politické napátic, charakterizo ho nepriatetstva medzi premiérom a prezi- cie nastalo rozdávanie mi I i ardo vých maj ctvané hlbokým nepriatelstvom medzi pre dentom. Spricvodné útoky provládnych kov pre věrných poddaných za symbolické
miérom a prezidentom. Sociálně rozpálic periodik (týždenníka Změna a dennika ceny. Korupčnost celého procesu překoná
sa neúnosné zvyšuje, odbory stále častejšic Slovenská republika) proti prezidentovi vá poměry, s ktorými sme sa v minulosti
uvažujú o štrajkových akciách. Rastie aj nemožno v Roš Chodeši citovat. Televizia střetli.
S mnohými z popisaných události sme
napátie medzi madarskými obyvatelmi na sa správa stranicky, jej riaditel JOZEF
juhu Slovenska a školskými úradmi, ktoré DARMOolvorcne vystúpil s protiprezident- sa v róznych podobách mohli střetnut aj
sa snažia proti voli rodičov aj učitelov ským prejavom a znemožnil zákonom ga před rokom 1989, ale jestvujú fenomény,
přesadit vlastné představy o školstve. Do- rantovaný styk prezidenta republiky s di- ktoré posúvajú politický čas na Slovensku
chádza k plošnej výměně pracovníkov vákini. Opátovne nedovolil prezidentovi ešte viac dozadu. Uvediemc niektoré
štátnej správy, predovšelkým vo sféře kul- Slovenskej republiky prehovorit, ked sa z nich.
Za prvý tohtoročný přejav sympatii k
túry. Pri přijímaní nových pracovníkov sa tento pokusil oslovit divákov pri příleži
fašizmu možno považovat stretnutie mlá
uplatňujú politické, a nie odborné kritériá. tosti návštěvy pápeža na Slovensku.
Intelektuál! považujú osobu prezidenta deže, ktoré sa konalo pod záštitou Matice
Množstvo podobných javov posúva celú
M.Kováča za jednu z posledných prekážok Slovenskej. Čas stretnutia - 14. január
krajinu do obdobia před rokom 1989.
1995 - bol okrúhlym výročím stretnutia
Pozornost si zasluhuje změna kontroly pri získaní totalitnej moci premiérom MeSlovenskej informačnej služby (SIS), ktorá ČIAROM. Svoju podporu prezidentovi dek mladých tudákov zo 14. januára 1945.
bola (do aprila) pod kontrolou parlamentu, larovala verejne aj konferencia (kato Návaznost akcii bola zdóraznená aj volbou
po zmene zákona podlieha vládě. Stalo sa lických) biskupov Slovenska, připojili sa miesta (Pieštan) a hcsloni stretnutia, ktoré
tak napriek odporu prezidenta M.Kováča. aj nekatolické církvi a ich ekumcnickú bolo to isté, ako před 50-timi rokmi: "Mat
svoj stát znamená život." Je to zároveň
Novým riaditeloin SIS sa stal I.Lexa. O- výzvu podpísal aj ÚZ ŽNO.
Prolitahom Mcčiara na politickej scéně titul životopisu fašistického ministra vnútpozicia zdórazňuje, že Lexa (ktorého pre
ra A.Macha, ktorý napísal F.Vnuk. Pod
zident opakované odmietol menovat čle- je pokus o násilnú změnu rozloženia parla-

15

spomenutým heslom sedel předseda parla
mentu Ivan Gašparovič. Aktivně sa zú
častnil aj niekdajší šéfidcolog Tisovho
režimu ŠTEFAN PolaKOVIČ. Mládežnicky
odbor Matice Slovenskej bol za organizovanie uvedeného stretnutia v tlači kritizo
vaný a tajomník Matice Slovenskej S BaJANÍK dostal od redakcie Směny priamu
otázku, či je oticiálnou politikou Matice
akceptovanie fašistického Slovenského
Státu, ako prcdchodcu dnešného Sloven
ska. Bajanik sa vyhol odpovědi, ale vyjád
řil nesúhlas s označením Tisovho Státu ako
fašistického (Směna č. 34, N.O. 11.2.).
Niejc to ojedinělá aktivita fašizujúcej A/atice Slovenskej, obdobné sa angažovala pri
spolupráci s dodnes žijúcim prominentem
slovenského fašizmu J.Kirschbaumom
(rozhlasová stanica Slovensko 1, 19.2.
1995) a pri udělovaní ceny Valentina
Beniaka, ktorého básnické měno je spoje
né s prvou Slovenskou republikou. Beniak
je známy ako tajomník Macha. Podobné sa
angažuje aj Zahraničná Matica Slovenská,
ktorej předseda R.ŠaNDORH označil SNP

tlače vyzdobenáNitra, aleprcdstavitcl ma
gistrátu popřel súvislost výzdoby so 14.
marcom.
Ďalšia akcia, v ktorej sa otvorene glori
fikoval "vodca a prezident" JOSEF TlSO, sa
udiala za přítomnosti vysokého představi
tele katolického kléru a ministerky škol
stva súčasnej slovenskej vlády E.SLAV
KOVSKÉ.) (SNS). Pani ministerkasa zúčast
nila otvorenia výstavy o púti do Altöttingu, kde slovenski neofašisti tradičné spominajú svojho popraveného vodcu. Miesto
konania - “Krajanské múzcum", obsah
výstavy - nickolko desiatok obrazov J.Tisa. (STV priniesla správu o výstave 17.3.,
ako keby sa jednalo o bežnú kultúrnu akciu.) Uvedená skutečnost bola ostro kriti
zovaná v tlači (výstava aj návštěva minis
terky) a v parlamente odzneli interpclácie
poslancov SDL a výzvy na odstúpenie
ministerky Slavkovskej. Reakciou bolo
prehlásenie poslancov vládnej koalície za
SNS (V.Moric a J.Slota) o tom. že na pre
zidenta Tisa sú oni (ich strana) hrdí. Ne
malá část Slovenského parlamentu reago-

za politický primitivizmus a za "partizánsky puč, hrubo tirážajúci národné city a
práva Slovákov" (N.O. 27.2.).
Pri výročí vzniku Slovenskej republiky
1939 - 45 (14. marce) sa k jej cxistencii
pozitivně vyjádřil líder SNS J.Slota:
"Prvý stát a jeho tvorcov si váži, nebol to
štát fašistický" (Práca. 18 3 ). Výročie os
lavili aj v arcáli košického štúdia verejnoprávnej Slovenskej televízic. Postavili
slávobránu a vyvěsili vlajky. Tento krok
obhajoval námestnik riaditela D.KončEK
(N.O. 16.3.). Obdobné bola podlá správ

vala na otvorenú chválu fašistického pro
minenta potleskom!
Vchod do Krajanského muzea na Štefánikovej ulici, kde sa spomenutá výstava
nachádzala, sa slal 17. aprila miestom
konfrontácie dvoch malých skupin. Prvá z
nich - členovia Tisovcj spoločnosti, sym
patizanti Tisa a Slovenského štátu chceli
usporiadat při příležitosti výročia Tisovej
smrti oslavný seminář o živote a diele
vodcu a prezidenta. Druhá skupina, členovía hnuti Human a Slobodná alternativa
oblečeni do uniforiem SS a Hlinkovej gar

Foto L. Kolek

dy, parodovali dobové heslá Slovenského
Státu a HG držali transparenty s textom
"Toto je skutečný obraz Slovenského štá
tu". Na zemi ležali "obete" s označením
"Kremnička", "Oswienčim" a pod. Předse
da hnutia "Human” P.MaRJaNEK mal celú
akciu, vrátane použitia spomenutých uni
foriem vopred schváleni a súhlas úradov
pisomne potvrdený. Napriek tomu přivola
ná poiícia zadržala aktivistov Humana a
Slobodnej alternativy a prcdviedla ich na
políciu, kde ich asi po dvojhodinovom
pobyte na zásah poslanca J.Langoša a
právneho zástupců Humanu E.Vaika pře
pustili.
Vzhladom na popisané aktivity minister
ky školstva nemóže překvapit, že došlo k
zastaveniu práč na prakticky hotových
učebnicách dějepisu pre osmy ročník zák
ladných škol. Ministerstvo školstva SR
dalo učebnicu s najlepšou povestou (podlá
prvšieho dielu pre siedmu triedu) a od
renomovaných autorov posúdi ťMatici Slo
venskej, konkrétné smutné preslávenému
BobáKOVI, člověkovi, kterého angažova
nost a horlivost v prospěch Slovenského
štátu 1939 - 45 překonává len jeho bývalá
vlastná angažovanost v prospěch Sovietskeho zvázu a komunistickej strany. Celý
postup nic jc ani formálně ospravedlnitel
ný, kedže Matica nemá žiadne kompetencic pre posudzovanie učebnic. Jedná sa o
zjavnú sabotáž s cielom dostat do škol
ludácky výklad dějin 20. storočia.
Povšimnutiahodné je aj stanovisko pani
ministerky k programu Rady Európy, ktorá
vyhlásila rok 1995 za rok boja proti intoIcrancii, xenofóbii, rasizmu a antisemitizmu. Tento boj sa móže uskutečňovat vša
de, avšak na Slovensku jc to zbytečné.
Zdóvodncnie: Na Slovensku sa spomenuté
ja vy nevyskytuj ú, a teda nemožno proti
nim bojovat!
Nevcdno ako hodnotí pani Slavkovská
extrémně tragický případ rasové motivova
ného útoku, ktorý’ sa uskutočnil 21. júla v
Žiari nad Hronoin. Skupina skinov tam
podnikla sériu vražedných útokov proti
Rómom. Jednou z obětí, ktorú poliali hoř
lavinou a zapálili, bol 18-ročný mladý
Róm MÁRJO Goral. Svojim zraneniam
podlaho! po 11 dňoch nemocničného ošetrovania. Jeho smrt konečne iniciovala rad
vyhlášení dlho mlčiacich politických stráň
a vlády SR. Novinové články priniesli
komentáre poukazuj úcc na priamu súvis
lost medzi propagováním myšlicnok násilia a tragédiou v Žiari n. Hronoin. Ojedi
nělý bol len hlas poslankyně HZDS
M.BartoŠÍKOVEJ, ktorá odmiclla tvrdenie,
že sa jednalo o rasovo motivovaný čin!
Jaro Franck
(dokončení v příštím čísle)
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Ministerstvo zemědělství ČR
Rehabilitační komise MZe ČR
Těšnov 17
Praha
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Na základě požádání Ing. Vlád. Hajného, bytem Šumperk,
ČSA 34 o podání svědectví k jeho žádosti o mimosoudní rehabili
taci uvádím následující:
Ing. Vl. Hajný pracovně nastoupil do našeho ústavu v roce
1968. Ač Členem KSČ nesouhlasil se V3tupem sovětských armád, což
při rozmluvě několikrát uvedl a vyjádřil svůj postoj v r. 1969
vystoupením z KSČ.

Vím, že si dopisoval s emigrantem Ing. Čestmírem Vaško,
bývalým zaměstnancem našeho ústavu, tehdy zaměstnaným v SRN u
US * - Army. Několikráte postupem doby mi ukazoval i vzájemnou
korespondenci a výstřižky novin, které v ČSR nebyly ke koupi.

Do moji pracovní skupiny byl zařazen v r. 1975 a v r. 1976
při terénním bonitačním zpracování v 2. pololetí roku byl něko
likrát vyslýchán pracovníkem STb v záležitosti písemného styku s
Ing. Vaškem.
Po návratu z terénu naší skupiny jsem byl upozorněn vedením
podniku, že Ing. Vl. Hajný má omezený přistup k mapovým elaborátům.
Jednotlivé listy pro jeho práci jsem mu vydával na počátku pracovní
doby a zase je po jejím skončení přebíral. Tento pracovní postup
ztěžoval jak jeho vlastní práci tak i moji.

Vedením podniku byla mimo jiné určena pracovnice, která
jemu vydávala jadnotlivé listy map, nebot jsem byl od září r.
1977 hospitalizován - infarkt myokardu.
Po vrácení do zaměstnání jsem byl seznámen ss zrušením uby
tovny podniku, kde Ing, Hajný s dalšími pracovníky bydlel.
Na základě těchto skutečností, které jsem j®n zhruba popsal
v důsledku odstupu času, výše jmenovaný po zvážení všech okolností
podal výpovšS ze zaměstnání, která byla vaděním podniku přijata.

Sv

ském pekle".

Ano, jáchymovské peklo vznik
lo krvavým barbarismem, na který
si velmi dobře pamatují muklové
lágru 12 na Slavkovsku, klen cho
dili do práce na šachtu 14. Niko
mu z nás nemůže nikdy vypad
nout z paměti útěk muklů z této

Veliel npor. Machota

- slav -

||

Miloslav Zlámal

N o v o tn ý

Miloslav Zlámal
P.O. Box 519, Station "W"
Toronto, Ont., Canada M6M 5C2

a nebo
Vydavatelstvo slovenského
literámeho fondu,
DOM KNIHY
813 67 Bratislava
Laurinská 2

V .H .

O tuto dokumentární knihu ze Slo
venského povstání pište na adresu:

V la d im ír
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(Foto: Karel Kukal)

p . C e r e k v ic e o . B y s t .

Setkání mukli (a příbuzných) z úliku zc Jachty 14.

My nechceme pomstu, ale jen
holou spravedlnos
Kazimír Macko, H. Slavkov
vězeň padesátých let

p o litic k ý vězeň
z 5 0 .l e t /

promlčení nemůže přijít v úvahu.

507 77
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útěcích vězňů. Zvěrstva páchali
na nás nejen dozorci ale i udavači
tzv. starší tábora (kápové) povět
šině z řad kolaborantů, zlodějů a
vrahů, jako byli Václav Bydžovský, Antonín Lukavský a jiní.
Proto mnohým muklům povolo
valy nervy a volili cestu útěku.
Jsem přesvědčen, že na netvora
v rajtkách a s bičíkem v ruce, ve
litele tábora 12, npor. Machoty
nikdo z muklů nezapomene. Byl
nám postrachem. Všem vyhrožo
val, že v roce 1945 postřílel 50
esesáků, a že se vůbec nic nesta
ne, když i nás všechny postřílí.
Takto se,"pán" velitel tábora 12,
vyjadřoval před tímto výše popsa
ným a pro nás nezapomenutelným
útěkem.
Čsl. komunisté po desítiletí
spontánně pronásledovali nacistic
ké zločince a nikdy jim jejich vinu
nepromlčeli. Komunistické zločiny
jsou srovnatelné s nacistickými
zločiny a najednou by chtěl někdo
jejich promlčení? My, bývalí věz
ni, nemohli jsme se nikdy na tyto
vrahy ze StB, SVS a tzv. přísluš
níků ministerstva vnitra z bezpeč
nostních důvodů stěžovat. Proto

I
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Jako jeden z vás, který prodělal
v letech 1948-53 nejen muka u
výslechů, ale hlavně trnitou cestou
koncentračními tábory, v uhelných
dolech a také v jáchymovských a
slavkovských lágrech uranových
dolů, hlásím se k odkazu těch, co
už mezi námi nejsou, ať již z dů
vodu vysokého věku, nebo ubi
tých pn výsleších na StB a týráním
od bacharů, ale hlavně nadlidmi a
vlky v jedné osobě v "Jáchymov

Udělal v exilu velký kus práce
pro návrat svobody a demokracie
do jeho politicky znásilněné a vo
jensky okupované vlasti. Přiveze
ný popel profesora Machotky
z New Yorku, byl z iniciativy Klu
bu Milady Horákové uložen na na
šem národním památníku obětí
komunismu na Vyšehradě. Poli
tický i osobní život Dr. Machotky
zhodnotili předseda Klubu Milady
Horákové František Kopecký
a syn Otakara Machotky, univer
sitní profesor Jiří Machotka z New
Yorku.
Slavnostní
ho aktu se
zúčastnili ta
ké zástupci
Konfederace
politických
vězňů bratři
Ing. Mirko
Šťastný, Zde
něk Slavik a
major Zde
něk Těšín
ský.

p u b lic a ”

Vážená redakce "Svědomí"

V den výročí Pražského povstání
dne 5- kvčtna 1995 vrátily se do
rodné vlasti ostatky místopřed
sedy národní rady profesora Dr.
Otakara Machotky. Národ na něho
s láskou a vděčností vzpomíná ne
jen jako na předního představitele
Pražského povstání v roce 1945,
ale také na statečného poslance,
prvého předsedy Zemského ná
rodního výboru a po komunistic
kém puči v únoru 1948, na stateč
ného exulanta, člena Rady svobod
ného Československa.

P o u r č it é m č a s e e s i 1 r o k u j s m e s e n á h o d n ě s e š l i a p ř i
r o z h o v o r u m i s d ě l i l , ž e d lo u h o n e m o h l s e h n a t o d p o v í d a j í c í z a 
m ě s t n á n í a ž e j e n y n í z a m ě s t n á n j a k o d ě l n í k v a s k la d u K o n s t r u k

JflClW0V5Ké
pewo

Zpátky ve vlasti
tivy.

”
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šachty a jeho následky. Každý z
nás má v živé paměti den, který
následoval po dopadení těchto
vězňů. Postřílené a pak doslova
vyházené s nákladního auta na
zem, kdy ani nebylo možno poznát kdo byl kdo. Pn nich stál,
opírajíce se o hůl, postřelený Ka
rel Kukal a my ostatní muklové z
celého tábora jsme museli chodit
kolem nich a pro výstrahu se na
ně dívat.
Tím ovšem nebyl případ uza
vřen. Jestliže se dnes komunisté
tak strašně bojí kolektivní viny,
proč tehdy celý tábor 1000-2000
vězňů muselo tak strašně trpěl?
Kdykoli z některého tábora někdo
«utekl, tak vždy odvetou ve všech
táborech na Jáchymovsku a Slav
kovsku měli vězni povinné mno
hahodinové nástupy a byli všelijak
trestáni a persekuováni.
. Plám se velitele tábora a jinak
lidské zrůdy npor. Machoty: "Byl
to na táboře a nebo v šachtě ži
vot, nebo živoření, které nám způ
sobovala ostraha a velitelství tá
bora? Byla zde vůbec nějaká lids
kost?" Byli to oni, příslušníci
ostrahy a StB, kteří nesou vinu na

I
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z bojišt v Rusku, ve Francii, Itálii i těm, kdo se zúčastnili domácího

lidí napomáhajících k rozvoji poznání obyvatel USA a ČSSR o životě ve

odboje". V prohlášení se vyzvedává "zcela nesporná zásluha T. G. Masaryka

druhé zemi.

o vznik Československa, o demokratizaci a hlubší mravní podložení demo

Ve vedení SPUSA má působit v českých zemích kolem 37 občanů

kratických forem života humanistickou úctou k člověku a důsledným

(Gottwaldov, Brno. Praha, Lipník nad Bečvou, Kojetín, Mariánské Údolí,

uplatňováním práv lidí různého přesvědčení". Odkaz T. G. Masaryka má

Vrchlabí), převážně z míst, kde bydlí i aktivisté Charty 77 a VONS.

byt využit například i proti "zneužívání vědy a techniky proti přírodě”. Bez

V červnu 1933 zaslala SPUSA dopis prezidentu republiky s požadav

návratu k Masarykovi" si prý nelze lepší budoucnost našich národů a na

kem prominout tresty odsouzeným osobám, které "chtějí žít v souladu se

šeho státu ani představit.

svým svědomím a přesvědčením". Žádala udělit amnestii i těm, kteří byli

Prohlášení podepsali Jiří Doležal, Josef Hanzal, Milan Jelínek,

odsouzeni za vvzvědačství. V dopise byl např. obsažen požadavek propustit

František Kopecký, Karel Kučera, Milan Machovec, Anna Masaryková,

Josefa Römera, který byl v roce 1977 odsouzen ke třinácti letům odnětí

Dalibor Plichta, Jana Seifertová, Dušan Slávik, Vladimír Salda a Vladimír

svobody za vvzvědačství a pokus o opuštění republiky.

Tvrz.

Jako aktivisté SPUSA jsou uváděni František Adamík, Petr Bartoš,

Mezi ostatní aktivisty Společnosti T. G. Masaryka patří L. Hejdánek,

Rudolf Bereza, Vít Brynak, Stanislav Devátý, Leoš Duda, Petr Holubář,

V. Chramostová, E. Mandler, J. Mezník, P. Neumann, Jaroslav Opat, Jan
Simsa, Ota Wichterle.

Tomáš Hradílek, Pavel Jungmann, Vladimír Kalina, Jan

Kiš,

Vladimír

Kolínek. Bedřich Koutný, Milan Krumpholz. T. Kvapil, Vladimír Liberda,
Josef Průša (právní zástupce SPUSA). Jáchym Topol.

Vladimír Trlida,

Otakar Veverka.
“• SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL USA

Společenství přátel USA (SPUSA) vzniká jako výraz sympatií někte
rých našich občanů k USA, k jejich "demokracii a svobodám" za přímé

5- VÝBOR NA OBRANU NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH

podpory zastupitelského úřadu Spojených států. Tito občané zastávají

Jako relativně samostatné společenství se Výbor na obránu nespra

názor, že USA jsou aktivní v oblasti demokratického řešení mezinárodních

vedlivě stíhaných (VONS) vyčleňuje z Charty 77 hž v dubnu 1973. Jeho

problémů a že americká společnost vytváří odpovídající klima pro rozvoj

posláním je "monitorovat porušovaní zákonnosti a práva v případech, kdy

osobnosti jedince a svůj úspěšný vývoj. USA jsou také podle nich jedinou

isou pronásledováni občané za své přesvědčení a jednání". Za takové

zárukou, že "hegemonismus SSSR nepřekročí únosné hranice a komunismus

jednaní, ktere Charta 77 označovala za zákonné a za vyraz uplatňování

nezaplaví celý svět". Motivem úsilí o vytvoření této další "nezávislé

svobod a práv občanů v souladu s Chartou OSN o lidských právech

iniciativy" je i přání rozšířit vliv Charty 77, nahradit její”poněkud otřesené

a Závěrečným aktem z Helsink.

postavem uvnitř i vně hranic ČSSR něčím novým, konkrétněji vyjádřit svůj

Deformované pohlížení na zákonnost a právo v ČSSR bylo a je

odmítavý postoj vůči socialismu.

fakticky ostře zaměřeno proti podstatě naší společnosti, proti ČSSR jako

Přípravný výbor zahájil Činnost v květnu 1937. Jelikož nebyl re

právnímu státu, proti socialismu. Zde nejde vůbec o "ochranu občanů", ale

gistrován jako spolek, prohlásil Společnost přátel USA za volné sdružení

o soustavnou diskreditaci celé naší společnosti. V různých svých sděleních

"Nezávislé

iniciativy"

Vydává oddělení
a agitace
ÚV

č.3/1989

pronegendy
KSČ
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sleduje VONS pomlouvání ČSSR, státních orgánů, justice, bezpečnostních

koslovenské solidarity mohla čs. strana využívat zkušeností Solidarity,

složek. VONS si stejně jako další tzv. nezávislé iniciativy osvojuje své

napodobovat iniciativy, které v PLR vyvíjejí takové struktury, jakými jsou

bytné, subjektivní vykládání práva a zákonnosti a prezentuje naši společ

například skupina Svoboda a mír, Výbor pro nezávislou osvětu, Robotnik

nost jako "totalitní".
VONS spolupracuje s Amnesty International (přidruženou organizací

(skupina i časopis), Helsinský výbor apod. Právě polský časopis Robotnik se
Stal v jistém smyslu podnětem pro vznik nelegálních Lidových novin.

OSN) a s různými protisocialistickými organizacemi emigrantů ze socialis

Kruh československo-polské solidarity kriticky poukazuje na stav

tických zemí. Ne náhodou byl VONS nejednou uváděn například i v někte

ekologie na společných hranicích ČSSR a PLR. V úzké spolupráci s VONS

rých projevech bývalého prezidenta USA R. Reagana. VONS se připojuje

protestuje různými prohlášeními proti "pronásledování" občanů jak v ČSSR.

k různým akcím disidentů v ČSSR

tak v PLR. Poskytuje polské straně podklady pro reciproční služby.

i ostatních socialistických zemích

a velkou podporu nachází zvláště u různých nelegálních struktur v Polsku.

Podle dostupných pramenů (zvláště emigrantský tisk) je náplní Kruhu

VONS vydává v průběhu roku desítky "sdělení o porušování zákon

československo-polské solidarity analyzovat, vyhodnocovat a využívat zku

nosti a práva v ČSSR". Řada z nich je záměrně konstruována, ostatní

šenosti Solidarity a dalších podobných struktur v Polsku pro vznik

fakticky vypovídají o tom, že v zahraničí by byly za obdobnou činnost

a činnost tzv. nezávislých iniciativ v Československu, pro jejich pronikání

vyměřeny daleko vyšší tresty, nebot mnohé naše zákony jsou liberálnější

do odborů a mezi mládež, zvláště mezi mládež studující.

než v zemích, které se rády chlubí svou "demokracií a

svobodami".

Podle údajů antikomumstických pramenů se z československé strany

Členy VONS jsou především mluvčí a aktivisté Charty 77: Rudolf

na práci Kruhu československo-polské solidarity podílejí R. Battěk,

Battěk, Václav Benda, Stanislav Devátý, Jiří Dienstbier, Ladislav Lis, Jan

V. Benda, R. Bereza, E. Bondy (Z. Fischer), P. Cibulka, J. čarnogurský,

Litomiský, Václav Malý,

Dana Němcová, Jan Ruml, Jiří Ruml, Anna

St. Devátý, J. Dienstbier, L. Dobrovský, M. Duray, V. Malý, L. Marečková,

Sabatová - Uhlová, Petruška Sustrová, Petr Uhl a další. Podle různých

J. Ruml, F. Stárek, J. Sabata. Jako mluvčí vystupují Anna Sabatová a Petr

pramenů se

na práci

VONS

v ČSSR bezprostředně podílí maximálně

30 osob.

Pospíchal.
Při setkáni aktivistů Kruhu československo-polské solidarity z ČSSR

a PLR na hranicích obou zemí dne 9. 7.

1988 bylo přijato společné

prohlášení, v němž se vyjadřuje "stanovisko nezávisle uvažujících občanů".

6. KRUH ČESKOSLOVENSKO-POLSKÉ SOLIDARITY

Hlavním v prohlášení bylo vyjádření postoje k 20. výročí srpna 1963, dále
v něm byl obsažen požadavek odstranit systém, který vede k "trvalému

Kruh československo-polské solidarity je partnerem obdobné organi

mrhání přírodními zdroji

a

výsledky

lidské práce".

Prohlášení vyzývá

zace v Polsku, nesoucí název Kruh polsko-československé solidarity. Obě

k rozšiřování počtu

"iniciativy" vznikaly postupně od roku 1980, kdy se Charta 77 pozitivnět

"zvýšila pravděpodobnost, že dnešní režim bude nahrazen systémem demo

vyslovila ke vzniku Solidarity a k její činnosti. Již v roce 1984 bylo

kratickým a hospodářsky a sociálně fungujícím".

vyvíjeno úsilí realizovat společná setkání chartistQ s bývalými předáky

"nezávislých skupin", k jejich aktivizaci, aby

Za nezbytné je v prohlášení považováno vyvíjet

se

úsilí směřující

Solidarity, KOR a dalších podobných seskupení. Iniciátory založení "kruhu"

k naplnění "základních lidských práv, individuálních i kolektivních... Jde

byli mezi jinými V. Havel a Zb. Bujak. Prostřednictvím Kruhu polsko-čes-

především o právo na suverenitu, právo na svobodný vývoj národního

ZU
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a náboženského života, právo na zákonnost, na svobodné působení a vznik

společenských organizací, na svobodu projevu a svobodu hospodářského

orientuje na vyhledávání případů, které by bylo možno využít k diskredita

podnikání, právo na cestování, právo na volbu hospodářského systému."

ci ČSSR a poškozování jejích

V podstatě jde o totéž, co již bylo nejednou vysloveno Chartou

ekonomických

v

zájmů

zahraničí.

77

Nejvíce se v Nezávislé ekologické iniciativě angažují signatáři

a dalšími tzv. nezávislými iniciativami, o to, co našlo výraz v dokumen

Charts 77 Ivan Dejmal, Josef Danisz a Lenka Marečková-Hrachová.

tech sjezdu Solidarity v Gdaňsku roku 1981.

"Právo na suverenitu" požaduje revidovat Varšavskou smlouvu. Je
vysloveno s jasným protisovětským podtextem, který je navíc zvýrazněn

8. NEZÁVISLÉ MÍROVĚ SDRUŽENÍ - INICIATIVA

odsouzením SSSR za "zásahy vojenskou silou v Berlíně v červenci 1953,

ZA DEM1L1TAR1ZACI SPOLEČNOSTI

v Maďarsku 1956, v Československu 1968 a vyhrožováním vojenským

zásahem v Polsku v letech 1980 - 1981".

Tato "nezávislá iniciativa" ohlašuje svůj vznik dopisem ze dne 16. 9.

Zvláštní důraz je rovněž kladen na náboženské svobody a náboženský

1933, adresovaným prezidentu ČSSR, FS ČSSR, vládě ČSSR, ČNR, vládě

život. Zde se zřetelně projevuje vliv polského katolicismu a klerikalismu

ČSR, ÚV KSČ a dalším orgánům a organizacím.

na Kruh československo-polské solidarity.

Má být "volným společenstvím lidí", které se chce angažovat při

Pro Kruh československo-polské solidarity je velkým pomocníkem

překonávání bariér tzv. posvěceného nepřátelství. Odmítá "... ideologie,

ve styku s polskou stranou Opus bonům, klerikální organizace vedená

které líčí příslušníky druhého tábora jako apriorní nepřátele a ktere

opatem Opaskem se sídlem v NSR. Tato organizace již od roku 1932

nepřátelství povyšují na ctnost". Vyslovuje se pro bezpečnost a důvěru

zabezpečovala pravidelná setkám českých a polských členů a stoupenců

mezi národy a pro odzbrojeni.
Žádá právo jednotlivce odmítnout vojenskou službu. Délku dvou let

tzv. nezávislých iniciativ a nadále napomáhá jejich boji proti socialismu
V PLR i ČSSR.

vojenské základní služby v ČSLA považuje za nebezpečnou pro ztrátu
kvalifikace a narušení vztahu k práci. Vojenské službě přisuzuje značný

podíl na vzniku negativních jevů v mezilidských vztazích a tvrdí, že

7. NEZÁVISLÁ EKOLOGICKÁ INICIATIVA

přispívá k pocitům zbytečnosti, marnosti a nesmyslnosti. Východiskem má
být zkrácení vojenské služby, čímž by se "posílila důvěra mezi státem

Vzniká jako "ekologický výbor Charty 77" v polovině roku 1937 se

a občany a nezanedbatelný by .byl i ekonomický přínos".

zjevnou snahou vytvořit strukturu, ve které by bylo možno získat ke

Různými dogmatickými tvrzeními má být diskreditován českosloven

spolupráci širší okruh osob. K propagaci své činnosti vydává samizdatový

ský stát a socialistické zřízení. Všeobecné "odmítnutí ideologií" jc namíře

Ekologický bulletin. Kromě organizace několika podpisových protestních

no proti tomu, aby byl odhalován imperialismus. V jistém směru navazuje

akcí se této skupině nepodařilo najít jednotnou platformu.

tato skupina na akce nelegálních struktur v PLR, které usilovaly

S narůstajícím zájmem společnosti o ekologické otázky a zejména '

o zavedení náhradní vojenské služby pro ty, kdo odmítají nosit zbraň.

v souvislosti s jejich širší publicitou ve sdělovacích prostředcích se

Dne 10. května 1988 usilovali zástupci Nezávislého mírového sdruže

podstatně zužuje prostor pro činnost této skupiny. Proto se stále výrazněji

ní o legalizaci své činnosti při jednání na Čs. mírovém výboru. Trvali na
požadavku zkrácení vojenské služby a zavedení služby

náhradní,

22
negativně se vyslovovali k afghánské otázce, vyslovili kritické připomínky
k Československu jako "velkému vývozci zbraní" a měli námitky vůči

existenci Lidových milicí. Podle nich je otázka mezinárodní důvěry úzce
spjata s dodržováním lidských práv a s tím, že mírové iniciativy musí

vycházet zdola, a nikoli z "utajovaných a zákulisních jednání vládnoucích
tříd".

9.

ČESKÉ DĚTI
"Nezávislá

iniciativa" České děti vzniká v polovině

roku

1938.

Připojuje se zpravidla k akcím Nezávislého mírového sdružení. Jako

aktivista

i

mluvčí této skupiny vystupuje

Petr

Placák,

syn

Bedřicha

Placáká, aktivního člena a bývalého mluvčího Charty 77.

Skupina se aktivně podílela na přípravě demonstrace 21. 3. 1933 na
Václavském náměstí v Praze. Pod prohlášení, které bylo přečteno na této
demonstraci, získala podle stanice Svobodná Evropa (19. 9. 198S) pět tisíc
podpisů. Západní rozhlasové stanice citovaly dopis Nezávislého mírového

sdružení, jehož obsahem jsou útoky proti existenci Varšavské smlouvy,

požadavek odchodu sovětských vojsk z našeho území, požadavek "pravdivé
ho přehodnocení událostí z roku 1968 a tzv. normalizace, vyhlášení

Dne 26. října 1988 stanice Svobodná Evropa uvedla první rozsáhlejší
informaci o této skupině a jejím prohlášení. Byla to především výzva

k účasti na demonstraci 28. října 1983 a výzva k příslušníkům SNB, aby

"nezasahovali proti pokojné manifestaci". Prohlášení neslo pouze podpis
české děti. Ve svém programovém prohlášení proklamuje tato "nezávislá

iniciativa" návrat k monarchistickému uspořádání politického systému
s důrazem na obnovu právního a hospodářského postavení církve.

svobodných a demokratických voleb s možností nezávislé kandidatury,

svobody sdělovacích prostředků a zrušení cenzury, dodržování lidských prav
v souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech,
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propuštěni politických vězňů a rehabilitace persekvovaných. umožnění
činnosti nezávislých iniciativ a jejich nerušeného působení,

zveřejnění

tohoto dopisu ve všech sdělovacích prostředcích bez omezení".

"Nezávislá iniciativa" Hnutí za občanskou svobodu vznikla v polovině
října 1983. O své existenci dala vědět "manifestem", který podle Svobodné

Svým obsahem je dopis velmi blízký různým prohlášením a dokumen
tům Charty 77 a dalších "iniciativ", kryje se v podstatné části s výzvami

např. Rady svobodného Československa a většiny emigrantských sdružení,

Evropy a Hlasu Ameriky podepsalo 126 osob včetně řady chartistů.

"Manifest" nese název Demokracii pro všechny. Jako prozatímní koordinač
ní výbor Hnutí za občanskou svobodu vystupuií R. Battěk, V. Benda,

pro které je charakteristická antikomumstická orientace. Opouští předchá

J. Čarnogurský, T. Hradílek, L. Lis, J. Sabata. J. Kantůrek, J. Kozlík,

zející obecně poiatou činnost "ve prospěch demilitarizace společnosti",

A. Marvanová, J. Stern a A. Vondra.

vyznačuje se už zjevným antisovětismem a postojem, který svědčí o tom.
že zde vůbec nejde o boj za mír a odzbrojení.

Mezi aktivisty této skupiny jsou uváděni Ondřej

Černý,

Tomáš

Dvořák, Jan Chudomel, Jáchym Kaplan, Hana Marvanová, Jiří Pavlíček,
Jana

Petrová, Jan Svoboda, Alice Svobodová, Rut

Vydra, Miloš Zeman, Radek Zeman.

Podle tohoto "manifestu" má být Hnutí za občanskou svobodu "volné
sdružení skupin, které nejsou podřízeny žádnému centru, skupina klubů,

Sormová,

Lubomír

v nichž se budou moci soustřeďovat lidé, kterým není lhostejná budoucnost

země a kteří jsou připraveni k otevřené rozpravě o všech politických

otázkách, respektují princip plurality a isou odhodláni

se

společensky

angažovat".

K "diskusi" předkládají zakladatelé Hnutí za občanskou svobodu např.

tato témata: demokracie v masarykovském smyslu plurality a tolerance,

