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Na tentc dopis jsem doposud žád
nou odpověčí neobdržel a předpoklá
dám, že platí "Pověření delegáta
KOS" , zvlásí, když se. pan Ing.Dušek
omlouvá na zasedáních KOSu veřejně
všem, kterým nestihne odpovědět pro
naprostý nedostatek času.
VH.
Vážený pan
Ing.Antonín Dušek CSc.
Lideěská Č. 127
155 00 Praha 5 - Zličín

Vážený pane inženýre!

V Prtze,dne 24. února 1996

Abych zaujal tento postoj a pokračo
val v aktivitách v tomto směru až do
doby, kdy budu vystřídán novým členm
z KOSu již bez zátěže KSČ /u mne roky
1965-1969, kdy jsem vystoupil/, mne ve
dlo příliš formální schvalování rozhod
nutí, formou "berou na vědomí", na dvou
zasedáních Poradního sboru MZe ČR regi
onálního odboru Šumperk.
VH.

Obracím se na Vás v záležitosti, která vyplynula z voleb do
Pády Klubu oklamaných sametem dne 11.února 1997» které jsem se úča
stnil, ale nevolil. Po obdržení "Přihlášky do KOS“ jsem si přečetl
že členy KOS se nemohou stát bývalí členové^KSČ a tedy jsem takto
natvrdo pochopil, že se jakožto řádný členLv tomto angažovat nemo
hu. To vsak neznamená, že Váš Klub nebudu všemožně podporovat a se
sympatiemi se na jeho činnosti podílet třebe i jinak. Aby bylo mi
rozumněno v minulé přihlášce se pouze uvádělo, že přihášující nebu
de volit a podporovat do funkcí členy a kandidáty KSČ s to i bývalé.
Nyelíio, že jsem to interpretoval dobře, tedy jsem začal vyvíjet ini
ciativu na okrese Šumperk a dne 14.9.1996 jsem byl pověřen panem
Ing.Jaroslavem katějů, abych se postavil do čela restituentů na okr.
Šumperk. To jsem učinil a došlo první výměně dopisů mezi mnou a RO
MZe Šumperk. Píši Vám nyní právě z tohoto důvodu, aby byly institueionální záležitosti zachovány v souvislosti k novou morální identi
fikací Člena KOSu. Prato si dovolím své dosavadní aktivity v tomto
’isměru pozastavit a vyčkám s dalším až po Vaší odpovědi ne tento můj
závažný dotaz. Pravdou je, že jsem tuto záležitost dosud nevyříze
ných či okLamaných restituentů chtěl nouze na okrese rozjet, nebol
aám jsem zaměstnán v Praze a v sezóně po celám území ČR na bonitaci
půdy. Tedy měl jsem v úmyslu pouze předat štafetu dalším restituen
tům, kteří budou nit Čas a elán v Šumperku na tom pracovat. Dále pro
upřesnění - sám restituentem nejsem, vyřizuji všechny restituční kausy s plnou mocí od své 83 leté matky, která nebyla nikdy v žádné
straně a vlastně z toho titulu jsem se také v KOSu angažoval. Cna
již ze zdravotních důvodů toto nemůže uskutečnit.
S pozdravem "AÍ žije fantastický fenomén Klubu oklamaných sa
metem, který v budoucnu bude potřebovat nejen členy, ale i sympati
zanty či fandy"
Ing.Vladimír Hajný
Formálnost vidím v tom, že jednotlivé kauzy ČSA 34
byly již rozhodnuty Ředitelem RO MZe ČR a b.VxO 787 Olšumne r k
nám to sdělováno pouze na vědomí bez znalostí
jednotlivých případů. Proto jsem prosadil do
zápisu, aby členům Poradního sboru oy_y jedno
tlivé kauzy /zkrácené/ zaslány před zasedáním
k prostudování. Uvidíme zda bude možno včas se
seznamovat s jednotlivými případy, protože zá
jem ex-pcst bude v každém případě málo účinný.VH
P.S. Pověření delegát* KC3 ke členství v poradním sboru restitu
entů na okrese Vámi podepsané na mé jméno má Čj.: K-200/94.

Vyzývám členy KOSu ev. sympatizanty K03u z okresu Šumperk a Jeseník, abv cc
nejdříve mezi sebou vybrali reprezentanta dc Poradního sboru ředitele ROMZe.

i-a rero dvoustran
*
si dovoluji přetisknout některé oh
lasy k vzácnému jubileu 75 let Václava Jiřího VOSTŘEZE vel
mi vzácného člcv
ka.
*
V období blížících se voleb a za před
pokladu dvojího občanství si dovoluji navrhnout za okruh,
svých známých a Hic et nunc! Zde a hned! pana Václava Jiřího
Vostřeze jako kandidáta na presidenta České republiky. VH_. |
75 LET VÁCLAVA JIŘÍHO VOSTŘEZE
Náš dobře známý kanadský přítel, hluboce věřící ka
tolík a zastánce českého křesťanství na druhé straně At
lantiku. Václav J. Vostřcz, se dožívá 26. záři pětasedm
desáti: a jeho jubileum nám dává příležitost tak trochu
i bilancovat politickou aktivitu českého katolicismu v
uplynulém půlstoletí. Neboť Václav Vostřcz — zaklada
tel a vedoucí činitel Cyrilometodějské ligy v Kanadě:
což je jen jedna z jeho četných funkcí — je právě za
sloužilým představitelem katolické iniciativy na tnezinárodně-politickém poli.
Jako mnoho jiných, i Vostřez přichází do emigrace už
na samém začátku, v r. 1948 — nejen jako odpůrce ko
munismu, zklamán už oktrojovaným startem čs. demo
kracie po květnu 1945. Neboť základní nespravedlnost
tohoto kroku záležela v tom, že Beneš mohl (se Stalino
vou záštitou) předem vyřadit své — úctyhodné — poli
tické protivníky z veřejného života. Republikánská stra
na českého venkova (jejimuž obnovení V.J. Vostřez
věnoval dvě třetiny svého života), stejně jako Strana
národně-demokratická a Strana živnostenská nebyly
prostě připuštěny k nové politické činnosti.
Význam Republikánské (tzv. «agrární») strany nebyl
českou historií politiky ještě ani zdaleka zhodnocen:
před rokem 1989 ani po něm. — Zůstala černá šmouha
Ipčjící na «kolaborantovi» Rudolfu Beranovi (který byl
později nacismem persekvován a zemřel v žaláři): zůsta
la prostě jen ta stopa, která dojemně spojovala Dr. Ed
varda Beneše s generalissimem Stalinem a v niž bylo
možno, beztrestně, vytvářet zločinné konstrukce «nej
temnější reakce», tj. údajné koalice katoliků, agrárníků
a fašistů. (Jak nás o tom přesvědčovali pozdější historici
discipliny nazývané «Dějiny KSČ»...)
Je málo známo, že i Agrární strana měla dvojlomnou
tradici (a Čs. republika tolerovala ostatně jen ateistu Al
fonse z Padařova, přisuzujíc mu údajně socialistické

Chybí luxusní hotely
Loni se v Praze ubytovalo téměř půl
druhého milionu turistů. Průměrná
strávená doba jednoho ubytovaného
návštěvníka byla však jen téměř 3 dny.
Je to krátká doba, ale v porovnání
s Paříží či Vídní je na tom Praha lépe.
První ubytovací den se nezapočítává.

sklony...), a že republikáni předmnichovského čs. státu
byli po určitou dobu atraktivní i pro část inteligence,
nemohoucí se ztotožnit se žádnou jinou politickou sku
pinou: ani s anachronnim a servilním kultem «tatíčka
Masaryka», ani s absurditou «Třetí Internacionály», ani
s maločesky zavilým nacionalismem - o «Čs. obci fašis
tické» ani nemluvě. Nebyli to jen ruralisté (v literatuře i
sociologii), nebyl to jen Jaroslav Durych a jemu názoro
vě blízcí, ale byli to dokonce i někteří z tzv. «levé inteli
gence», kteří — začínali u Republikánské strany čs. ven
kova (tak i pozdější komunisté Karel Galia a František
Kahuda ad.)
To všechno zdaleka není spravedlivě his
toricky zpracováno: není zhodnocena role charismatic
kého, geniálního politika Antonína Švchly; není doce
něn význam Františka Udržala, Jana Černého, Josefa
Machnika a dalších osobnosti čs. politiky, které garan
tovaly stabilitu dificilniho, amatérsky vytvořeného a
geograficky nevýhodně rozestřeného čs. státu v těžkých
zkouškách, do nichž ho vystavovali jednou fašisté, jindy
komunisté.
Václav Vostřez byl a je věrným stoupencem ideje
spravedlivého státu, jehož účelem by mohlo být odstra
něni historického protikladu mezi městem a venkovem,
a jehož přirozeným základem je tisíciletá tradice našeho
křesťanství. — Jaká škoda, že v repertoáru politických
orientací po r. 1945 chyběla právě tato.
Vostřez byl nejen jedním z obnovitelů Republikánské
strany českého venkova v emigraci — spolu s Martinem
llrabikem ad. Kromě toho rozvinul i mezinárodní spo
lupráci s emigračními sdruženími Slováků, Poláků,
Estonců, Maďarů, Litevců, Lotyšň, Ukrajinců a Rumu
nů («S.E.E.N., The Society of East-Central European
Nations», Hamilton, Can.) Společně s dalšími křesťan
sky orientovanými osobnostmi čs. exilu (tak. např. Prof.
Josef Kalvoda, Prof. Rudolf Krempl ad.) pečoval o sys
tematickou politickou, organizační a informační činnost
v Kanadsko-americké emigraci. Mezi jeho stálé opory

Důležitější než délka pobytu je struk
tura turistů. V Praze chybí luxusní pod
niky, kde hotel se stará i o sport a další
zajímavosti, aby se délka pobytu ne
ustále zvyšovala. Bohatá klientela
k nám jezdí, ale chybí luxusnější pod
niky, které by poskytovaly nadstan
dardní služby.

-re-

Dvanáct
obviněných
V minulých dnech bylo obviněno 12
osob z vlastizrady. Trestného činu se
měly dopustit v roce 1968. Novináře
o tom informoval náměstek ředitele
Úřadu dokumentace a vyšetřování zlo
činů komunismu dr. Pavel Bret. Součas
ně, jak uvedl Adolf Rázek, ředitel od
boru vyšetřování tohoto úřadu, bude
předán státnímu zastupitelství návrh
na podání obžaloby na pachatele, kteří
v roce 1950 týrali čihošíského faráře
Josefa Toufara a způsobili mu těžké
ublížení na zdraví. Toufar, jak známo
byl zatčen v roce 1950 v souvislosti
s tak zvaným čihošťským zázrakem,
poté, co se v kostele v Čihošti pohnul
kříž. Tento případ byl základem pro
obvinění dalších deseti duchovních
hodnostářů a měl sloužit k diskredita
ci církve.
-re-

patřili mj. P. Josef Šach (Burlington) a opat Ondrák
OSB neméně jako konvent benediktinského původně
českeho kláštera Sv. Prokopa v Lisle. Je především Vostřezovou zásluhou, že se podařilo úspěšně (co znamená
v dnešní Praze «úspěšně» pro exilové katolíky?) za
končit převezeni sochy P. Marie z opatství l isle do vlas
ti. V.J. Vostřez je i osovou postavou úsilí po znovupo
stavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze: akce týkající se pomníku ve Fatimč; založeni
Katolické Mendclovy univerzity v Brně atd. atd.
Václav Jiří Vostřez je vzácnou a mimořádnou osob
nosti českého katolického exilu
věnoval jeho cílům
doslova svůj celý cmigračni život, a bylo by málo říci,
jen «nezištně»
Vostřezovi odevzdávali a odevzdávají
po téměř celé půlstoletí pětinu svých primů své katolic
ké farnosti... Spolu se svou obdivuhodnou ženou, Czeslavou. personifikuje toto vzorné katolické manželství
jednotu naši víry v obou bratrských národech, Čechů a
Poláků.
Pětasedmdesátiny jsou jen mezizastaveni na životní
cestě. S díkem za jeho obětavost spojujeme přáni ještě
mnoha dobrých let. pro Václava Vostřeze a všechny
jeho blízké...
Karel Mácha (Mnichov)

To, že chybí Luxusní hotely jest
*
není to nejhorší,když přijede třeba
exulant, který pro svobodu své mateř
ské zem
*
obětoval rodinu, čas, pení
ze a začasté cedil krev a tu se ejh
le dovídá, že je cizinec.
VH.

Výlet za poznáním
Členové Klubu Milady Horákové
z Prahy a Hradce Králové navštívili
počátkem července obec Dobříkov
u Vysokého Mýta, aby si prohlédli po
kračující rekonstrukci staré myslivny
na pamětní síň senátora Václava Klofáče. Tento český politik a novinář,
zakladatel a předseda Č. nár. social,
strany, senátor i ministr je dodnes ve
lice dobře zapsán v povědomí občanů
této malé obce. Na počest jeho památky
byla pro účastníky výletu konána boho
služba v malém, dřevěném kostelíku,
který nechal Václav Klofáč přenést
z Podkarpatské Rusi. Po celkové opravě
a rekonstrukci jej daroval roku 1931
českosl. církvi husitské, které patří do
dnes.
Je dobré nezapomínat a oživovat naše
tradice kulturní i historické.
- Pel.

členku dvanáct
obviněných jsme
skoro žasli nad
rychle meloucími
’’Božími mlýny" a
*
samozřejm
předčn.
*
sn
Dnes již ví
me, že vlasti zra
da je v tomto ná
*
rod
vysoce hono
rováno o příkla
dná. Bude zajisté
vzorem jro mladou
generaci.
VH.

V

Z celého svštu přicházejí ohlasy k životní
jubileu puna Václava Jiřího V os tře ze.
Nei í náhodou, ale ostudou, že nás t.zv. ofi
cielní tisk a média o panu Václavu Vostřezovi
nic necznamují. Tak je to ostatn<~ při všech jui/lejích tech, kteří dávno před únorem 1948 v^'■ li dc jakého chomoutu t.atehdy vláda vle?..-.

Ihned jak se vymanil z nejobtížnéjších situací počátků života na
Západě začal pomahat druhým. Už v německých uprchlických
táborech organisoval katolickou mládež, pracoval v tělovýchově
Orla a politicky v Republikánské straně. Po úspěšné reemigraci z
Německa do kanadského Hamiltonu se pustil do nové organisační
práce v podmínkách skutečné svobody. Stal se spoluzakladatelem
české misie sv. Vojtěcha.

Organizátor dobrého

Když se Václav narodil v Záhomici u Opočna 26.září 1922 nikdo
nemohl ani tušit, že jejich malinký spoluobčánek bude jednou
hybatelem katolického živlu v Kanadě, funkcionářem Orla,
Eur Ing Dr. Bohumil Kobliha
vedoucím kanadské skupiny Křesťanské akademie, členem
Charakterisovat někoho dobře známého několika slovy může být výkonného výboru Republikánské strany v exilu, předsedou Stálé
velmi obtížné. Konečně můžete si to zkusit sami na vzoreček. U konference křesťanských pracovníků...kde by s vyjmenováváním
někoho potřebujeme celý odstavec. U někoho se nám to vůbec jeho činností byl konec? Kolik akcí je na jeho účtu!
pro jeho rozkošatělou osobnost a činnost nechce dařit. Ale u Zmiňme se alespoň o přestěhování sochy Panny Marie z exilu v
některých lidí vám automaticky naskočí pár vystihujících slovíček.
Lisle, státu Illinois - USA, do Prahy po roce 1989. I když se
Když jsem si připomněl že Václav J. Vostřez neúnavný katolický Immaculatu nepodařilo zatím postavit na pro ní historií určené
pracovník se dožívá svě pětasedmdesátky napadla mne okamžitě místo, totiž na vrchol znovuvybudovaného Mariánského sloupu na
ona dvě positivní slůvka z nadpisu: "Organisátor dobrého". Stroměstském náměstí, bylo zorganisovaní její zaoceánské pouti
Kdykoliv jsem za dlouhých třicet let svého exilu narazil na nějakou doslova heroické dílo.
katolickou akci či něco positivně politického vždy někde na Naposledy se letošního roku Václav J. Vostřez zúčastnil iniciativy
začátku či uprostřed bylo jeho jméno. Rovnéz se neváhal připojit proti "znovuznárodnění" Svatovítské Katedrály.
kdykoliv někdo podnikal něco rozumného či užitečného. Jeho
podpis je na mnohých dokumentech exilu pro domov. Příznačné Práce organisátorů a iniciátorů akcí bohužel bývá v denním životě
ale je, že i když byl sám iniciátorem akce, nedral se o nějaké i historii málo zdůrazňována, a oni sami zůstávají většinou
přední místo. Nikdy se nedomáhal vnějšího uznání, natožpak titulů vpozadí. Ovšem bez nich, a všech těch celkem nenápadných
a odměn. Skromnost byla vždy vetkaná do osnovy jeho jednání. kroků a tahů drobného úsilí, bychom přešlapovali na místě a
Proto si také vydobyl nevšední důvěry. Proto se mu lidé nebáli nedostali se vůbec nikam.
svěřit ani značné finanční částky na dobré sbírky pro podniky
katolických i čistě občanských politických akcí. Tyto schopnosti Občané Záhomice u Opočna v severovýchodních Čechách
důvěryhodného organisátora se u něj rozvíjely už od studentských mohou dnes být na svěho rodáka právem hrdi. Stejně tak, jako
let kdy byl diecésním předsedou Sdružení katolické mládeže na jsme i my, co jsme s ním sdíleli dlouhá léta exilu kdy slova "Bohu,
Královéhradecku. Chtěl studovat zemědělské inženýrství a "měl vlasti, národu" byla Václavem naplňována v každodenním zápase
na to", ale to už se v dramatických poválečných letech přiřítil do puntíku.
tragický únor 1948 a přinesl ohrožení všem Vostřezova ražení.
panu Václavu J. Vostřezovi k významnému
Václav nečekal až si pro něho přijdou ochránci výdobytků lidu a v A tak chceme
třičtvrtěstoletí činorodého života upřímně popřát aby jeho
lednu 1949 už byl za kopečky.
užitečných akcí do stovky jen přibylo, a my s ním pak ušli náš
dobrý krok.
"Svědomí"
”.Res publica" č.43/97

Londýn, 4.9.1997

VZOR ČLOVĚKA A EXULANTA
Rodák ze Zqhornice na Opočensku, Václav Jiří Vostřez, se dožil
26.září požehnaných 75 let Plod československého venkova, kde se
v lidech víra mnohokrát denně snoubí s přírodou, tvoří historii naši
doby. V dobách dobrých i zlých, vždy nekompromisně staví na
trvalých hodnotách. Jeho úsilí tak nemůže přinést nic jiného než
velkolepé výsledky. Jak koneckonců známe, trvalé hodnoty jsou od
Boha.
Vzory dob a věků se však nerodí, nýbrž vytvářejí. Nejsou něco
jen tak, jak si někdo vzpomene, podobně jako trvalé hodnoty. Obojí
nejsou proto, aby se opomíjely, či dokonce přehlížely, zatracovaly
nebo ničily. Trvalé hodnoty i vzory jsou pfoto, aby se prohlubovaly
a na nich se stavělo pro dobro jednotlivců i celku.
Pro svět konce 2. tisíciletí to platí dvojnásob. Začíná-li se bortit
stavba ještě dříve než se postaví, jak to vidíme dnes na každém
kroku v celém světě, zvláště v České republice, znamená to zmar, ne
pokrok. Jak dlouho může zmar převládat nad pokrokem tak, jak
tomu bylo většinu času v tomto století na celém světě, dokud
nepřeváží lidské pudy a násilné revoluční změny, které by byly
dalším krokem k sebezničení?
Trvalé hodnoty jsou také jasně známy a nemění se. Podle toho,
kde a do jaké míty jsou uplatňovány možno usuzovat, jak bude to či
ono snažení úspěšné. Tajemství jsou na tomto světě jen od Boha,
Dopis ministra vnitra Jana Rumla
Vážení přátelé,

děkuji Vám za pozváni na VI. ročník Jáchymovského pekla.
Bohužel, budu v době jeho konání mimo republiku, a tak se při
nejlepší vůli nemohu zúčastnit. Přijměte, prosím, tedy aspoň
můj osobní názor na některé aspekty doby, v níž žijeme a v níž
se scházíte.
Loni jsem na Vašem setkání vystoupil se zásadnějším
projevem, v němž jsem se mimo jiné pokusil stručně shrnout
Vaše postavení v aktuálních politických podmínkách. Jsme o
ten rok starší a počet Vás, kteří jste na vlastni kůži zažili
nelidskou komunistickou éru, se opět zmenšil. Tento rok byl
také ve znamení oslav ukončení druhé světové války. Osobně
jsem z nich měl trochu rozpačitý pocit, zejména pokud šlo o
tak zvané osvobození z východu. Milionů vojáků, kteří za
nepředstavitelných podmínek a často i zbytečných obětí na
životech dokázali porazit německou vojenskou mašinérii, si
jistě všichni vážíme a jejich padlým projevujeme hlubokou úctu.
Po válce mnohé z nich čekal osud, srovnatelný s osudy Vašimi.
Skutečnou svobodu nám však Rudá armáda nepřinesla, jen tři
roky jakési ohraničené volnosti, po nichž přišla doba nového
krutého útisku, ve jménu stejně zrůdné ideologie, jako byla ta

, předchozí Oslavám však tento akcent chyběl, jako by stále
panovaly rozpaky, jak a v jakých souvislostech tehdejší dobu
pojímat^ jaké principiální stanovisko vůči ní zaujmout.
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vše ostatní je zcela známé, zvláště to co se týká obyčejného člověka.
Trvalé hodnoty jsou to, o co by mělo lidem na světě jít
Na žití a prosazování víry v Boha a trvalých hodnot záleží. Je to
jednoduchý předpis na to, jak se stát vzorem.
Strom poznáte podle jeho ovoce. Tomu, kdo měl tu čest slyšet
nebo číst našeho jubilanta, není nic třeba dále vysvětlovat Že na
tom všem má největší lidský podíl Václav Jiří Vostřez sám,však
není třeba ani na okamžik pochybovat
Jeho vzor není v tom, že je propagátorem trvalých hodnot, ale
hlavně v tom, že je jejich nositelem. Není sám ani nebyl sám. Jeho
hlavní přinos je v tom, že je zjevným pokračováním hnutí, myšlenek
a životního poslání, které je životodárné. Ta jsou sama tak velká, že
se jim nemusí nikdy dělat reklama. Jsou hodna pokračování, na
rozdíl od většiny hnutí, postojů a myšlenek dneška, které zřídka
stojí za zmínku.
Díky Bohu za Václava Jiřího Vostřeze. Ať nám ho ještě dlouho
při síle a zdaru udrží! Na něm a jemu podobných se budoval exil a
udržovaly životodárné národní duchovní a politické proudy. Na
nich bude moci národ začít, až konečně začne vystupovat z trosek,
které se dosud vrší.
A za všechny gratulanty doma i v exilu, celý národ : ” Děkujeme.
Je nám ctí, Václave!”
,

Myslím, že Vy. političtí vězni, máte na tyto záležitosti stejný
názor jako já, a při loňském setkání jste to dali jasně najevo.
Tehdy jsem se zmínil o dopadech zákona o protiprávnosti
komunistického režimu, nyní považuji za nutné řici Vám svůj
názor na zákon o odškodněni účastníků II. světové války. Řada
z nich je mezi Vámi. Návrh příslušného zákona nebyl příliš
pečlivě připraven a pan prezident Havel měl důvod k jeho
pozastavení. Nelze na Vás požadovat, abyste si klopotnč sháněli
jakási potvrzeni, která by pak posuzovali lidé, kteří nejen, že o
Vašich osudech nic neví, ale ani si je vůbec nedovedou
představit. Ale na druhé straně je podle mě naprosto neúnosné
a pro Vás rovněž urážející, aby ocenění dostali automaticky i
ti, kteří se po komunistickém puči aktivně podíleli na Vašem
pronásledování, věznění a mučeni. Zákon by měl být nově
koncipován a měl by, patrně s použitím změněných kriterii,
než v návrhu uvedených, vyloučit z jakéhokoli v odškodňováni
aktivní potlačovatele lidských práv. Hledáme-li historickou a
lidskou spravedlnost, musíme ji hledat i zde.

Dalším současným problémem, který se Vás jistě dotýká,
je růst politické extravagance. Používám tohoto zvláštního slova
náhradou za slovo extrémizmus, který m jako ministr vnitra z
určitých důvodů nemohu v této souvislosti operovat.
Demokratické uspořádání našeho státu nese i fakt, že musíme
jen přihlížet vzniku další komunistické strany, jako by nestačilo,
že podobných uskupení zde máme již několik. Jako ministr
vnitra jsem registraci Strany československých komunistů
musel strpět, protože to zákony umožňují a je nemohu

respektovat či nerespektovat jen podle své úvahy a svědomí.
Vaše pocity poníženi plně chápu a sdílím. Proto i v této lhostejné
a pragmatické době se nemůžeme vzdávat, nemůžeme přijmout
pouze roli přihlížejících. Bez ohledu na nuance v našich
politických postojích bychom především neměli paušálně
odsuzovat poměry v republice, ale měli bychom se výrazněji
postavit na stranu demokracie a distancovat se od sladkých
levicových návnad, třetích cest a pscudoobrod.
Po krátké době porevolučního nadšení se na temnou
minulost stále více zapomíná, literatura na toto téma nejde
příliš na odbyt, televize nejeví zájem o Vaše životní zkušenosti,
filmy, hlavně dokumenty o padesátých a dalších letech vysílá
jen sporadicky a leckdy je podává v odlehčeném pojetí, jako by
to tehdy byla jen legrace, jen švejkování. I zde vidím určité
reservy ve Vaši i mé aktivitě. Nebudeme-li období řiše zla stále
připomínat těm zapomětlivým a lhostejným, připravíme
vhodnou půdu pro další houfování zapšklých a
nenapravitelných milovníků starých časů, k nimž se sporadicky
přidávají i někteří mladí lidé, kteří tradičně mají sklon k
výstřednostem, ať už se navenek projevují oholenými hlavami
či v činnosti v komsoinolských gmpách kriminálníka Žifčáka.

Padesátá léta byla obdobím, v němž stalinská vládnoucí
garnitura bezohledně upevňovala svou moc. Většina národa to
tehdy přijala trpně, ale byli i lidé, kteří se proti zlu postavili se
zbrani v ruce, byli agenti-chodci, kteří plnili zpravodajské úkoly
demokratických mocnosti, existovala řada odbojových skupin.
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„Vývoj pluralitního systému v Rus
ku má zkarikovanou podobu. V čem
je smysl politických stran? Jsou pro
středníky mezi státním a regionál
ním vedením a lidem. Takové struk
tury však v Rusku nemáme. To způ
sobilo, že jsme prožili několik let
v situaci, kdy všechny vnitropolitické
procesy nebyly určovány zásadními,
životními zájmy sociálních skupin,
ale vzájemnými vztahy jednotlivců
a malých skupinek. Takže nad spo
lečenskými zájmy zvítězily osobní
sympatie a politika za zavřenými
dveřmi. Vláda se od lidu odtrhla.
Jestli chceme vytvořit demokratic
kou společnost, musíme se vrátit
k založení strany, která se bude opí
rat o zájmy širokých vrstev obyva
telstva. Možnost takové opory vidím
v odborových organizacích.“
Býv. líf kontrarozvědky a nyní
demokratický politik
Jevgenij Savostjanov

Jednou z nejznámějšich je skupina, kterou sestavili bratři
Mašinové, synové legendárního generála. I po čtyřiceti letech
jsou však na jejich činnost nižné protichůdné názory. Jejich
odbojová činnost je vážena na lékárnických vahách, což. by
bylo snad možné i akceptovat, avšak jen v případě, že by se
současně nemlčelo o obrovských nepotrestaných zločinech
komunismu. Proto jsem inicioval nové prošetřeni jejich případu
a rád bych je v naší zemi přivítal. Aktivní bojovníci proti
komunismu si zasluhují stejné ocenění, jako bojovníci proti
nacismu, jako jeho oběti i nevinné oběti období totality.
Vážení přátelé, stejně jako v předchozích letech i nyní Vám
děkuji za vše. co jste pro naši vlast vykonali a opět se v úctě a
pokoře skláním před těmi, co nedožili. To. co jsem výše uvedl,
má v podstatě jeden hlavní smysl: bohužel, ještě nenastal čas,
abychom se jen scházeli a abychom jenom vzpomínali. Čeká
nás ještě spousta práce, aby naše republika byla skutečně
demokratickou a s minulostí vyrovnanou zemí, která ctí své
nejvěrnčjší, nedopustí znevažování či zapomenutí jejich odkazu
a památky a není a nebude lhostejná k nebezpečím, která ji v
budoucnu mohou ohrozit.

Ještě jednou se omlouvám za svou neúčast, srdečně Vás
zdravím a přeji Vám vše dobré.

V úctě

Jan Rund

"Zpravodaj KPV” č.3/1995

Senohraby jsou známé letovisko nedaleko Prahy a jednou z jeho nejkrásnějších staveb je stoletá secesní
vila s velikcu zahradou, které dodnes nikdo ze Senohrabských neřekne jinak než„Čepičkova“.

a první republiky ji vlastnil bankovní ředitel Josef Likovský. Jak bylo
po .vítězném únoru" zvykem, vyhodili komunisté nejdříve pana ředi
tele z banky bez nároku na penzi. Starý pán byl bez prostředků a jen
s velkým sebezapřením odolával nátlaku úředních míst, která měla se senohrabským .zámečkem" své plány. Netrvalo dlouho a rodině se nevyhnulo ani
komunistické vězení. Nátlaku úředních míst i místní organizace KSČ nakonec
rodina podlehla a dům byl prodán. Kupcem vily nebyl nikdo jiný než Marta
Čepičkova. dcera vůdce Klementa Gottwalda. Její muž - armádní generál Ale
xej Čepička - kariéru založil na přiženění se do rodiny masového vraha
a významnou měrou se podílel na krvavých procesech padesátých let. Je sice
pravda, že v té době (po Gottwaldově neslavném konci) jeho hvězda poma
lu pohasíná. ale přesto byl stále členem ÚV KSČ. Velké zásluhy tohoto sou
druha bylo třeba ocenit i hmotné. Nádhernou vilu si rodinu vyhlédla a na jmé
no Marty Čepičkové-Gottwaldové koupila počátkem roku 1957 za neuvěři
telných , 0.000 Kčs. Dům nechal exministr Alexej upravit podle svého a s rodi
nou se zde usadil. O jejich zásazích (zvláště pak manželky Marty) do života
Senohrab se v obci dodnes vyprávějí legendy.
Po roce 1989 se rodina ředitele Likovského, který byl nucen pod nátlakem
nemovitost prodat komunistickému prominentu, zajímala o možnost zrušení
smlouvy uzavřené v tísni a uvažovala i o tom, že by prostorný dům s lesní par
celou nabídla ke zřízení dětského domova. Bohužel smlouvy z totalitních časů
stav tísně nezaznamenávaly a prodej byl platný. Majetek takto podivně (a pře
ce „právoplatně“) získaný navíc přešel na Gottwaldovu vnučku - JUDr. .Alenu
Čepičkovou, jež (pochopitelně) považuje smlouvu uzavřenou v tísni mezi svou,
komunistickým režimem protěžovanou rodinou a téměř bezprávným občanem
druhé kategone za řádný prodejní akt. Pochybnosti však asi přece jen hlodaly,
protože už v roce 1992 .vilku“ kdysi koupenou za 70 tisíc nabízí realitní kance
lář za pakatel - 35 milionů Kč('). Zhodnocení .vkladu' (byť i za 35 let) na pěti-

Vladimír Rogl

Z

setnásobek - to je přece jen síla. O takovém úroku by i Bohemia s Ekoagrobankou dohromady mohly jen závistivě snít. Paní doktorka se tedy ve vší počest
nosti tohoto „dědictví minulosti“ zbavila a může si dál v klidu užívat.
Senohrabská vila má nového majitele - podnikatele K. -, a dokonce i nový
kabát. Paní Světluše Průchová, vnučka finančníka Likovského, novou fasádu
ani nový podzemní bazén obdivovat nepřijede. O sametové spravedlnosti,
která jde na ruku představitelům nejzrůdnějšího režimu, si nejspíš myslí své.

■ Rezidenci v Senohrabech koupila Marta čepičková-Gottwaldová
v roce 1957 za 70.000 korun. Po necelých čtyřiceti letech za ni Gott
waldova vnučka chtěla 35.000 milionů...!
Foto Robert Richter

tom to p říp a d * se je d n á o e x e m p lá rn í p ř í 
pad tý k a jíc í se v šech r e s t i t u e n t ů a l i d í p o s 
t i zen; ch komunismem. J e s t l i ž e a n i ro d in a K le m er.ta (T o ttw ald a p ři z ís k á n í v ily n e b y la p ro 
tě ž o v á n a a koup* je v p o řád k u p o d le so u d c ů ,
io te m - zanechm e v šech n a d * jí.
VH.

»Čepičkova« vila za pětatřicet milionů
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Československé republice dali solidní
základy, solidnější, než byly základy
států, které byly kolem nás. Byla zaručeny občanské svobody, tajné hlasovací právo, zrovnoprávnění žen, rovná
práva menšin a jejich ochrana poměrným zastoupením,, byly provedeny sociální a hospodářské reformy, vytvořena dobrá ústava, jako předpoklad rozum né a spravedlivé vlády. Převzali
i spoluodpovědnost za reorganizaci východní Evropy. V prohlášení naší nezávislosti se praví: „Máme za to, žesvoboda jest prvním předpokladem federalizace a jsme přesvědčeni, že svobodní
národové střední a východní Evropy
snadno utvoří federaci, shledají-li to
potřebným.“ N a uskutečnění tohoto záměru vynaložili mnoho úsilí a není jejich vinou, že se to dosud nepodařilo.
Svobodný stát jsme chápali tak, že znamená svobodu životního úsilí pro každého člověka a že je cestou za věčnými
lidskými hodnotami. Svobodu jsme chápali jako veliké duchovní poslání , které
by formovalo náš společenský život.
Často dnes slyšíme úvahy v nichž je
zpochybňována idea samostatného českého státu, vznik Československé republiky 28. října 1918. Není prý co oslavovat. Prý jsme rozbili Rakousko, abychom dali vznik státu, který se svým
národnostním složením od Rakouska
nijak nelišil. Rozpad Československa

své životy a kteří obnovenému státu

f

/

'

Jito, že sc tak stalo, i když

demokracii, která odmítá násilné metody ve vnitřní politice, chrání svobody
člověka a jeho práva a řeší problémy
porozuměním a konstruktivní dohodou
všech konstruktivních částí národa,
V památné deklaraci se praví: „...věřím e v demokracii, věříme ve svobodu
a ve svobodu vždy větší a větší. “
To je odkaz pro nás.
F. Kopecký

28. října a proto usilujeme o takovou

/í

/

chápem e, že za situace,
která se vytvořila, tomu
nebylo možné zabránit,
Q.
M ožná, že další generace
Čechů a Slováků nás buA
dou obviňovat, že jsme pro
flíl
záchranu společného státu
|l
neučinili dost. Nebyl to
-----\ umělý útvar, jak by nám
\ někteří lidé chtěli namluvit. Nevznikl z milosti
mocností, ale z vůle Čechů a Slováků,
Rakousko-Uhersko bylo žalářem, ze
kterého se chtěly národy vymanit.
Žijeme uprostřed Evropy - jako svobodný národ a sam ostatný stát. Zůstali jsme však věrni těm ideálům z kterých se náš stát zrodil?
Prožili jsme m noho otřesů, politických i státoprávních. Ale který stát
v Evropě takovými otřesy v tomto století neprošel? Odolali jsme náporu nacismu i komunismu. Stálo to mnoho
životů a mnoho utrpení. Jsme dědicové

|Z

/

p sán y pro

V ig ila n tib u s iu r a s c r ip ta s u n t. Zákony js o u
ty , kdo s i dovedou své p ráv o n a jiti*
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VĚRNI ZŮSTALI,

hodlání nikdy nezapomenout.
Nezapomenou na naše otce a dědy,
kteří za svobodu svého národa obětovali

Borech, Pankráci, Mírově a v pracovních
táborech. Se slzami na tvářích jsme zpíváli hymnu a slibovali, že věrni zůstaneme. Kolik z nás se ocitlo v korekci,
která však nezlomila našeho ducha a od-

Tento den nám připadá jako ohnisko, ve kterém se sbíhají nitky národního osudu snah a tužeb, které vycházejí z dlouhé řady pokolení živých i m rtvých. Předcházela mu léta, ba celá staletí úsilí a příprav, očekávání a nadějí,
nezdarů a zklamání. Tento vpravdě osudový den uzavírá celou velikou epochu
národního zápasu a současně otvírá
novou cestu, nové výhledy a možnosti
národního růstu a tvoření. .
28. říjen 1918 je a zůstane symbolem národního vzkříšení a povznesení,
národního trium fu a zadostiučinění.
Právem je jmenován a oslovován jako
den vzkříšení naší národní svobody,
neboř od toho dne se skutečně národ
cítil svobodným, škoda, že jen dvacet
let a pak byl zotročen německými nacisty a pak komunisty. Přesto byl vždy
svátkem a slavností, již byli účastni
všichni, kdo v m inulosti i v přitom nosti pracovali, bojovali a um írali pro
svobodu národa.
Mnozí z nás i dnes vzpomenou na
tento den, který prožívali v nacistických
koncentrácích nebo později na Cejlu,

Odkaz 28. října 1918
v ■

Jehož Je signatářem (vyhláška min. zahr. věcí 4. 120/1976 Sb ). Listinu základních lidských práv a svobod zákonem FS z r. 1991.
Cenzura Je nepřípustná. Rozumějí se tím Jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými
Informačními prostředky. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, případ 
ně Jinými prostředky podle vlastní volby.
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Svoboda projevu, slova a tisku je zaručena současnou českou ústavou. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech.
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