První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

7. listopadu 1997

RES PUBLICA

Prázdná křesla na Unionistickém sjezdu — u kříže Církve mlčící. Zleva: kardinála
Stepinace, kardinála Mindszentyho, kardinála Wyszynského a arcibiskupa Berana.

Téma Unionistického sjezdu není jist3 pro mne.jakožto pra
vošlávného jednoduché. Přesvědčil jsem se c tom již jednou,
kdy jsem asi před 5 lety uveřejnil článek o pronásledování
řecko-katolických kn3ží na Podkarpatské Rusi za komunismu.
Ohlasy z pravoslavných duchovních, kruhů byly mírně řečeno
nevstřícné. Uveřejněním těchto článků nesleduji opuštění ví
ry svých- otcůŤ._a.le jako příspěvek k historii antikomunismu.
Političtí_v3zni_zemřelí?_ye_vazb3r/Dosud nepublikován^/
R o u p e c

František, nar. 23.10.1920, velezrada, sebev
ražda 20.11.1958, Leopoldov.
Remeš Antonín, nar. 18.12.1876, \eLezrada, zemřel na
celkovou sklerosu 18.9.1958,Leopoldov.
Sis Vladimír, nar. 30.6.1889, velezrada, zemřel na kornat3ní tepen 2.7.1958, Leopoldov,
T v r d o n Vojtech, nar. 13.9.189/r, velezrada, zemřel na
kornat3ní věnčitých cév 22.12.1958, Leopoldov.
V a n í č e -k Josef, nar. 25*3.1929, velezrada, smrtelný
a
úraz 2'8.9.1958, Leopcldov.
V a n á č Ján, nar. 12.8.1892, velezrada, zemřel na celko
vou ateriosklerosu 2.7.1958,Leopcldov.
Vajgl Václav, nar. 15.3.1901, velezrada, zemřel na nedomykavost chlopně srdcové 30.6.1958,Leopoldov
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Narodil jsem se 11. dubna 1939 ® absolvoval jsem
zemědělské školy. Po pětileté praxi v podnicích země
dělské výroby jsem se zaměstnal v Ústavu pro ppAzkum
zemědělských půd Kde jsem pracoval v terénu jako bonitér půdy. V r.1980 jsem nastoupil do stavebních závo
dů a v r.1981 přímo do Konstruktivy - Mechanizační zá
vod jako skladník hutního materiálu, motorů a dalších
stavebních potřeb. Při té příležitosti jsem po celou
tu dobu odebíral od Sehnoplynu později před mým odcho
dem i od Linde Technoplyn kyslík a plyn pro náš závod.
Byla to spolupráce většinou k oboustranné spokojenos
ti na což se můžete dotázat některých posádek, které
do Konstruktivy v Korytách zavážely plyn a kyslík,tu
to obsluhu jsem měl rovněž celých 1C let.
V roce 1991 jsem se vrátil k průzkumu půd do Vý
zkumného ústavu meliorací a ochrany půdy na Zbraslavi
Tam. byla vytvxořena pro bonitaci půdy spol. s r.o.
LANDINFO, kteroužto práci vykonávám do současnosti.
Do té doby jsem byl na této práci závislý, nebol jsem
přebýval v podnikové ubytovně. Vzhledem k tomu, že
jsem si zakoupil malou nemovitost v Praze nechci již
dále cestovat po celé republice v terénu,, nebol toto
gřáce bonitéra vyiaduje a jsem rozhodnut se zaměstnat
sě přímo v Praze. Proto odpovídám i na Váš inzerát.
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S projevem hluboké úcty

to p ro sím piěkně s i n ev y m ý šlím , a le znám p říp a d y b ý v a lý c h p o l i t i c 
kých vězňů a i d is id e n tů ze 7 0 -8 0 -tý c h l e t a sk o ro v š ic h n i se d o s ta 
l i za té to tz v . p ra v ic o v é v lá d y do zn ačn ý ch p r a c o v n íc h ^ o b tíž í . VH.
Mám v úm yslu ty to je d n o tliv é p říp a d y s le d o v a t a z v ře jn o v a t v ” Res P ”

Na základě Vašeho inzerátu v Annonci dne 24-2*95
ve kterém inzerujete místo pracovníka na výpomoc do
útvaru správy budov. Lám zájem o toto místo a zasílám
Vám níže svůj stručný životopis.
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Každý z te x tu d o p isu j i s t ě p o s tře h n e , že jsem se v y h ý b a l ja k é k o liv
zm ínce o sv ý ch p ro b lém ech za komunismu a z to h o v y p lý v á jíc íc h změn
z a m ě s tn á n í. V r.1 9 9 5 jsem b y l už d o s ta te č n ě v y lé č e n tím ja k ’’ p rav d a
a lá s k a z v í t ě z i l a nad n e n á v is tí ” a p o c h o p il jsm e d áv n o , kdo z a se v
p o d n ic íc h ro z h o d u je a i.e je n tam . Dokonce i v so u d n íc h k au zách se
dnes j i ž s tr if c n 3 vyhýbám ja k é k o liv zm ínce o b ý v a lý c h p o tíž íc h i kdy 
by se tý k a ly m e ritu v ě c i, n e b o l n ě k te ř í so u d c i z k o m u n istic k é nomen 
k la tu r y ty to v ě c i s t á l e b e ro u osobně a n e n í d iv u , js o u to n e v ě s tk y .

Chtěl bych zde zmínit jedno téma, které není v podvědomí obecném příliš
známé a sice to, že většina disidentů 'nemela a nemá na růžích ustláno, ale
naopak musí se pořádně otáčet tak jako ostatní občané, aby se uživili. Lidé
si okolnost signatářství Charty 77 /abych jmenoval tc nejznámější/ představu
jí jako výtah k funkcím a moci. Stálo by za úvahu statistické zjištění, kolik
signatářů sehnalo slušnou práci a kolik se jich mchlo vrátit k původní profesi
Zákony jež byly přijímány a to i
Praze, dne 27* února 1995
za ťgčasti chartistických špiček,
na př/ zákon o mimosoudních reha
bilitacích neumožňoval přijetí
signatáře do původního zaměstnání.
Na poděkovací papír za odpor proti komunismu nikoho dc zaměstnání nevaali a
podle hesla Aloise RaŠína: Za službu
vtástise neplatí!, bylo umožněno se
i
Vážený
vrátit do původního zaměstnání snad
pouze ze známosti. To propuštění esteLINDE TECHNOPLTN a.s.
báci, bachaři a důstojníci jsou jinší
pašáci
- dostávali mnohaset tisícové
U Technoplynu č. 1324
odstupné a navíc až do důchodu vyrovná
k 198 00 Praha 9
ní příjmu ve, výši 5 až 7 tisíc korun
rněsíčn3. Což^nyl pro mnohého z nás i
celkový měsíční příjem. Jest3 hůře do
padli političtí vězni a zejména ti,
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kteří bojovali proti komunismu se zbraní
165
v ruce. Dodnes, se musí pohybovat v kaná
lech. Mně byla ubytovna zrušena a i ins
pekční pokoj, který fungoval i za komuni
smu pro terénní pracovníky a dostat se v
Praze do problémů s bydlením jek každý ví
není nic příjemného. Podobných listů jsem
odeslal asi dvacítku, zúčastnil se i něko.
,
z.
Dika konkursů a nakonec mně nikam nevzali a jsem rad že jsem rad.Tokze pr.

3e scházíme, abychom uvědoměle pracovat za
dali.
Jsem rád, že máme mezi námi zvláště bratry
pravoslavné a starokatolíky. Jsem si jist, že
; Bůh dá a všichni se sejdeme v jednom ovčinci
a pod jedním pastýřem? A neobyčejně si také
■ vážíme přítomnosti nejdůstojnějších pánů bis
kupů a,'.opatů a vás všech, kteří jste zaníceni
apoštolským duchem, a chcete pracovat pro
obrácení Ruska, svobodu a jednotu víry.
A nebyl bych úplný, kdybych z tohoto místa
také zároveň nepoděkoval těm, kteří mají zá

sluhu o konání tohoto sjezdu a o jeho přípravu.
A zároveň jsem rád, že je mezi námi vynikající
učenec světového jména profesor Harvardské
university důstojný pán doktor František Dvořnik, jehož dílo o patriarchu Fotiovi a řada dal
ších objevných prací na poli cyrilometoděj

ském a na poli dějin Byzance nesmírně při
spívají k myšlence jednoty. Jeho nadšená spo
lupráce s myšlenkou spezdu a spolupráce jako
moderátora na jeho přípravách si již zaslouží
mimořádných díků.

Opatství svatoprokopské, které se podjalo úkolu oživení slavných sjezdů velehradských,
chce rovněž veškerými silami přispět k myšlen
ce unie a zpevňovat oba pilíře, pilíř modlitby
a pilíř práce, na nichž je úsilí po sjednoceníkřesťanů postaveno. Myslím, že bude nej
vhodnější, když tedy dnes vypočtu, čím naše
svatoprokopské opatství chce — jak je to také
přáním Svaté Stolice — být nápomocno unionismu. Bude to jakýsi nárys našeho unionistického snažení:
1) Opatství sv. Prokopa bylo Posvátnou konjp-egacx pro východní Církev ustanoveno stře-

5) O patství sv. Prokopa dá v n e jb ližší době
živo t — a to již mohu radostně oznám it — dal-

3) O patství sv. P rokopa v duchu své tradice
a v duchu podpory u n lo n ls tic k ý c h snah bude se

4) O patství sv. Prokopa, kte ré je pověřeno
praaí pro unionism us, chce a Boží pomocí a
pod ochranou Panny M arie, M a tk y Unie, tak
dlouho m isijně pracovat pro sjednocení, pokud
přes stom ilionová rodina odloučených b ra tří se
nesjednotní v jednom ovčinci a pod jedním pa 
stýřem . V to m to směru opatství svatoorokopoké bude i nadále ja kým si m ateřským domem,
z něhož budou vycházet neustálé unionlstické
im pulsy a bude zakládat a v y tv á ře t nové bene 
d ik tin s k é domy a in stitu ce s cílem u io n istickým.

6) O patství .sv. Prokopa zároveň chce pomoci
jednou — ja k m ile nastane doba opravdového
m íru a svobody ve světě — o ž iv it benediktin 
ského ducha v Československu, zvláště na
Sázavě, e úkoly u n io n is tic k ý m l. Pošle opětov 
ně do Československa své m isionáře s úkolem
pomoct obnovit či založit nové dom y řehole sv.
B enedikta, bude-11 možné, bude se snažit o to 
též 1 v jin ý c h zemích slovanských, p .

v

77.

2) O patství sv. P rokopa bude se nejen s ta ra t
o rozšíření A poštolátu svátých C y rila a Meto$£je, ale bude a p o š to lá t,a m yšlenku u n ie pod 
porovat svým i m o d litb a m i a vyprošovat pro ně

Nebylo by správné srovnávat náš unionistic
ký sjezd s předloňským shromážděním Světové
rady církví v Evanstoně. Tam se shromáždilo
tisíce zástupců všech možných protestant
ských vyznání s některými zástupci odlouče
ných bratří a hledali společnou základnu, kte
rá nalezena nebyla. My základnu pro sjedno
cení máme: apoštolskou víru. Chybí nám jen
vyplnění Kristovy prosby v předvečer Jeho umučení: "Otče svátý, zachovej je ve svém jmé
nu, kteréž jsi mi dal, aby jedno byli jakož I
my.” Z lásky ke Kristovi chceme pracovat pro
tento vznešený úkol: aby byl jeden ovčinec
a Jeden pastýř. Nejsou nás zatím tisíce, ale
nejsme roztříštěni bludným učením, jen ne
jednotou. Stovky zanícených pracovníků chce
se podjat úkolu, pracovat pro jednotu. A proto

,

Unionistický sjezd má úkol sjednocovací. Jím
chceme uvědoměle zahájit tažení a práci pro
jednotu všech křesťanů apoštolské víry a vy
tvářením .této jednoty rozšiřovat Království
Boží na světě a zastavovat nápory všech ne
křesťanských ideí, které snadno pronikají
křesťanskými zeměmi, protože křesťané ne
jsou jednotní.

ro č í příchodu svátých C y rila a M etoděje na
Velehrad roku 1963, budeme se snažit získat
do apoštolátů m ilio n členů. D ále se budeme
snažit u p la tn it tento apoštolát také v sousední
Kanadě a mezi českým i, slovenským i a všem i
slovanským i i jin ý m i u p rc h lík y , k te ří jsou
dnes ro zvá ti po celém světě, a zároveň se bu 
deme snažit ž iv it m yšlenku apoštolátu pomocí
^rozhlasu také za železnou oponou.

i chcete pracovat pro návrat svobody v Rusku,
svobodu a jednotu víry.

Šímy východním u benediktinském u převorství,
kte ré bude založeno v Chicagu a bude zákla 
dem pro palsijní působnost do Ruska. Je na 
ším přáním založit jednou benediktinské m i 
s ijn í opatství u M oskvy na V elké Rusi, u M in 
sku na B ílé Rusí a u .K ije v a na U k ra jin ě a
možná i v jin ý c h k ra jíc h slovanských.

Proto tento sjezd klademe k nohám Matky
Boží unie a zároveň prosíme všechny slovan
ské patrony za přímluvu a vyprošení Božího
požehnání. Dívám .se s velkou nadějí do bu
doucnosti jako se díval zakladatel unionismu v
tomto opatství, můj předchůdce svaté paměti
opat Prokop Neužil, který si přál zde v Ame
rice rozvinout myšlenku unie do největších roz
měrů. Pracoval často nepochopen. Budoval
dílo, které zraje v těchto časech k oslavě Boží,
Matky Církve a k obrácení Ruska. Opat Pro
kop tvořil zde v Americe totéž, co tvořili veli
káni Slomšek, Stojan, Šeptický a. další velcí
nadšení »apoštolé sjednocení. Prpto v těchto
dobách, kdy dílo Šeptického, Stojanovo, Slomšekovo je potlačeno, kdy Velehrajd je dočasně
umlčen, přenášíme za podpory Svaté Stolice a s
Jejím nadšenjm souhlasem Unionistické sjezdy
jem na půdu svatoprokopskou s tím, že bude
me za umlčený Velehrad a za umlčené pracov
níky, kteří jste zaníceni apoštolsjkým duchem

všude po A m erice širokou, možno-11 celoamerickou akci m odliteb a asvatých p řijím á n í, aby

Myšlenka sjednocení křesťanů apoštolské
víry, která má za cíl překlenout láskou, po
chopením a pravdou tragické, devět set let
trvající schizma, tedy nejen zůstává v dnešní
době živou, ale je doslova zajisté součástí fatimského proroctví, jistým praktickým vypl
ňováním slov Panny Marie: Rusko bude obráceno a přivedeno k mému neposkvrněnému
srdci. V tomto vědomí se zde scházíme z
různých částí Ameriky a světa a v tomto vě
domí jsou s námi duchovně spojeni přemnož!
pracovníci unionističtí, které lidská zloba za
hnala do všech krajů světa, a dále ti mučed
níci víry a mučedníci pro sjednocení, kteří dne3
trpí hořký úděl za železnou oponou a mnozí z
nich nelítostný žalář dvacátého století. Vědí
o našem snažení. Rozhlasové stanice už řadu
týdnů oznamují do zemí za železnou oponu, že
zde v Lisle, v opatství svatoprokopském, se
obnovuji dočasné umlčené sjezdy velehradské
a oživuje se myšlenka sjednocení křesťanů
apoštolské víry. Katolický lid za železnou oponou nese tuto zprávu od úst k ústům, i do

žalářů a všude se spojují ruce k modlitbě za
úspěšnost sjezdu a posjezdové práce. Pro mo
dlitby za obrácení Ruska, za sjednocení ve víře
a pro myšlenku unie železná opona neexistuje.
Neexistují také pro ni vzdálenosti. Proti ní jen
budou stát jako překážky nástrahy bran pe
kelných.

v y p ln ilo přáni m e tro p o lity svaté pam ěti
A ntonína C yrila S tojana; denně m ilio n svátých
p řijím á n í a m odliteb za sjednocení ve víre,
které se pak jis tě ^ta n e skutečností. V této
akci opatství a p ři něm po sjezdu zřízený se 
k re ta riá t pro u n ii bude k o n ta k to v a t všechny
nejdůstojnější pány biskupy a s je jic h schvá 
lením všechny je jic h kněze a podzřízené, dále
všechny řeholní dom y a ta k pracovat, aby
pro m yšlenku unie b yl za u ja t ta k řk a všechen
am erický k a to lic k ý lid . Současně bude o totéž
žádat p ro stře d n ictvím rozhlasu trp íc í biskupy,
kněze a lid í v trp íc íc h zemí.

*

Sešli jsme se. na svátek sv. Václava,, patrona
a mučedníka země české, a v roce, kdy si při
pomínáme 1000, výročí od narození jiného slo
vanského světce, sv. Vojtěcha, velkého misio
náře a mučedníka. Zároveň jsme se sešli v
předvečer 33. výročí smrti velkého unionistického apoštola arcibiskupa Stojana, muže svaté
paměti, který patří mezi kandidáty blahořeče
ní a dále se scházíme ve výroční den poslední
unionistické schůze na Velehradě. Před os"i
lety biskupové Československa a unionističtí
pracovníci se naposledy sešli na Velehradě k
práci unionistické, která však byla komunistic
kým režimem násilím znemožněna. Zahajuje
me tedy v této velké svobodné zemi misijní
unionistickou činnost, která byla potlačena na
památném Velehradě a která má nesmírný úkol: pomoci přivodit sjednocení odloučených
bratří v jednotě víry. Pohlédneme-lí na minu
lost vpravdě historických velehradských unionistických sjezdů, tu vidíme, jaké prozíravé
dílo bylo tam zahájeno a rozněcováno. Dnes
můžeme směle říci, že komunismus proto mohl
proniknout a zotročit slovanský svět, poněvadž
chyběla jednota víry. Bezbožecký ná
por už nemusel vytvářet situaci pomocí
své známé formulky: divide et impera. Křes
ťanský svět v době jeho náporu byl rozdělen.
A z tohoto hlediska dílo velehradské, dílo me
tropolitů svaté paměti, arcibiskupa Šeptického
a arcibiskupa Stojana, se jeví jako nejprozíra
vější a nejmoudřejší apoštolský čin, jemuž
Svatí Otcové vždy tolik žehnali a jejichž pod
poře se těší také naše unionistické snažení
svatoprokopské.

se

ZÁSADNÍ PROJEV NEJDP. OPATA AMBROŽE L. 0NDRÄKA, O.S.B.,
NA UNIONISTICKÉM SJEZDU

snažit rozšiřovat úctu k Panně M a rii U nie a ke
všem světcům, o nichž se dílo unie opírá.

/£ i

■».jiiskem A poštolátu svátých C y irla a M etoděje
ve Spojených státech. P ro to stěžejním jeho
úsilím , bude ro z š ířit te n to apoštolát po celé
Am erice a než nadejde jedenáctísté výro čí v ý 

”Res oublica” č.45/97

9) O patství sv. P rokopa bude podporovat
m yšlenku svým tiskem — N árodem , K atolíkem ,
Vůdcem a vydáváním unionistického časopisu.

7) O patství sv. Prokopa ve snaze z a jis tit to 
to rozsáhlé m is ijn í ú s ilí k podpoře m yšlenky
unie vyhlašuje ha. tom to p rvn ím U n io n istické m
sjezdů .y A m erice nábor pro to to dílo. Budem e'
hleda.t..jSmladé nadšené ka n d id á ty pro m is ijn í
zacfleňPnstf "Vzchod, k te ří se stanou kněžím i a
b ra třím i, budeme h le d a t také o b lá ty a vůbec
všestrannou pomoc.
8) O patství sv. Prokopa v zájm u m yšlenky
unie chce neustálý, udržovat živý k o n ta k t se
všem i u n lo n is tič k ý m i středisky.

Podepsalo ji téměř 200 umělců z Českoslo
venska, Maďarska, Polska a Sovětského svazu,
mezi nimi např. Václav Havel, Ludvík Va
culík, Karel Siktanc, Jan Kačer, Vladimír Mer
ta, František Pavlíček, Karel Pecka, Zdeněk
Urbánek, Jan Trefulka, Jiří Hanzelka, Bolek
Polívka, Vlasta Chramostová, Marta Kubišo
vá, Petr Oslzlý, Luboš Dobrovský, Eda Kriseová, Luboš Pistorius, Milan Kňažko, Milan
Lasica, Ivan Hoffman; Anatolij Pristavkin,
Andrej Bitov, Danil Granin; Wiktor Woroszilski, a další.
V textu výzvy mimo jiné stálo: Umění a kul
tura vůbec se zneužívají k politickým, ideolo
gickým a komerčním zájmům. Plody ducha se
stávají pouhou ozdobou současné civilizace,
zatímco její podstata se často dostává do roz
poru s vlastním humanismem a se svědomím
umělců. Vyjděme proto ze situace člověka, sto
jícího mezi technickou civilizací a přírodou,
mezi ideologickými hesly a kulturou, mezi hu
manismem a násilím, mezi komercí a svědo
mím a spojme se nezávisle na hranicích států a
vytvořme Evropský kulturní klub. Vytvořme
samostatné svobodné sdružení, jakýsi duchov
ní „parlament“, nezávislý na formách státního
zřízení, na ideologiích, na politickém či nábo
ženském přesvědčení. ...“
Nikdo z podepsaných čs. umělců nemohl
tušit, že se tato „ateliérová“ aktivita (text i sbí
rání podpisů probíhalo ještě ilegálně, první
schůzky se konaly v soukromých bytech a ate
liérech) brzy změní v aktivitu veřejnou, dnes s
podporou českého i slovenského ministerstva
kultury — mimochodem oba současní mini
stři Milan Uhde a Ladislav Snopko Výzvu podepsali a jsou členy EKK. Nikdo z tvůrců tex
tu Výzvy neočekával tak rychlé politické
změny, jaké v Československu po 17. listo
padu nastaly.
Základní idea Evropského kulturního klu
bu však politickými změnami ve východní Ev
ropě neztratila ze své aktuálnosti. Hraniční
ostnaté dráty byly sice odstraněny, ale proud
zvájemné informovanosti a spolupráce dosud
svá řečiště hledá. Politicky je dnes Evropa
prakticky svobodná, ale nové vztahové osy východ-západ a sever-jih jsou dosud jen oblíbe
nými tématy projevů a úvah. Evropský kultur
ní klub se sídlem v Praze (která je přinejmen
ším geografickým středem obou os nově se ut

Znamínko na duli od Jiřího Rumla. Tento
text šéfredaktora Lidových novin a dnešního
poslance FS ČSFR vznikal v letech 1981-1982
v cele ruzyňské věznice,

Eseje českého filosofa prof. Jana Patočky
vářejících vztahů) se chce stát centrem tako česká vzdělanost v Evropě (1939), Náš ná
vého vzájemného sbližování, centrem rodní program a dnešek (1968), Dilema v na
vzájemné výměny informací (chceme v Praze šem národním programu — Jungmann a Bol
zřídit databanku celoevropského umění) a vše zano (1969) a Filosofie českých dějin (1969)
stranně napomáhat tomu, aby se kultura moh jsou obsahem titulu Náš národní program.
la stát skutečným svorníkem klenby života Myšlenkovým odkazem tří velikánů českého
myšlení se v knize Masaryk — šalda — Patoč
budoucí Evropy.
ka zabývá literární historik a kritik František
Sbližování a vzájemné poznávání se však Kautman. K řadě titulů, vracejících se k naše
zdaleka netýká jen různých národností, růz mu prvnímu presidentovi T.G.Masarykovi
ných životních a existenciálních zkušeností
přidává nakladatelství EKK sborník Masary
Východu a Západu. Za posledních 42 let pro kových úvah. Pod názvem publikace O bolšeběhlo v Evropě několik velkých migračních victví se skrývají Masarykovy suti Českoslo
vln, které z pochopitelných důvodů citelně za venskému dělnictvu (1920), Revoluce a bolše
sáhly také Československo. Co dnes o sobě na
vici (1920), O tak zvané dikutuře proletariátu
vzájem vědí Češi a Slováci z Kanady, USA,
(1921) a Sovětské Rusko a my (1920). Doslov
Austrálie a Československa? Ti doma vědí o
ke knize napsal přední znalec Masarykova díla
těch „venku“ dokonce ještě méně, než ti
dr. Jaroslav Opat.
„venku“ o životě v Československu. I zde vidí
Evropský kulturní klub smysl své existence.
Původně jen v zahraničí a v angličtině vyšel
Zejména jeho česká sekce je připravena stát se rozhovor amerického spisovatele Philip» Romístem informačního uzlu, centrem těchto tha s někdejším českým disidentem, spisova
vztahů.
telem Ivanem Klímou. EKK připravil překlad
tohoto rozhovoru (podle vydání v The New
Dosavadní existence EKK není jen snúškou
York Review z 12.4.1990) a vydal ho pod náz
snových idejí. V době od 3. do 5. prosince
vem Rozhovor v Praze.
1990 bude v Praze jím zorganizovaný kongres
Literámě-kritické stati Milana Jungmanna
evropských umělců na téma Zkušenosti evrop jsou obsahem publikace Průhledy do české
ské kultury s totalitarismy 20.stoleti. Tento prózy. Jungmann je jeden z mála českých lite
kongres by měl vyvrcholit přijetím Charty ev
rárních vědců, který obsáhl českou literaturu
ropské kultury, která bude předložena Evrop
posledních dvaceti let ve všech jejích obla
skému parlamentu.
stech — od exilu přes domácí samizdat až k ofi
V důležité době před svobodnými volbami
ciálně publikovaným autorům. V knize se tak
v Československu uspořádal EKK spolu s mi
setkávají např. Ludvík Vaculík, Bohumil Hra
nisterstvem kultury České republiky a KC
bal, Jan Kostrhun, Michael Třeštík, Petr Pla
Občanského fóra velkou předvolební výstavu
cák a další.
o našich moderních dějinách „Kde domov
Kromě těchto publikací připravuje naklada
můj?“.
telství EKK publikaci o úspěšné výstavě Kde
Součástí EKK je i knižní nakladatelství. domov můj? se stejnojmenným názvem. Vedle
Zatímco koncepci časopisu Klubu teprve při téměř 1 500 dokumentů a fotografií z hi
pravujeme, nakladatelství za první půlrok storie 72 let Československa obsahuje i repor
1990 vydalo již devět knižních titulů, proza tážní kapitoly z průběhu výsuvy, kterou od 4.
tím od Českých a slovenských autorů. Další května do 26. června navštívilo téměř 300 000
dva tituly jsou přichystány na závěr t.r. Z pró diváků.
Pokud vás myšlenka EKK nebo ediční pro
zy připravilo nakladatelství EKK Tři prózy z
trezoru. Jedná se o povídky tří autorů až done gram jeho nakladatelství zaujal, rádi odpoví
dávna v Československu zamlčovaných — Iva me na všechny vaše upřesňující dotazy — napína Binara, Evy Kantůrkové a Karla Pecky. Dal >ete-li na adresu Evropský kulturní klub, Valdší prózou je Sedm dní od Marka Hofmana, ítejnská 14, CS-110 00 Praha 1, Českosloven
popisující život na normalizované vysoké ško sko, telefon 00 42 2 53 28 97; fax 537 055.
Vlastimil Ježek, tiskový mluvčí EKK
le v Československu. Charakter pamětí má

Pokračovaní Unionistického
10) Opatství sv. Prokopa podpoří myšlenku
unie také prostřednictvím svých školských in
stituci zvláštními unionístickými přednáškami
a zvláštní příležitostnou činností.
11) Opatství sv. Prokopa žádá tento sjezd, aby po způsobu velehradském byla obnovena
činnost Velehradské akademie, která bude vy
dávat potlačené Acta Academie Velehradensis
a vnášet do myšlenky unie nové pohledy a tak
na poli vědeckém pracovat k sjednocení.
12) Opatství sv. Prokopa zřídí při kollejní kni
hovně, které hodlá dát brzy nový dům. zvlášt
ní unionistické odděleni.

13) Opatství sv. Prokopa zřídí ve shodě s
Apoštolátem svátých Cyrila a eMtoděje a v
duchu Velehradské akademie Unionistický in

.

sjezdu

v

nou cestou» ku spáse.

Na jaře loňského roku vznikla v Praze z iniciativy tehdejších disidentů z řad č$. umělců aktivita, směřující ke spolupráci celé umělecké Evropy, bez ohledu na železné hranice
a politická tabu. Tato aktivita byla verbálně vyjádřena Výzvou východoevropských
umělců umělcům západoevropským k založení Evropského kulturního klubu, která
byla západními sdělovacími prostředky zveřejněna již 1.listopadu 1989.

hluboké

Petra.

Evropský kulturní klub

.

XI/1990

doufáme, že se podaří vykonat vytčené úkoly
pro čest a slávu Boží, k oslavě m atky Církve, ■.
pro náboženskou svobodu v dnešním Rusku a
jednotu v íry , k te rá sjednocením posilněna bude
stálou hradbou p ro ti všem přívalům všech
scestných a tem ných ideologií a záštitou svo
body, blahobytu a m íru lid s tv a a jeho bezpeč-,:

č.

O patství sv. Prokopa se podjím á s vám i a za
radostné podpory Svaté Stolice této unionist!- :.
cké práce v době, kterou Svatý Otec Pius X II.
nazval největší m is ijn í hodinou lidstva. Ne 
máme pro tu to práci větších finančních pro 
středků, kte ré jsou rovněž zdrojem pomoci, ale odevzdáváme vše do rukou Božích, pod ochranu Panny M arie, M a tky U nie a Slovan-,
ských světců a společně s vaší pomocí pevně

politika”

15) O patství sv. P rokopa vůbec otevírá dveře
všem, k te ří ja k ý m k o liv způsobem ch tě jí pomáhat apoštolátu sjednocení. Chce natrvalo 6e
svým i in s titu c e m i b ý t domem, kudy budou pro 
cházet a z něhož budou vycházet snahy a kro-,
ky, kte ré konečně jednou přivedou nesjednocené
k ře s ťa n y do jednoho ovčince a pod jednoho?
pastýře, jím ž je řím ský biskup, nástupce sv.

’’Národní

Duchovní ..parlament“, nezávislý na lormách státního zřízení

totalit*.

stitut při opatství sv. Prokopa se zvláštním
unionistickým sekretariátem. Tento sekretaliát bude mít za úkol prakticky pomáhat uvést
v život unionistické snahy opatství sv. Proko
pa, Apoštolátu svátých Cyrila a Metoděje a
Unionistického institutu a současně bude tvo
řit již stálý úřad pro přípravu příštích unionistických sjezdů.
14) Opatství sv. Prokopa vyzve všechna bene
diktinská opatství a všechny benediktinské do
my, také sesterské, ke spolupráci na unionlstlcké prácí, jak o ní žádal Svatý Otec Plus XI.
ve své výzvě k benediktinům roku 1924 v apo

štolském listu opatu-primasovi. Mohu již ra-■ '
dostně oznámit, že sesterský benediktinský
klášter Nejsvětějšlho Srdce v Lisle a misijní
dům sv. Scholastiky v Lisle se nadšeně připo- .
jují k našemu unionistíckému tažení.
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kdy "naše žerné míla m.mořadně příznivé podmínky rozvíjet společnost na

někteRÍ exponenti tzv. nezávislých iniciativ

základě demokratického socialismu". Vysoce pozitivní hodnot, zejmena
tzv. pražské jaro 1968 jako "nadějný pokus Širokého reíormntho hnut,

uskutečnit společenské přeměny obrodným procesem, který však byl vojen
ským zásahem zmařen”. Vyslovuje nedůvěru v současnou poht.ku KSČ
a zpochvbňuje její úlohu v procesu přestavby.
Prohlášení bere v ochranu tzv. neformální a nezáv.slé občanské
iniciativy a hnuti a požaduje, aby s nimi KSČ vedla “politiku d.a.ogu

Battěk Rudolf, 1924
Pochází z rodiny právníka. Vyučil se strojním zámečníkem, od roku
1943 pracoval jako dělník. V letech 1943 až 1952 studoval na Vysoké škole

politické a sociální v Praze. Po studiu pracoval krátce v různých profesích

- ekonom, dělník, údržbář, ošetřovatel, vrátný aj. V letech 1965 - 1969 byl
odborným asistentem Sociologického ústavu ČSAV.

V roce 1968 je spoluzakladatelem tzv. Klubu angažovaných nestraní

a spolupráce", bez ohledu na otevřeně protisocialistický charakter většiny

ků (místopředseda) a stává se poslancem ČNR; roku 1969 zbaven imunity.
z nich.

Charakter obsahu prohlášení je dokreslován touto tezi: "Obroda se

V současné době se hlásí k politickému hnutí "nezávislých socialistů".

svou socialistickou alternativou přestavby politiky, ekonomiky a kultury

Je členem VON5, spoluzakladatelem Hnutí za občanskou svobodu a Česko

chce pomoci překonat nesmyslné vyvolané a vleklé rozpory uvmtř společ

slovenského helsinského výboru a zúčastňuje se činnosti Kruhu českosloven-

nost,...". Ve skutečnosti se však "socialistická alternativa přestavby"

sko-polské solidarity. V roce 1980 byl mluvčím Charty 77.
V roce 1972 byl odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce

zásadné odlišuje od přestavby realizované KSČ. Nerespektuje předevštm

28 měsíců za trestný čin podvracení republiky. Pro stejný trestný čin

objektivní podmínky společenského vývoje.
Prohlášeni žádá od současného československého vedení sebeknt.ku,

a pro ublížení na zdraví byl v roce 1930 odsouzen k nepodmíněnému trestu

požaduje přehodnocení celého poválečného vývoje Československa a zvlašté

odnětí svobody v délce pěti a půl roku.

pak vývoje V roce 1968 a 1969. zrušení platnosti Poučení z krizového

Svou základní ideově politickou orientaci vyjádřil v řadě samizdato

Avoje. které označuje za svérázný plod konzervatismu, a rehabilitac,

vých i emigrantských titulů. Vyslovuje se pro vytváření "Evropy bez vlivu

exponentů "pražského jara" včetné Alexandra Dubčeka. žádá take vytvoře

Východu". Nesouhlasí s výsledky Jalty a Postupimi. Hlásí se k "huma

ní pluralitního politického systému analogického s obdobím 1945 - I94S.

nistické demokracii" buržoazního Československa. Socialismu upírá jakou

členská základna "klubu" má být podle jeho organizátorů tvořena

koli perspektivu. Projevuje se u něj idealistické pojetí humanismu, demo

"socialisticky a demokraticky smýšlejícími občany bez rozdílu stranické

kracie, lidských svobod a občanských práv, podpora myšlenky "pravého"

příslušnost!", ale zejména témi, kteří musel, po krizových letech odejit

socialismu, buržoazního liberalismu a teorie elit.

z KSČ. Počítá se též s rodinnými příslušníky osob vyloučených z KSČ.

Organizátoři "klubu" vydávají samizdatovou publikaci Dialog a snaží

Bednářová Otta, 1927

se o navazování kontaktů na mezinárodní úrovni zasíláním dopisů nékterym

Pochází z velkostatkářské rodiny. Po absolvování reálného gymnázia

komun.st.ckým, social.snckým a sociálné demokratickým stranám

pracovala jako dělnice, později v aparátu KSČ, odkud přešla do
Čs. rozhlasu jako redaktorka. Od roku 1963 pracovala jako redaktorka

evropských zemí.

v Čs. televizi. Pro svoji činnost v letech 1963 - 1969 byla v roce 1971

vyloučena z KSČ a propuštěna z Čs. televize. Nyní je v důchodu.
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V roce 1979 byla odsouzena pro trestný čin podvracení republiky
k výkonu trestu odnětí svobody v délce tří let.
Je členkou Skupiny nezávislých novinářů.

Benda Václav, 1946

Je aktivním členem Iniciativy sociální obrany a Kruhu československo-polské solidarity. Svou aktivitu v "nezávislých iniciativách" zamě

řuje především na mládež.
Devátý Stanislav, 1952

Pochází z rodiny právníka. Vystudoval filozofickou fakultu Univerzi

Narodil se v úřednické rodině. Vyučil se provozním elektromontérem

ty Karlovy, kde byl v roce 1968 předsedou akademické rady studentů.

a v roce 1973 maturoval na střední průmyslové škole elektrotechnické.

Vystudoval ma terna ticko-fyzikální fakultu UK a pracoval jako programátor

Naposledy byl zaměstnán jako technik. Od roku 1988 je bez pracovního

později jako topič. Od roku 1985 nepracuje, je v domácnosti.

poměru.

V roce 1979 byl pro trestný čin podvracení republiky odsouzen
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce čtyř let.

Doposud byl třikrát soudně trestán pro trestné činy opilství, ublížení

na zdraví a vydírání.

Jé fanatickým stoupencem katolické církve a iniciátorem zneužívání

Obdivuje západní demokracii, buržoazní pluralistický systém a ini

Citů věřících proti socialistickému zřízení. Svou ideově politickou orientaci

ciativy typu polské Solidarity. Odmítá současné státní a politické zřízení.

odvozuje od "křesťanského socialismu", přičemž svou činnost zaměřuje na

Podílí se na rozmnožování a rozšiřování nepřátelských tiskovin,

prosazování "plné autonomie církve," odluku církve od státu. Jeho postoje

angažoval se v Jazzové sekci, inicioval založení Společnosti přátel USA.

jsou charakterizovány netolerantním vztahem k jiným světovým názorům.

Vzhledem ke své aktivní nepřátelské činnosti byl zvolen jedním z mluvčích

V rámci .deolog.e katolicismu se přiklání k augustiánskému učení, k víře

Charty 77 pro rok 198S. Je zakladatelem Iniciativy sociální obrany.

v boha jako vůdčího principu člověka.

Je členem

VONS a jedním ze zakladatelů Hnutí za občanskou

svobodu. V roce 1979 byl mluvčím Charty 77.

Cibulka Petr, 1950

Dientsbier Jiří, 1937
Pochází z rodiny lékařů. Vystudoval filozofickou fakultu UK
v Praze. Během studií vstoupil do KSČ. V letech 1959 - 1969 pracoval
v Čs. rozhlase jako redaktor zahraničněpolitické redakce, působil i jako ko

Pochází z úřednické rodiny. Vystudoval střední všeobecně vzdělávací

respondent na Dálném východě a v USA. Publikoval v řadě novin

školu a nedokončil studium dvou vysokých škol. Od roku 1977 pracoval jako

a časopisů,- komentoval zahraniční události v Čs. televizi. V srpnu 1968

pomocný razič, dělník a topič.
v roce 19/5 byl trestně stíhán pro trestný čin výtržnictví, v roce
I97S byl odsouzen pro trestný čin pobuřování k nepodmíněnému trestu

hájil v rozhlasovém vysílání principy "demokratického socialismu a státní
suverenity". V roce 1969 byl propuštěn z Čs. rozhlasu, vyloučen z KSČ
a Svazu čs. novinářů.

odnětí svobody v délce dvou let. Ještě v době výkonu trestu spáchal další

V roce 1979 byl pro trestný čin podvracení republiky odsouzen

trestný čin a byl odsouzen na jeden rok k trestu odnětí svobody (útok na

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na tři roky. Od jara 1978 je

veřejneho čmitele). V roce 1985 by! odsouzen pro trestné činy hanobení

členem VONS, v letech 1979 a 1985 byl jedním z mluvčích Charty 77.

naroda, rasy a přesvědčení a pro výtržnictví k sedmi měsícům nepodmíně

Vyjadřuje podporu reakčním silám NSR požadujícím "sjednocení Německa".

ného trestu a v roce 1936 byl odsouzen pro přečin maření výkonu úředního

Snaží se prosadit myšlenku rehabilitace "pražského jara" 1963 a jeho

rozhodnutí.

hlavních aktérů.

Pokračování
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Je iniciátorem mnoha dopisů s tendenčním obsahem, adresovaných různým

institucím a politickým představitelům. Ve druhé polovině 70. let propra
.Dvořák TomáS, 1965
Po vyučení studoval večerné střední průmyslovou školu strojní,
odkud byl pro špatnou docházku vyloučen.
Před nástupem základní vojenské služby se z popudu P. Uhla snažil

coval teze o kladném vztahu Charty 77 k eurokomunismu, které jsou mj.
vyjádřením myšlenky obnovy politického pluralismu z let 19
*5
- *8
19
v podmínkách Československa a obnovy sociálně demokratické strany.

v roce 1936 založit organizaci "Mladé umění za mír", pojatou jako

Ve svém prohlášení ke 125. výročí narození T. G. Masaryka se plně

"mládežnickou sekci" Charty 77. Po návratu z vojenské služby se znovu

přihlásil k jeho pojetí svobody.

zapojil pod vedením aktivistů Charty 77 do činnosti "nezávislých iniciativ"

V zájmu nelegálních skupin využívá Hájek na Západě svých Širokých

a v roce 1988 spolu s dalšími založil Nezávislé mírové sdruženi.

známostí z doby, kdy vykonával funkci ministra zahraničních věcí. Pro

V současné době je trestné stíhán pro trestný čin pobuřování

střednictvím těchto známostí usiluje o ovlivňování postoiů zahraničních

v souvislosti s organizováním demonstrací nelegálních struktur v srpnu 1983

politických kruhů vůči ČSSR. Některé zahraniční delegace z kapitalistic

a k 70.výročí vzniku Československa a aktivní účasti na těchto demon

kých zemí jednající v Praze využíván’ Hájka a ieho názorů k protičesko-

slovenskému působení, ke zkreslování realit našeho života.

stracích.'

Od listopadu 1988 vystupuje rovněž jako předseda Československého
helsinského výboru. Je iniciátorem snah o obnovu sociální demokracie.

Hájek Jiří, 1913
Vystudoval filozofickou fakultu UK v Praze (1937). Od roku 1933
pracoval aktivně v řadách sociálně demokratické mládeže, za okupace
v letech 1939 - 19^5 byl vězněn. Po válce působil krátce jako tajemník

Ústřední rady odborů a tajemník Dělnické akademie. V letech 19
*3

- 195
*

Hájek Miloš, 1921

Pochází z rodiny úředníka. Absolvoval gymnázium a byl za války

učitelem učňovské školy. V roce 19
*1

vstoupil do KSČ a vyvítel ilegální

přednášel na Vysoké škole politických a hospodářských věd. Byl velvyslan

činnost, pro kterou byl v roce 19
*5

cem ve Velké Británii a stálým zástupcem Československa v OSN. V roce
1965 se stal ministrem školství a v roce 1963 ministrem zahraničních věcí.

osvobození se vrátil na učňovskou školu. V roce 19
*7

nického aparátu. Později se stal vedoucím katedry dějin mezinárodního

Po srpnu 1968 působil v Ústavu státu a práva ČSAV. Od roku 1973 je

dělnického hnutí na Vysoké stranické škole ÚV KSČ. Vzhledem ke svým

zatčen a vězněn. V květnu 19
*5

po

nastoupil do stra

postojům byl v roce 196
*
ze školy odvolán. Pracoval v Historickém ústavu
v důchodu.
Do roku 19
*3

byl členem sociálně demokratické strany, po sloučení

ČSAV a v roce 1968 byl jmenován ředitelem Ústavu dě|in socialismu.

- 1968). Ze strany byl vyloučen v roce 1970.

V roce 1970 byl ústav zrušen a Miloš Hájek pro pravicově oportumstickou

Po roce I96S kritizoval a znevažoval politiku KSČ z pozic posrpnové

činnost vyloučen z KSČ. Aktivně se podílel na tzv. obrodnérn procesu

s KSČ členem ÚV KSČ (19
*3

politické emigrace.

Po přijetí Závěrečného aktu helsinské konference

v naší spofečnosti, účastnil se také příprav nelegálního "vysočanského"

v roce 197 5 se přihlásil k jeho principům s tím, že akcentoval svoje cíle

sjezdu KSČ.

sledované v roce 1968.
V roce 1977 podepsal Chartu 77 a stal se jedním z jejích prvních

mluvčím. Aktivně se podílel na samizdatových sbornících zvaných Histo

mluvčích (mluvčím Charty 77 opět v roce 1979). Jako přední činitel Charty

rické studie.

Byl mezi prvními

signatáři

Charty

77, v roce

I93S byl

jejím

77 prosazuje abstraktní pojetí lidských práv. Formuloval zásadu taktiky
politického postupu Charty 77 - pohybovat se v mezích platných zákonů.

’’Nezávislé iniciativy"
v ČSSR S. 3/1939
Vydává oddálení propagandy
a agitace (JV KSČ
Havel Václav, 1936

Pochází z rodiny, jejíž příslušníci vlastnili barrandovské ateliéry,

inscenace. V roce 1986 mu byla udělena cena Erasma Rotterdamského.
Jejich udělení mělo především zvýšit Havlovu "popularitu".

zábavné podniky Lucerna, domy na vltavském nábřeží a další miliónové

Havel je militantní antikomunista, který usiluje o likvidaci

reality. Vyučil se chemickým laborantem a při zaměstnání vystudoval

socialismu v ČSSR. Využívá k tomu jak podpory ze zahraničí, tak podpory
77, jejím

střední školu. Pracoval jako kulisák a osvětlovač v Divadle ABC a od roku

vnitřních nepřátel socialismu. Je iniciátorem vzniku Charty

I960 jako tajemník a dramaturg v Divadle Na zábradlí, kde se režijně

prvním signatářem a mluvčím. Jejím mluvčím je opětovně v roce 1978. Je

podílel na jeho představeních. V roce 1967 absolvoval divadelní fakultu

členem VONS. V roce 1988 byl jedním z hlavních iniciátorů vzniku Hnutí

AMU, obor dramaturgie. Jeho básnické sbírky nikdo nevydával, nebyl o ně

za občanskou svobodu.

zájem. Havel se proto rozhodl prosadit se jiným způsobem. Stýkal se

především s představiteli kultury, kteří stáli mimo socialistickou umě
leckou frontu.

Hejdánek Ladislav, 1927

Pochází z rodiny úředníka. Po maturitě na reálném gymnáziu

V letech 1967 - 1968 byl předsedou Kruhu nezávislých spisovatelů.

studoval na přírodovědecké fakultě UK, přešel na filozofickou fakultu UK

Již tehdy organizoval podpisové akce nátlakového charakteru. Zúčastňoval

studovat filozofii a sociologii. Po ukočení studií byl něiakou dobu bez

se debatních seancí u profesora Václava Černého, na nichž se mluvilo
o

lucernách, ke kterým je nutno dotáhnout obrodný proces".

V roce 1971 byl za svou nepřátelskou činnost v krizovém období let

zaměstnání, pak pracoval jako pomocný dělník, kopáč, betonář a knihovník,
v polovině roku 1968 přešel do Filozofického ústavu ČSAV jako odborný a

vědecký pracovník, odkud byl v roce 1971 propuštěn.

1968 - 1969 odsouzen pro trestný čin podvracení republiky k podmíněnému

V roce 1972 byl pro pobuřování odsouzen na devět měsíců: po

trestu odnětí svobody v délce 18 měsíců a v roce 1979 byl rovněž pro

amnestii omilostněn. Poté pracoval jako noční vrátný, hlídač a topič.

trestný čin podvracení republiky odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí

V letech 1977 - 1979 byl jedním z mluvčích Charty 77. Stal se

svobody na dobu čtyř a půl roku. V březnu letošního roku byl odsouzen

zakládajícím členem Společnosti pro lidská práva, lednatelem přípravného

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců za podně

výboru Ekumenického hnutí inteligence a studentstva, členem několika

cování a za ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitelei

samizdatových edičních rad. V poslední době publikoval ř3du článků

Po celé období své tzv. umělecké činnosti útočil Havel na samu

v ilegálním tisku. Organizuje "domácí filozofické semináře", na nichž volá

podstatu socialistického zřízení, v jeho hrách se spojuje pesimismus

po návratu ke Kristu. Zaměřuje se především na inteligenci a studenty,

a nevíra v člověka s vysokým stupněm elitářství a nihilismu. Rozklad

které se snaží ovlivňovat propagováním jakéhosi druhu "křesťanského

osobnosti postav svých her prezentuje jako důsledek socialistického ko

komunismu", demokracie ranných křesťanských obcí.

lek tivismu, zcela likvidujícího individualitu člověka. Jeho hry jsou uváděny

na západních jevištích i v rozhlasových studiích, mj. proto, aby byla

Hradílek Tomáš, 19
*5

dokázána životaschopnost tzv. druhé kultury v ČSSR, která je stavěna

Pochází z rodiny berního úředníka. V roce 1967 ukončil studium na

proti tzv. kultuře oficiální. V roce 1969 obdržel rakouskou státní cenu za

agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské. V roce 1966 se stal členem

evropskou literaturu, v roce 1963 a 1970 americkou cenu za divadelní

KSČ. Pracoval jako Zootechnik ve státním statku, kde byl zvolen do funkce
předsedy ZO KSČ. Po dubnu 1969 byl z této funkce uvolněn a v září 1969

