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Vzpomínka na 17. listopad 1939
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PRAVIDELNÁ
MUKLOVSKÁ’SETKÁNÍ
Každé druhé pondělí
v měsíci se konají pravidel
ná muklovská setkání
v reprcscntačních místnos
tech Smíchovského pivo
varu, ulice Nádražní č. 84,
Praha 5 - Smíchov a to vždy
v 16 hodin odpoledne.

Přijďte všichni! Infor
mace, program, zábava.

(Stanice melia Anděl,
1 stanice el. dráhy směr
Smíchovské nadraží).

K PV "

č .3 /9 5

nenávist českého obyvatelstva k ně
meckým dělníkům, oblečeným ve vo
jenské uniformy, budí nedůvěru k po
litice SSSR....“
Teprve když se pozavíraní vysoko
školáci začali pomalu vracet z koncen
tráků, většinou až v roce 1942, se zača
la tato činnost dále rozvíjet a pokra
čovala až do konce války. Třeba však
dodat, že s ohledem na postoj komu
nistů na začátku války se ani později
ke komunistickým studentům neuká
zala mezi studentstvem plná důvěra.
Třeba však dodat, a zde mluvím pře
devším za tehdejší ilegální vedení čes
kého studentstva, pozdější Studentský
národní výbor, že ««.ne tehdy ani příliš
neuvažovali o nejakc politické přísluš
nosti, svou činnost jsme považovali za
svou lidskou a národní povinnost. Pro
to se jádro léto činnosti omezovalo jen
na 5 osob, které se vzájemně spoleh
livě znalo a již dříve spolupracovalo.
Dnes se zdá, že to asi nebyla náhoda,
že 3 z těchto 5 osob byli dřívější člen
ové Klubu nár.soc. vysokoškoláků a dal
ší dva patřili k býv. straně lidové a býv.
nár. sjednocení. Kontakty na jiné poli
tické strany byly pak navázány až kon
cem r. 1944, a to na soc. demokracii,
a těsně před koncem války i na KSČ.
Bylo to hlavně v důsledku politického
vývoje v našem zahraničním odboji.
JUDr. Vladimír Šalda

Z p ra v o d a j

Půl století je v životě lidském doba
jisté dosti dlouhá a tedy i dostačující k
zásadnějšímu hodnocení historických
událostí z tohoto odstupu. Platí to také
o zítřejším 50. výročí uzavření českých
vysokých škol, ale i o ostatních udá
lostech roku 1939....
Všem nám bylo tehdy jasné, že z teh
dejší situace v Evropě není jiné výcho
disko než válka. Zatímco Západní Ev
ropa si po březnu s obavami uvědomo
vala, že další ústupky Hitlerovi už ne
jsou možné, ať by se halily do sebe
mírovějších frází, lidé u nás doma byli
netrpěliví a válku si většinou přáli.
Vzpomínám si, jak někdy v létě r. 1939
u nás koloval vtip o jakémsi Ameri
čanovi, který navštívil řadu evropských
zemí a pak i Prahu. Zde prohlásil, že
jej udivuje, že všude v Evropě se lidé
války obávají, zatímco u nás slyšel je
„už aby to začalo.“
Proto také smlouva SSSR s nacistic
kým Německem u nás vyvolala šok.
Zdálo se nám, že touto dohodou se vy
hlídky na Hitlerův úspěch ještě dále
zvyšují. Vypuknutí války I. září, jak se
zdálo, tyto obavy však zaplašily. Pak
však přišel pro naše vybičované nálady
šok další. Sovětská vojska vpadla 17.
září do zad Poláků, kteří se bránili na
cistické přesile v západním Polsku. Těm
Polákům, kterým jsme v tu dobu již
odpustili odtržení Těšínská po mni
chovské krizi, těm Polákům, jejichž
jazyk byl tehdy u nás tak populární
v různých říkankách. A konečně i těm
Polákům, kteří ochotně umožňovali
tehdy odchody tisíců našich lidí přes
jejich území.
Když pak přišel 28. říjen, nikdo ra
dikální studenty neudržel. Jejich de
monstrace dostaly rychle protiněmecký
charakter. Němci použili zbraní. Těžce
raněný student Jan Opletal zakrátko
umírá a na jeho pohřbu se ozvou de
monstrace nové. Nato okupanti reagu
jí s dosud nebývalou brutalitou a represáliemi. Od 17. listopadu jsou české
vysoké Školy na tři roky zavřeny, řada
studentů z vedení tehdejšího student
stva je popravena, spáchána různá zvěr

stva na studentech v Ruzyni a několik
tisíc vysokoškoláků je zde studentských
kolejí odvlečeno do koncentračních tá
borů...
Vzpomeňme však alespoň krátce
i dalších osudů českého studentstva po
17. listopadu 1939. Jak známo, český
odboj se rozvíjel již po 15. březnu a ještě
silněji po 1. září, tedy po vypuknutí
války. To se týkalo i studentů, zejména
vysokoškolských. I po zániku strany
Národní jednoty si vysokoškoláci stra
ny národně socialistické udržovali mezi
sebou stálé kontakty a řada jejich členů
se po 15. březnu podílela na činnosti
ve vedení českého studentstva, naštěstí
však nikoli mezi hlavními funkcionáři.
Ukázalo se, že to bylo jejich štěstí, pro
tože tak ani jeden z nich nebyl při na
cistickém zákroku proti studentům po
praven. po uzavření vysokých škol je
jich spolupráce však dále pokračovala,
i když s omezením, protože naprostá
většina studentů, ochotných k takové
spolupráci, byla v tu dobu v koncen
tračních táborech. A navíc event, spo
lupráce s komunisty byla tehdy vylouče
na s ohledem na jejich servilní postoj
k sovětsko-německému paktu a k teh
dejším pronacistickým pqkynům
z Moskvy.
Jako vysvětlení, proč tato spolupráce
s komunisty nebyla tehdy možná, uvá
dím několik úryvků ze známé rezolu
ce, kterou ještě 15. 12. 1940 na návrh
Václava Kopeckého přijal UV KSČ:
„Sovětsko-německé přátelství a vzta
hy představují úhelný kámen mezi
národní situace, o nějž se již roztříštily
imperialistické a proti-sovětske plány
auglo-francouzského bloku a o nějž se
nyní rozbíjejí záměry Spojených států
amerických.... SSSR na podkladě své
mírové politiky získává stále větší sym
patie u všech národů, zejména též u pra
cujícího lidu velikého národa němec
kého - to vše činí z Beneše a jím vedené
emigrace, zájmům českého národněosvobozeneckého boje svrchovaně ne
přátelskou a krajně nebezpečnou agen
turu anglo-amerického kapitálu v čes
kých řadách... Benešovi poraženci agi
tují pro vítězství anglo-amerického bio-1
ku jako domnělého předpokladu naše
ho osvobození, pokračují v nesmysl
ných šovinistických štvanicích, zasévají

Poznám ka redakce : Podobné akce se uskutečnily také v
Praze a v Brně a můžeme potvrdit zájem studentů, jak je
uvedeno v článku. Bohužel je nás málo, kdo je ochoten a také
schopen takovou přednášku pronést, aby nebyla nudná, plná
mentorováni a vychvalování vlastního hrdinství.

(několik úryvků ze stalí, {Kané 16. 11.
19SP k 50. výtoči tohoto významného
line).

Muklové na Hradě
Stalo se dobrým zvykem, že vždy před
valnou hromadou navštíví odstupující
předsednictvo pana presidenta Václa
va Havla, aby ho informovalo o čin
nosti KPV ČR.
Tentokráte bylo pozváno více pracov
níků než kdy jindy. Pozvání bylo do
mluveno již předem při návštěvě pana
prezidenta v Plzni u bratra Hrušky.
Zřejmě jeho zahrada a kapie zapůsobi
ly na všechny hosty, kteří s obdivem
a úctou prohlíželi celý areál.
Dohodnuté datum 20. září 1995 bylo
dodrženo a delegace KPV ČR dostala
pozvání. Takže se na Hrad dostavila
delegace KPV ve složení: sestra Kavalírová, bratři Drobný, Šťastný, Doležal,
Slabák, Blatný, Macek, Slavík, Přcučil,
Řezníček, Páral a Macek. Cestou do
salonu pana presidenta jsme měli mož
nost vidět krásně upravené prostory
Pražského hradu v I. patře a měli jsme
nádherný výhled na Prahu. Asi kolem
16,30 hod., nás uvedl pracovník prezi
dentské kanceláře do salonu, kde byli
přítomni novináři a televize.
Pan president přišel v doprovodu
pánů Medka, Špačka a Šafaříka. Po
vzájemném přivítání informoval bratr
Drobný o činnosti KPV ČR, zvláště pak
o odchodu některých členů do SPV
(Sdružení polit, vězňů). Zmínil se o ko
lik členů se jedná a kolik členů zůsta
lo, čímž uvedl na pravou míru, neprav
divost uváděného rozštěpení KPV ně
kterými lidmi. Řekl, že v SPV zůstalo
prozatím 150 členů a KPV má 10 000
členů. Po br. Drobném informoval br.
Slabák o naší politické činnosti a ini
ciativách pro upevnění demokracie
a právního řádu. Ne vždy jsme se vším
spokojeni řekl, naše představy byly zce
la jiné. Na toto téma navázal br. Šťast
ný, který řekl, že mezi lidmi (střední
vrstva) převládá strach z toho, jak do
padnou volby v r. 1996. Neradi bychom
se dočkali druhého února 1948! Dále
Br. Šťastný řekl - my budeme podpo
rovat tuto vládu i tuto koalici, protože
jsme si vědomi toho, že když se jede do
kopce, tak se nepřepřahá. Tato vláda
potřebuje ještě další 4 roky, aby usku
tečnila svůj cíl! Nedej Bože, abychom
dopadli jako v Polsku nebo v Madatsku, nemluvě o Slovensku. Dále sestra
Kavalírové mluvila o sociálně-zdravotních problémech bývalých politických

vězňů. Hovořila hlavně o akci odškod
nění za poškozené zdraví. Zároveň pře
dala panu presidentovi „Pilotní studii“,
která byla závěrečnou zprávou dotaz
níkoví akce, iniciované Ministerstvem
zdravotnictví a požádala ho o podporu
v této záležitosti. Br. Řezníček uvedl:
Nej krásnější představy o svobodě a de
mokracii domysleli lidé v otroctví a kri
minálech. My kteří jsme prožili v bol
ševických koncentrácích a vězení de
set i více let jsme na mnoze po šesti
letech svobody zklamáni neboť ani zda
leka se nenaplnily naše představy o de
mokracii. Rozbujela se byrokracie, ně
kde přesáhla počet za totality, mnozí
politice a státníci podceňují úlohu stá
tu zejména v oblasti kulturní, zdravot
ní a sociální. Pouhá tržní ekonomika
naléhavě společenské otázky nevyřeší
a neřešení sociální otázky rozněcuje ne
spokojenost a nahrává politicky ex
trémním stranám na pravici i na levici
a je nebezpečí, aby příští volby nás
neposunuly zpět a nedaly moc postko
munistickým stranám jako v Polsku,
Madarsku a Pobaltských republikách.
Po krátkých vstupech br. Doležala
o bezpečnostní komisi a br. Macha
o armádě (nedodržování lustračního
zákona) a br. Blatného a Párala si vzal
slovo pan president.
Ujistil nás, že k druhému únoru ne
dojde, že každá vláda, která vzejde z
voleb musí respektovat ústavu a vše, co
nám dala sametová revoluce. Z čeho
jsou obavy řekl, je mafie, neuvážené
privatizace a rovněž zvýšená krimina
lita. Co se týká pozvání na valnou hro
madu KPV řekl, musím bohužel odmít
nout, protože jsem v té době na os
lavách OSN, která má 50-ti letě výročí.
Přislíbil však účast na celostátním set
kání politických vězňů, které se připra
vuje na březen nebo duben 1996 v Pra
ze.
Uplynulo 45 minut a my se roz
loučili a opustili Pražský hrad se
smíšenými pocity. Na nádvoří čekali
novináři a byli velice zvědaví o čem
jsme si s panem presidentem povída
li. Velice stručně a výstižně jim od
pověděl br. Drobný - „Mluvili jsme
o našem zdraví, mimosoudních reha
bilitacích a restitucích a i o politické
situaci“.
Mirko Šťastný

Slíbená fotografie z návštěvy presi
denta republiky Václava Havla v „Za
hradě usmíření" v Plzni, kletou vy
tvořil politický vězeň Luboš Hruška
Na žádost presidenta ho doprovázeli
členové vedení KPVpředseda Lir. Sta
nislav Drobný, místopředseda Ing. Mir
ko Šťastný a za časopis „ l 'ěnti zůstalí'
br. Zdeněk Slavík. Přítomni bylí take
členové vedeníplzeňské/tobočky KPV.

Dva stateční
Z Kanady přišla smutná zpráva, že
odešli do muklovského nebe dva sta
teční lidé.
KAREL KALENDA, neúprosný bo
jovník proti zločinnému komunismu
z valašských kopců. Mnozí ho pama
tujeme jako statečného vězně na Míro
vě a já také jako obětavého národního
exilového pracovníka na americkém
kontinentě. Karel neznal kompromisu.
A v exilové Organizaci politických věz
ňů udělal veliký kus práce.
FRANTIŠEK OTTA se zapojil do
K-231, který se stal pokračovatelem Or
ganizace politických vězňů v Kanadě.
Byl to neobyčejně obětavý a pracovitý
člověk. A právě také jeho zásluhou se
nám podařilo na národním středisku
na Masaryktown v kanadském Toron
tu impozantní pomník obětem komu
nismu. Je to také jeho pomník, kam
každoročně chodí uctít oběti komunis
mu národního odboje přední předsta
vitelé amerického kontinentu i oficiál
ní návštěvy z české republiky.
František Otta i Karel Kalenda byli
stateční lidé. A nežili v exilu zbytečný
život.
Zdcnik Slavík
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Spontánní potlesk, provázený povstáním, je nesporným
důkazem, že dnešní studenti a studentky touží bytostně po
pravdě, stejně jako jsme po ní toužili my. Nemohou za to, že
před nimi byla úzkostlivě tajena z obav před represemi, které
by zcela nepochybně postihly jak je, tak i jejich, rodiče a
pedagogy.

Rádi konstatujeme, že jsme se setkali se vstřícností jak
ředitelů školských odborů, tak i ředitelů a ředitelek jednotlivých
ústavů i jejich pedagogických sborů.
Nejlepším důkazem o dopadu celé akce je jistě skutečnost,
že mají zájem o provedení těchto přednášek i pro jiné, než
předmaturitní ročníky. Slíbili jsme!

Skutečnost, že přednáší br. Stanislav Cába, politický vězeň,
vězněný 14 let za akci “Svobodné volby pod dozorem OSN”,
ve spolupráci s dalšími členy výboru pobočky, je zjevně velmi
působivá. Studenti a studentky sledují přednášky s naprostým
soustředěním a se zjevnou touhou po pravdě o údobí
komunistického režimu, provázeného každodenním útlakem a
barbarstvím.

7

Jsme přesvědčeni o tom, že tím naplňujeme jedno z hlavních
posláni těch, kteří se dokázali zločinnému komunistickému
režimu postavit na odpor a že tím přispíváme patřičně i ke
zvýšeni kreditu KPV ve společnosti.
Diviš, předseda pobočky Tábor

Za. tento dopis byl rovněž Pavel .«onka čsl soudem v r. 1587 odscuzen.lžodstavite-

lé MNV ve Vrchlabí ho předali orgánům LtB
21. červen 1949

nade Městského národního výboru

Vrchlabí
Bůh je prolezlý červy©
Věřící se bijí v prsa
jako by s rozkoší poplácávali
ženský zadeko

Táborská pobočka KPV provádí na středních školách
přednášky na téma “Komunismus a 42 let totality ” . Po Táboru
a Soběslavi budou nyní přednášky pokračovat také v Českém
Krumlově.

Zde můžete objednat i Romana Cilka
a uvízneš za
hrdlo!" z edice Lidé a zločin.
KPV Ústi nad Orlici, A. Blažka 1125 vydala sbírku básní
“ Květy koridorů ” od Jiřího Herzingera. Je v listovém vydání,
lze používat pro nástěnky a jc opravdu výborná!

Přednášky na středních školách.
T ém a “ K o m u n ism u s a 42 let to ta lity ” .
!

Sestry a bratři na pobočkách, je na vás, abyste se této
záslužné práce ujali. Nebojte se, lidé o knihy mají zájem.
Vysvětlete členům, že by tyto knihy neměly chybět v žádné
muklovské rodině, že by je měli znát jejich děti, vnuci, příbuzní
i přátelé! Připomínejte tak krutá padesátá léta.

:

Stěžujeme si, že se padesátá léta ze současné historie
odsouvají, ale nevyužíváme té nejdůležitější propagace, jako jc
kniha.
M ám e spisovatele z našich řad, našli se i odvážní
nakladatelé, kteří tyto knihy vydávají, a co se stalo ? Rozesílali
pobočkám nabídky těchto vydávaných knih a ohlas poboček je
téměř nulový. A tak těmto nakladatelům leží na skladě tisíce
výtisků, do kterých investovali peníze a my si, vážení, musíme
uvědomit, že už nikdy nebudou riskovat a tyto knihy vydávat.
A tak si sami odzvoníme

-a s

V ýzva všem pobočkám

Kniha - nositelka historie

Objednat je můžete : Ing. Jiří Janda, Nová inspirace,
Pražského 610, Praha 5, 152 00

L. Navrátilová

Poznám ka redakce: výčet knih s touto tématikou není
zdaleka úplný. Redakce bude postupně zveřejňovat další tituly.

Věííin, že pobočky pochopí o co nám jde a řekla bych, že je
to i naše povinnost a kulturní poslání, a knihy budou šířit.
Nebojte se toho, naši lidé jc rádi koupí, ale musíme jim dát
možnost získat jc
Čtenáři Zpravodaje, obracejte se na své pobočky !!!

Olomoucká pobočka se od šatného začátku o šířeni knih
stará
úspěchem! Naší pobočkou přešly všechny tituly,
které doposud vyšly. Ale jedna pobočka situaci nemůže
zachránit! Navíc, nakladatelé nyní dávají knihy se slevou při
objednávce aspoň 20 knih.
Dávám vám adresy nakladatelství
Karel Kukal “Deset křížů ” zachycuje hromadný, žel tragický
útěk ze slavkovské čtrnáctky. Vzpomínky toho,, který to přežil,
tvoří otřesnou reportáž o tom, co se mohlo v komunistickém
Československu dít.

Kniha Dáši Šimkové “Byly jsme tam taky ” je k dostání i na
našem ústředí KPV v Praze (Autorka nedávno zemřela).

Mot tě t

0 krvavé neděli
promluvil car
puškou a bičemo
Pen co den,sedm dní do týdne
pak promlouval car
puškou a bičemo
Z-sloužilý vrah liduo

blunce národů
zpopelnilo věřící
mudrc největší
zapomněl na Komunistický manifesto
Nejnadenější Leninův žák
dal učitoli po hubě o

21. červen je oním úděsným datem, které předznamenalo
řádění krvelačné komunistické hydry na mnoho let dopředu.
V tento den skončil na rychle zbudovaném popravišti v horské
věznici v oprátce rudé justice život jednoho z nejstatečnějších
synů našeho národa diviz. generála Heliodora Píky.
Vracím se svým vzpomínáním o více než čtyřicetpět let
zpět na cestičku horského “kola”, kam jsme byli vyváděni
bachaři na pár chvil “na vzduch”, abychom, jak oni říkali,
nechcípli. Chodili jsme, byt’v uctivé vzdálenosti, kolem hustou
sítí zamřížovaných oken cel oddělení zvaného “Kreml”, za
nimiž jsme více tušili než mohli spatřit obličeje spoluvězňů,
jejichž morální, politické i vězeňské krédo bylo pro pány
soudruhy druhu Šafarčík, Stroin, Benda, Kramer a jim
podobným tak nebezpečné, že je isolovali prakticky od všeho.
Díky “bezdrátovému telegrafu” jsme moc dobře věděli, že je
tam vězněn gen. Píka a které okno patři “jeho” cele a pokud
jen trošinku to bylo možné, snažili jsme se to dát najevo.
Jako každý rok po jejím vydání v roce 1992, tak i letos se
vracím k četbě knihy JUDr. Rastislava Váhaly “Smrt generála“
(Melantrich), poněvadž je v ni neobyčejně věrně a pravdivě
zachycena generálova osobnost. Netajím se tím, že vždy při
její četbě padá na mne nevýslovný děs, jak ty rudé hyeny lží,
podvodnou manipulaci se spisy, prostě celou vahou své
komunistické špíny neváhaly nejen křivě svědčit, ale i vyslovit
ortel smrti při zcela jasném vědomí, že páchají justiční a
politickou vraždu.
A z řádků uvedené knihy defilují jména zrůd Patras,
Fierlinger, plk. Reicin, JUDr. Vaš, pplk. Nýč, JUDr. Vaněk,
Zadina a další. V obnoveném procesu v roce 1968 říká znalecký
posudek Dr. Benčíka a Dr. Navrátila
Proces s generálem
Píkou, který je jedním z prvních v této řadě, předznamenává a
nese všechny základní znaky vykonstruovaných, nezákonných
politických procesů padesátých let.”.... “V přípravě a v průběhu
procesu s generálem Píkou byly používány nezákonné metody.”
(in R. Váhala:”Smrt generála” str. 177).
Závěrem své skromné vzpomínky na osobnost divisního
generála Piky, dovolte, abych připomenul slova autora
nejpovolanějšího, JUDr. Rastislava Váhaly z kapitoly “Poslední
noc”, (in JUDr. R. Váhala:Smrt generála, str. 134-135)“ Noční

Ale v mládí,v mládí byl zdatnýo
nie v stáří ,v stáří, byl krutý o
mladý
ještě nebyl bohémo
Proměnou v boha se člověk mění v tupceo
Závaží je těžké o
Hozená na druhou misku vah
je chytrost doplněna krutostí©

Věřící zpytují duši,
v čem byla chyba? V Bohu ?
či v motlitbách ?

Ale co stroje ?
Vítězné trofeje ?
Lítě bez chleba ?
Němý řev hrůzy
krvácejících soudruhů ?
Kdo vydal rozkaz
se všeho nezúčastnil
blíbena byla jablka
Co nepřišlo,byl chlébo

hodiny nám pomalu, ale neúprosně ubíhaly - osudná hodina se
blížila... Rozloučil se se synem i se mnou a požádal:”Až bude
příznivější doba, očistěte mne, jsem nevinen”". Oba jsme
přislíbili a slib svůj dodrželi. Pak Pika v generálské uniformě
sešel schodištěm dolů na jeden z dvorků borské věznice. Po
přečtení rozsudku a provedení degradace byl rozsudek vykonán.
Pikova poslední slova zněla: Jestli to národ sjednotí, umírám
řáď"
A já se ptám, jak je možné, že ti lidští netvorové, kteří ve
své rudé zpupnosti a nadutosti beztrestně spáchali politickou
vraždu, nebyli řádně potrestáni, proč nebyli před zraky národa
odsouzeni i morálně ?
A neubráním se pocitu, že jsme památce osobnosti div.
generále Píky zůstali strašně mnoho dlužni, neboť vrah zůstane
vrahem, ať se převleče do jakéhokoliv hávu či funkce.
Dušan Chval, předseda PK pobočky KPV15

-0-0-0-

"Zpravodaj" Konfederace
politickvch v ě zňú
č.3/1995

K vypěstování zrna,jež by vzdorovalo mrazu,
je povolána řada odborníků©
A stavbu socialismu
má v temnotách zfušovat pár lidí ?
322368

Vede snad vůdce svůj lid
na vrchol,o kterém ví jen on ?
řodle statistik však určují costy tím cm činí i tím co nečinío
Když se objevil pomocník,byl malomocný©

322533

btižoný leprou
přesto pomohlo

— 2

U nás v Čechách musí člověk dávat dobrý pozor,aby se nedostal do vezení pro
gáz několik slovo Jaroto i před psaním těchto veršů o Stalinovi jsem pocítil nutnost nahlédnout
do encyklopedie,zda necituji básníka nějak závadného«» Bertold Brecht,básník,režisér a divadel
*
ní teoretik byl nositelem Leninovy správně/Stalinovy /ceny. Jeho básně jsou prý dokladem umě
lecko filosofického zápasu o socialismus«» Jsem tedy naprosto klidný,že cituji autora oficiálně
povolenéhoo
Bostupem času byl z naší společnosti postupně odstraněn kult J<»VO LtalinaoZačaly ubývat busty,sochy i obrazy. Můžeme se zeptat prpč 7 Jistě to nebylo pro nic a za nic o
^odívejme se pravdě do tváře,kdo byl onen muž vlastním jménem Džugašvili.
Naučný slovník uvádí,že jeho systém vlády v letech hromadných čistek v letech
1956 - 195Ö a v posledním období měl negativní důsledek pro SSSR a byl odsouzen na XX. sjez
du v roce 1956o Dovede si však někdo představit co hrůzy je skryto ta tímto textem 7
Btalin byl člověk. Skutečnost
že
*
tento člověk žil znamenala,žomuseli spousty
dalších lidí zemřít. Již V.IO Lenin upozorňoval na jeho negativní vlastnosiíld^rakterové
a nedopučoval jeho volbu do čela sovětského státu«» Skutečnost dala Leninovy za pravdu
*
Ve
třicátých a začátkem čtyřicátých let ohromné pogromy naplnily sibiřské věznice poctivými
komunisty a delšími občany sovětského státuo Vlny strachu a hrůzy zasáhly celou sovětskou
společnost. Sovětská společnost byla decimována a prst Stalina ukazoval na ty,na které přiš
la řada
*
Stalin soustředil do svých rukou nesmírnou moq o které se nesnilo největším despo
tům a tyranům středověku
*
Měl moc postlat na smrt miliony lidí,včetně svých nejbližších spo
lupracovníků a přátel
*
Tuto moc uplatňoval p^oti Krymským Tatarům axdalším národům«» řrincip
kolektivní viny chtěl použít i proti 25 milionům Ukrajincům,které chtěl přemístit a nechat
patrně vypřít v nehostinných oblastech SSSR.'bnad jenom faktická nemožnost tohoto plánu mu jsdi
jeho záměr.překazila. Obětí bylo příliš mnohoo
Kult JoV0 Stalina byl odhalen na umíněném XX. sjezdu KSěS s. Chrusčovem v Jeho x
tajném projevu. I pro náš národ znamenal tragedii,jejiž důsledky pocitujeme dodnes. Počátkem
50 let se odhady našich táborů a věznic pro 13. mil. obyvatel pohybují okolo čísla 422 o
Na. smrt museli jít např. gen«» Helidor Bíka,Rudolf Slánský,Horáková a mnoho dalších«»
Jistě by bylo zbytečné dále a podrobně vypočítávat vinu,kterou Džágašvilli nese0
Tuto vinu nemůže smazat ani výčet úspěchů ve vedení války
*
Když přijdu do úřadovny Mě NV ve Vrchlabí a pohlédnu na zed vidím zde portrét
usmívájícéhp btalina,kterého zde pokládají za milou starožitnost. 2 nad všude v socialistic
kém Československu se poučili z XX. sjezdu KSbS a veškeré vzpomínky tohoto strašného muže
zmizely. Ve Vrchlabí doposud neo Máme to snad chápat,že na MS NV veý/rchlabí dosud žije
duch tohoto strašného muže 7 Má se nám připomínat jako vzor 7 Ovlivňuje tento muž nadále
svým příkladem práce Mě NV. Osobně mám vždy nedobrý pocit při pohledu náportrét btalinao
Vidím před sebou ty nepopsatelné hrůzy a ohromné tragédieo
Tato tíseň mě jímá i v úřadovně MS NVo
Broto jako občan a především člověk žádám ,aby z úřadovny Me NV ve Vrchlabí
a eventuálně z dalších míst byl odstraněn portrét Josefa Visarionoviče btalina,vlastním
jménem Džugašvillihoo
a to ve jménu všeho,co je lidské
*

'■onka Ravel

ve Vrchlabí 27,11. 1365
I když v současné situaci, kdy sociální demokracii rapidně stoupá sláva do
hlavy a právem z důsledků katastrofální ekonomické situace, která naši zem vr
há
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byl vyloučen z KSČ. Od počátku roku 1970 pracoval

41

jako Zootechnik

protispolečenských akcích v období výročí úmrtí Jana Palacha. Zúčastnil se

v JZD, kde byl v roce 1973 pověřen řízením živočišné výroby. Po dvou

rovněž akcí namířených proti našemu zřízení a narušujících klid a veřejný

letech byl přeřazen do funkce referenta pro zásobování a prodej. V lednu

pořádek v srpnu a říjnu 1983.

1977 podepsal Chartu 77 a v polovině téhož roku odešel z družstva. Od té
doby pracuje jako dělník.

Chudomel Jan, 1967

V roce 19X7 byl stíhán za přečin porušování veřejného pořádku.

Protisocialistické zaměření rodičů se plně odrazilo v jeho výchově,

Na prvomájové manifestaci rozvinul transparent s provokativním heslem.

názorech a postojích vůči naší společnosti.

Je zakládaiícím členem Společnosti přátel USA, signatářem Hnutí

Po ukočení střední průmyslové školy stavební byl na základě svého

za občanskou svobodu a členem jeho prozatímního koordinačního výboru.

psychického stavu uznán plně invalidním. Je využíván exponenty nelegál

Je jedním z letošních mluvčích Charty 77.

ních struktur, kteří ho zapojují zejména do letákových akcí. Výrazně se
angažuje v Nezávislém mírovém sdružení.

HromádkOvá Marie, 1930

Působila jako politická pracovntce OV KSČ ve Vrchlabí, ÜV ČSM

Kantůrkové Eva, 1930

v Praze, KV KSČ v Olomouci, OV KSČ v Bruntále, v roce 1968 zastávala

Otec novinář a filmový scénárista, matka spisovatelka. E. Kantůr

funkci taiemmce pro průmysl OV KSČ Praha 6. později pracovala jako

kové pracovala jako redaktorka Mladé fronty a funkcionářka svazu mláde

referentka oddělení informací MěV KSČ v Praze. Nyní je v důchodu.

že. Po absolvování filozofické fakulty UK v roce 1956 se po několika

V roce 1970 byla propuštěna z aparátu KSČ a vyloučena ze strany.

krátkodobých zaměstnáních věnuje literatuře. Byla členkou svazu spisová-

Snažila se pak podchycovat další vyloučené členy strany a vyvíjet činnost

telö a do roku 1970 Členkou KSC.

proti linu politiky KSČ.

Svojí aktivitou a zapojením do nelegálních skupin vyjadřuje ne

V roce 1977 signovala Chartu 77 a pro svoji aktivitu byla v roce

souhlas se socialistickým vývojem naší společnosti. Ve své politické

193j zvolena jednou z jejích mluvčích. I nadále se aktivně zúčastňuje

orientaci inklinuje ke koncepci uspořádání společnosti, jejímž základem je

činnosti Charty 77 a zaměřuie se především na rozmnožování a rozšiřování

abstraktně chápaná svoboda.

nepřátelských tiskovin.

Naplnění představ o ideálním uspořádání

společnosti bylo podle ní dosaženo v buržoazním Československu. Odrazem
jejích názorů je jak podepsání Charty 77, v níž v roce 1985 zastávala

Chromý Heřman, 1947

funkci mluvčí, tak její literární činnost liberálně buržoazního zaměření.

V roce 1936 byl odsouzen pro trestný čin podvracení republikv
k nepodmíněnému troštu odnětí svobod) na dva roky. Od loňského roku

Kozlík Jan, 1946

pokračuje v činnosti namířené proti našemu socialistickému zřízení, proti

V roce 1967 začal studovat na Komenského bohoslovecké fakultě

politice KSC a spojenectví se stát) socialistického společenství. 1’rai uje
u ČSD jako manipulant kusových zásilek.

v Praze. Již od počátku studia byl ovlivňován nábožensko-polittekou
ideologií tzv. nové orientace, propagované skupinou reakčních duchovních

Je signatářem Chart) 77, v |ejíž zájmech aktivně vystupuje, členem

českobratrské církve evangelické. V roce 1971 strh! československou a

Iniciativy sociální obrany a Mírového klubu Johna Lennona. Podílel se na

sovětskou státní vlajku vyvěšenou na budově fakulty při příležitosti výročí
Února. Od vyloučení z fakulty je zaměstnán jako revizní technik.

’’Nezávislé iniciativy” v ČSSR
č. 3/1989
Vydává oddálení propagandy
a agitace ÚV KSČ

5
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V roce 1977 se stal signatářem Charty 77. V lednu 1933 byl za

zatčeného L. Lise pověřen funkcí jejího mluvčího. V červnu 1983, v době
konání světového mírového shromáždění v Praze, spoluorganizoval nepovo
lené setkání představitelů Charty 77 s některými zahraničními delegáty

tohoto shromáždění.
Po odchodu z funkce mluvčího Charty 77 se angažoval v Nezávislém
mírovém hnutí. V listopadu 1984 se podepsal pod společné prohlášení
"nezávislých mírových hnutí" v ČSSR a NDR. Aktivně se zajímá

o křestanskou evangelickou filozofii. Zúčastňuje se přednášek organizova
ných protagonisty "nové orientace".

KSČ ve společnosti. Ve svém politickém vývoii překročil hranici "reform

ního komunisty", čímž si zabezpečil širší podporu emigrantských antikomunistických center. Je jedním z aktivních organizátorů vzniku Hnutí za

občanskou svobodu a Čs. helsinského výboru.

Malý Václav, 1950

V letech 1971 - 1976 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích. Pak byl kaplanem ve Vlašimi a v r. 1977 byl

přeložen do Plzně.

V roce 1979 mu byl odňat státní souhlas

pro výkon duchovenské

činnosti a bylo proti němu vedeno trestní stíhání pro trestný čin podvrace

ní republiky. Do roku 1987 pak pracoval jako topič a dělník. Od I. 3. 1987

Lis Ladislav, 1926
Vyučil se strojním zámečníkem. Za okupace prošel několika odbo
jovými skupinami. Po osvobození zaujímal řadu funkcí v mládežnickém
a odborovém hnutí. Absolvoval Vysokou stranickou školu ÚV KSČ. V roce

1953 byl odvolán z funkce předsedy ÚV ČSM a v roce 1961 byl na základě

dosud je bez pracovního poměru; pobírá stipendium od zahraniční instituce.

Od května 1978 je členem VONS a v roce 1931 byl mluvčím Charty

77. Je stoupencem

militantního klerikalismu, pokouší se diskreditovat

ČSSR kritikou "porušování náboženských svobod".

obvinění z trakční činnosti a troekismu uvolněn ze všech funkcí. Pracoval

poté jako dělník. V roce 1968 byl rehabilitován a zvolen tajemníkem
MěV KSČ v Praze. Byl jedním z organizátorů nelegálního "vysočanského"

sjezdu. Za svoji činnost v krizových letech byl v roce 1969 vyloučen
z KSČ. V současné době je v důchodu.
Je jedním z dlouhodobě působících aktivistů Charty 77 a Výboru na

obranu nespravedlivě stíhaných. Je místopředsedou Mezinárodní federace
pro lidská práva s určením pro východní země.
V roce 1983 byl odsouzen pro trestný čin pobuřování k trestu odnětí

svobod' v délce 14 měsíců a současně mu byl uložen ochranný dohled na

dobu tří let. Pro přečin porušení podmínek ochranného dohledu by!
opětovně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu dvou
měsíců.
Jeho základní ideově politickou orientací je ostře vyhraněny anti-

komuntsmus. Zpochybňuje politiku ČSSR jako právního státu a neguje
socialisticky vývoj naší společnosti. Je jednoznačně proti vedoucí úloze

Němcová Dana, 1934
V roce 1955 vstoupila do katolické církve. V letech 1953 - I95S

studovala na filozofické fakultě L;K v Praze obor psychologie a filozofie.
Navštěvovala "soukromé semináře" Jana Patočky.

V 60. letech se zúčastnila "ekumenického dialogu", který probíhá! na

půdě Komenského bohoslovecké fakulty v Praze. V ietech 1967 - 1968 se
zúčastnila "mezinárodní konference pro dialog mezi marxisty a křestany"

v Holandsku a Západním Berlíně. V roce 1963 se podílela na laických

snahách o oživení církevního života v Československu. V roce 1976 se
angažovala v kampani proti soudnímu řízení s Plastic Peoples. Pracovala
jako psycholožka, uklízečka a poté jako domovnice, až do doby, kdy lí

vznikl nárok na důchod.
Pro trestný čin podvracení republiky byla v roce 1979 odsouzena -

podle § 93 trestního zákona k odnětí svobody

s podmíněným odkladem na dobu pěti let.

v

délce

dvou

let
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Patří mezi první signatáře Charty 77 a je členem Výboru na obranu

Placák Petr, 1964

nespravedlivě stíhaných.

Je synem bývalého mluvčího Charty 77 Bedřicha Placáka. Vliv
rodinného prostředí, nepřátelsky zaměřeného vůči socialismu, se projevil

Patočka Jan, 1907

v jeho názorech a postojích vůči naší společnosti.

Po absolvování gymnázia v roce 1927 studuje na filozofické fakultě

Je zakladatelem "nezávislé iniciativy" České děti, která se přede

Univerzity Karlovy v Praze romanistiku, slavistiku a filozofii. Velký vliv

vším jeho prostřednictvím podílela na organizování protispolečenských akcí

měl na jeho názorovou orientaci zejména T. G. Masaryk a Emanuel Rádi.

v srpnu 1988 až

V letech 1928 - 1929 studuje jako stipendista na pařížské Sorboně, v letech

i v zahraničí. Za své jednání na nepovoleném shromáždění na Václavském

1932 - 1933 v Berlíně a později ve Freiburgu.

náměstí v Praze dne 16. ledna t.r. byl v únoru odsouzen k podmíněnému

jako profesor na gymnáziu a zabýval

lednu 1989. Snaží se prezentovat

svoji činnost

filozofickým

trestu odnětí svobody na dva měsíce a peněžitému trestu 2 500 Kčs

odkazem Husslera a Masaryka. Únor 1948 odsoudil jako komunistický puč.

(v případě zmaření tohoto trestu byl uložen náhradní - odnětí svobody na

V roce 1963 se stal profesorem na filozofické fakultě UK, kde působil do

jeden měsíc).

Pracoval

se

roku 1972. Je považován za jednoho z duchovních otců Charty 77. Je

jedním z jejích prvních signatářů a mluvčích. Zemřel v březnu 1977.

Reichrt Miloš, 1946

filozofickým myšlením působil na Václava Havla. Na IV.

Pochází z rodiny kazatele církve bratrské. V roce 1965 maturoval --a

sjezdu spisovatelů v roce 1967 Havel žádá, aby bylo Patočkovi se satisfakcí

SWS v Praze a začal studovat na Komenského evangelické bohoslovecké

Svým

vráceno členství ve svazu spisovatelů, které ztratil pro své antikomu-

fakultě v Praze. Studium ukončil v roce 1970. V roce 1972 mu byl ocňat

nisticke postoje. Patočkova clitářská koncepce postavení inteligence

státní souhlas pro výkon kazatelské činnosti.

ve společnosti je základem taktiky, kterou v současné době uplatňují

Pracuje

jůko

top:<‘.

V politické oblasti se u něj projevuje tzv. individuální mcra:i«:’h.s.

nelegální struktury ve vztahu ke kulturní a umělecké frontě.

Od socialismu neočekává nic pozitivního a odmítá jakékoli kernprc-r iy..

Petrová Jana, 1966

Chartu 77. V Chartě 77, jejímž mluvčím byl v roce 1980, se podíl, r.u

Aktivně se zapojuje do různých "iniciativních" skupin s va.be. .u

Pochází z úřednické rodiny. Po ukočení střední geodetické školy
v Praze vystřídala řadu zaměstnání jak ve svém oboru, tak zejména jako

zpracování některých materiálů k náboženským, politickým a so«.;a mn
otázkám.

uklízečka. Naposledy byla zaměstnána jako knihařská dělnice.

Její zapojení do "nezávislých iniciativ" ovlivnily styky s P. Uhlem

Ruml Jiří, 1925

a postupně s dalšími aktivisty Charty 77.

V roce 1944 maturoval na plzeňské reálce. Pracoval jako techn.cký

Aktivně se zúčastnila protispolečenských vystoupení na Václavskérri

úředník, kulturní referent, korektor, v letech 1947 - 1969 jako redaktor

náměstí \ lednu letošního roku. V únoru letošního roku byla odsouzena

Čs. rozhlasu. Večerní Prahy, Čs. televize a časopisu Reportér. V letech

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce devíti měsíců za trestný

1970 - 1976 byl technickým úředníkem, nyní je v důchodu.

čin výtržnictví podle § 202, odst. 1 trestního zákona a za trestný čin útoku
na veřejného činitele podle § 156, odst. 2 trestního zákona.

Svou činností prokazoval již před rokem 1968 orientaci na tzv. pravý

socialismus. Do jeho statí a článků pronikal majoburžoazní liberalismus
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a revizionismus. Socialismus považuje za formu existence společnosti,

KSČ. V roce 1972 byl odsouzen pro trestný čin podvracení republiky k

která neumožňuje vyniknout jedinci, potlačuje jeho osobnost a vede

výkonu

trestu odnětí svobody v délce devíti

měsíců. Je v důchodu.

Ve své politickoideové orientaci přešel z pozice "reformního komu

k pocitu odcizení. Propaguje teorii elit a plně se staví za "svobodu tisku".

V současné době se v jeho

Své životní poslání spatřuje v působení proti socialismu jako "společnosti

nisty" k likvidátorství a antikomunismu.

bez perspektiv".

antikomunistických postojích výrazně projevuje antisovětismus a zásadní

Od roku 1981 byl trestně stíhán pro trestný čin podvracení republiky.

nesouhlas s politickým systémem ČSSR. Jeho politické cíle jsou vyjádřeny

a bývalým

v požadavcích likvidace KSČ, zásadní změny politického systému, příklonu

mluvčím Charty 77. V poslední době se angažuje pro legalizaci Lidových

k "evropské kultuře" a izolace SSSR. Je jedním z iniciátorů a organizátorů

novin.

Hnutí za občanskou svobodu.

Je členem

VONS, aktivistou Hnutí za občanskou svobodu

Sternová Jana, 1921

Uhl Petr, 1941

Studoval na strojní fakultě ČVUT v Praze a po dokončení studií

Pochází z úřednické rodiny. Má středoškolské vzdělání a původně
vykonávala povolání učitelky rytmiky.

působil jako učitel na střední průmyslové škole. Podílel se na založení

Z KSČ byla vyloučena pro své pravicově oportunistické názory

"Hnutí revoluční mládeže", v němž vypracoval spolu s dalšími jeho

a činnost v krizových letech 1968 - 1969. Rozšiřovala poté ilegální

"manifest" a Programové prohlášení ideologické sekce Revoluční socialis

tiskoviny, mj. dopravované do ČSSR ze zahraničí. Podílela se na finančních

tické strany, které se vyznačuje miiitantním antikomunistickým zaměře

sbírkách na podporu pravicových elementů vyloučených z KSČ.

ním.

Plně se ztotožnila s Chartou 77 a v roce 1937 byla jejím mluvčím.

Za svou činnost byl v roce 1969 odsouzen pro trestný čin podvraceni

Je jedním z iniciátorů protispolečenského vystoupení na Václavském

republiky k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce čtyř let. V roce

náměstí, jež se konalo 16. ledna t.r. V únoru byla odsouzena za trestný čin

1979 byl pro stejný trestný čin odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí

výtržnictví podle § 202 trestního zákona k trestu odnětí svobody na čtyři

svobody v délce pěti let.

měsíce s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku.

Je miiitantním aktivistou Charty 77 a Výboru na obranu nespraved
livě stíhaných. Snaží se o aktivizaci činnosti i dalších "nezávislých

Sabata Jaroslav, 1927

Pochází z rodiny statkáře a aktivního funkcionáře tehdejší Strany

iniciativ" a upevňování jejich styků s různými disidentskými hnutími
v socialistických zemích a čs. antikomunistickou emigrací.

lidové. Je absolventem filozofické fakulty, na které pracoval jako odborný
asistent a poté docent. Ve svých 18 letech vstoupil do KSČ. byl aktivním
členem ČSM, stal se vedoucím tajemníkem jeho krajského výbory

Veverka Otakar, 1956
Je signatářem Charty 77, aktivistou Společenství přátel USA,

v Karlových Varech. Usiloval o proniknutí do vedoucích politických funkcí

členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, UNIJAZZ a zakladate

a z těchto důvodů se zřekl svých rodičů. V roce 1963 byl zvolen

lem Mírového klubu Johna Lennona. Aktivně

tajemníkem jihomoravského KV KSČ a na nelegálním "vysočanském" sjezdu

prostředí tzv. undergroundu a zaměřuje se na zneužívání některých mla

členem LV KSČ. Za svoji činnost v roce 1968 byl v roce 1969 vyloučen z

dých lidí k organizování protispolečenských akcí.

se angažuje

zejména v

Pokračování

