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Nepatřím mezi ty,
kteří nechápou, že
ze to, že mohu publi
kovat tyto materiály
musím vždy•nezapome
nout poděkovat panu
lepe řečeno soudruhu
Michailu Gcrbačovovi.
Je mým zvykem, že as
poň jedenkrát v roce
toto ne stránkách to
hoto časopisu tak uč
iním. Mnozí říkají,
žé^spadlo samo, jiní,
že tc Reagan zařídil.
N e z a p ome nu r. i k dy n a
ty vystrašená prasečí
očka komunistických
funkcionářů, redakto
rů a estébáků už při
pouhém vyslovení je
ho jména. A vzpomeň
te si jak v posledním
roce před"revclucí" a
dodnes nenadávají na Reagana, ale na Gorbačova. Věru tnk.H
?2±iíiŤÍí_y2zni_zemřelí?_ve_vazbě_L/Dosud nepublikováno/

3 ch ei n h e r

Egon, nar.31.5.1901, velezrada, zemřel na
tvrdnutí jater 26.3.1959 v Leopoldově.
Samek’ Josef, nar.2.6.1887, velezrada, zemřel ne korná
t3ní tepen 27.12.1959 v Leopoldově.
B e j č e k Ferdinand, nar.2.9.1902, velezrada, zemřel na
srdeční vadu 26.3.1960 v Lecocldově.
Č i h á k Josef, nar. 11.9 . .1880 , velezrada, zemřel na vel
kou rozedmu 'plic 18.2.1960 v Leopoldově.
Černý Bratišek, nar.27.11.1904, velezrada, zemřel na
áteriosklerosu srdečních tepen 6.4. I960 , Leopold
G o j d i č Pavel, nar.17.7.1889, velezrada, zemřel na
BISKUP
stařeckou sešlost 17.7.1960 v Leopoldově.
H.a vran Josef, nar.14.2.1896, velezrada, zemřel na ce
Ikcvcu sklerosu 2.7.1960 v Leopoldov-3

.
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Přirozeně, že budu chtít všechny
listy, už kvůli publikaci v ”Res
publica”, nc a když,jich bude 100
potem 5000,*
Kč není zss tak málo ;
aby MV si díky StB nepřišlo na p
*
kný prachy od tisíců sledován,ých.VH.
V Praze dne 20.11.1997

Ministerstvo vnitra
sekce OUS, archivní a spisové služby
odbor zpřístupňování svazků St3
170 34 Praha?, pošt, prihr. 21/ASU
Č.j. : SP-7755/LU-SV-97

Robin Cook
SMRTELNÝ STRACH

Vážený pan
Vladimír HAJNÝ
ČSA 34
787 01 Šumperk

Vynikající detektivní pří
běh z lékařského pro
středí. Doktor Howard
se po smrti svého paci
enta pokouší odhalit
příčinu dalších nečeka
ných úmrtí. Způsobují
náhlou smrt drogy nebo
za tím stoji zájmy mocných firem?
Pevná vazba, 208 str.

322255 1O5KČ

52 Kč

M!B

MUŽI V ČERNÉM
V kinech od 8. 1O. 1997
Blaník
Světozor
Hvězda
Kotva

Cinema Broadway
Multikino Galaxie
Kyjev
(od 9. 10.)

!! Pouze 8. 10. 97 levnější vstupné !!

Věc:Zpřístupnění svazků bývalé StB ve smyslu zák. č. 140/1996 Sb.
- sdělení

K Vaší žádosti týkající se zpřístupnění svazků bývalé Státní
bezpečnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 140/1996
Sb. sděluji, že k Vaší osobě je Ministerstvem vnitra evidován a
archivován osobní svazek, který Vám bude na základě tohoto zákona
zpřístupněn.
Bližší
podrobnosti
týkající
se
konkrétního
termínu
zpřístupnění svazku a jeho rozsahu Vám budou neprodleně a s
předstihem
oznámeny po
technickém zpracování
svazku a v
návaznosti na časovou posloupnost vyřizování přijatých žádostí.
Pro bližší orientaci Vám sděluji, že svazek může být zpřístupněn
Vám osobně, případně jiné osobě, na základě konkrétní úředně
ověřené plné moci ( v případě Vašeho zájmu je možno získat
tiskopis plné moci na adrese - Ministerstvo vnitra, pošt,
přihrádka 1109,
111 21 Praha 1 ) , a to na určeném pracovišti
Ministerstva vnitra v Pardubicích.

V případě zájmu Vám bude vydána kopie svazku, resp. jeho
části, a to po zaplacení správního poplatku, který činí 50,-Kč za
jednu stránku
(
zákon ČNR č.
368/1992 Sb. , o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ) .
Dále Vás informuji, že Ministerstvo vnitra vyhodnocuje další
archivní materiály ve smyslu ustanovení § 2 písm.c) zákona
č. 140/1996 Sb. , v nichž by se mohlo jméno Vaší osoby rovněž
vyskytnout. Vzhledem k současným omezeným technickým možnostem
příslušného pracoviště bude zpracování těchto materiálů vyžadovat
delší časové období. V případě pozitivního zjištění Vám bude
uvedená skutečnost neprodleně oznámena a příslušný archivní
materiál obdobným způsobem zpřístupněn, aniž by bylo vyžadováno
předložení další žádosti.

Vedoucí odboru zpřístupňování svazků StB
sekce OUS, archivní a spisové služby
Ale co, většina si to tak zase
přeje, tu ohromnou většinu nikdo
nesledoval ani náhodou a proto at
doplácejí znovu ti sami co dostá
vali po držbách. I to je nahé právo.

Ing. Aleš ŠULC

Spojení mezi Hršelem a Vodičkou stejně jako me
zi Slánským a Švábem a "oddělením F" nebylo ná
hodné ani výjimečné. Dost dobře nelze oddělit po
válečnou historii KSČ od vývoje bezpečnosti ve stej
né době. Jan Vodička, jak již zmíněno, byl vedou
cím evidenčního oddělení sekretariátu ÚV KSČ, jež
založil Slánský začátkem roku 1946. Neschopného
Vodičku vystřídal brzy Karel Šváb, který z oddělení
vybudoval zpravodajskou centrálu strany. Oddělení
se zabývalo ostatními politickými stranami, hroma
dilo o nich informace a verbovalo v nich důvěrníky,
sledovalo činnost poslanců, generality, vysokého

Od dubna
1947 zaregistrovalo, vytěžilo a archivovalo toto
oddělení, jež mělo sice jen devět zaměstnanců, ale
rozsáhlý okruh éxtemistů, deset tisíc různých zpráv.
Využívalo informací z ministerstva vnitra a jeho or
gánů, z 2. a 5. oddělení hlavního štábu armády a z
ministerstev zahraničních věcí a informací. Jen bě
hem roku 1946 vydalo dvaadvacet čísel situačního
bulletinu pro nejvyšší stranické vedení.
Nevíme, kdy tato činnost začala; lze předpokládat,
že už během 11. světové války. Bruno Köhler, jedna
z klíčových postav dějin teroru v poválečném Česko
slovensku, kvalifikovaný odborník na podvratnou
práci, vyškolení v Moskvě na Mezinárodní leninské
škole (v jednom ročníku s Marií Švábovou, později
Švermovou a Janem Švermou) v létech 1925-1928,
oznámil v Moskvě už v létě 1945, že KSČ si buduje
agentury v ostatních stranách. Miroslav Pich-Tůma,
rovněž absolvent Mezinárodní leninské školy (jež za
války sídlila v Kušnarenkově a kde byli vyškoleni též

Bez víry nelze tuto dobu přežít

kléru a Kanceláře prezidenta republiky.

R. Větička, R. Peschl, A. Schramm a R. Procház
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Vít Bohumil Tajovský je muž klidný
a vyrovnaný. Prožil mnoho : 11 let vě
zení, mnoho let bídy a pokoření. Ixtos
v březnu překročil již 83 let. Deset let
prožil v Leopoldově a další čas v Kartouzích. Opat Tajovský byl středoškol
ským profesorem na humpoleckém
gymnáziu, kde vedle filosofie učil i his
torii, latinu a náboženství. Do Kartouz

ho převezli ihned po nebožtíku Toufarovi. Tak tvrdé podmínky jako zde,
nebyly ani v pověstném Sing-Singu.
Nebýt víry, byl by stěží ty doby přežil.
Sedělo tam v tu dobu mnoho nejrůz
nějších lidí. „ Když jsem je poznal blíže,
seznal jsem, že i oni mají svoji víru,
jeden křesťanskou, jiný v prdvo, svobodu,
li demokracii. Dnes jižjsem přesvčdčen,

že na přežití tižkýcb dob každý potře
buje nijakou víru. Může to být víra
v Boha, ale také víra v lidi, v sílu dob
ra, v nijakou uílecbtilou myUenku.
Človlk musel na ničem „viset", necbtllli viset na ipagdtč. Víra je vlc Boží, ale
přičinit se musí i človlk, aby tento dar
dostal. Důležitýje i obsah. A takl oprav
dovost a upřímnost s jakou se k Bohu
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odsvědčit cokoliv, "nejsou-li takové činy prokazová
ny též jinými svědectvími nebo jinými důkaznými
prostředky". Nemilostrdná tvrdost retribučních sou
dů, veřejně požadovaná komunistickou propagan
dou, která nevynechala jedinou příležitost k udržo
vání a rozněcování nenávisti, se vytratila z důvěr
ných pokynů pro retribuční soudce. Jediná protektorátní instituce vyšla z retribuce beze ztrát - byla to
Národní odborová ústředna zaměstnanecká převzatá
hned v květnu 1945 Ústřední radou odborů (čili v
dobovém vtipu: "ÚRO vzniklo z nouze"). Tajemník
NOÚZ Evžen Erban nebyl vůbec souzen, unikli ta
ké Václav Cipro, odborník na "přeškolování”, a
František Jungmann, autor mnoha aktivistických
článků z doby okupace. Václav Stočes a František
Kolář byli Národním soudem osvobozeni, mj. díky
svědectví de facto spolupracovníků Erbena a Jungmanna. Oba svědkové už zasedali ve sněmovně první za sociální demokracii, druhý za KSČ. Organi
zace NOÚZ byla příliš užitečná, než aby jí chtěla
KSČ otřást nebo znejistit lpěním na jakési "abstrak
tní" spravedlnosti.
Prokázaná kolaborace nebyla na překážku nové
kariéře. Uplatnil se tajemník NOÚZ Evžen Erban
i četnický vrchní strážmistr Vladimír Novotný ze
Zbiroha, za okupace udavač, po válce bezpečnostní
referent v Rokycanech. Zjistíme ještě mnohokrát, že
takřka nic z minulosti nezavíralo dveře novým vy
hlídkám, když to sledovalo náležitý politický zisk a
pokud příslušná osoba bezvýhradné přistoupila na
pravidla hry.

’’

5.
(Pokračování)

ostatní strany dohromady. Souběžně se sítí OBZ,
která měla svoje vlastní správy, oddělení na ar
mádních sborech a divizích a důstojníky u pluků a
praporů, si vybudovala samostatnou strukturu ústřed
ní branná komise při ÚV KSČ se subkomisemi orga
nizační, propagační a kádrovou. O stupeň níž byl
krajský branný referent a krajská branná komise, ří
dící stranický aktiv. Stranická činnost byla sice v
armádě dosud zakázána, ovšem na tom záleželo ze
všeho nejméně. Další stupeň hierarchie v sestupném
směru: posádkový stranický důvěrník; stranický dů
věrník útvaru; důvěrník roty; důvěrník světnice. Te
rén byl dokonale zmapován a všechny informace při
cházely z několika pramenů.

Kapitola III.
Vítězné spiknutí
V pověstných jednadvaceti podmínkách pro přijetí
do Komunistické internacionály bylo v sedmém bo
du stanoveno, že komunistické strany nesmějí spo
léhat na "buržoazní zákonnost" a že musejí vedle
otevřeně pracujících organizací budovat současně
také ilegální aparát a stále také kombinoval legální
a ilegální činnost. KSČ se této zásady nikdy nezře-

kla. Ve spojení s marxisticko-leninským odmítnutím
obecných mravních hodnot a zdůrazněním tzv. mo
rálky, založené na účelovém hledisku vlastního pro
spěchu, vznikly předpoklady pro rozpoutání boje o
moc, vedeného tak cynicky a tak brutálně, že to ne
má v našich dějinách obdoby.

PRAŽSKÉ

Konečným cílem bylo získání mocenského mono
polu a tomuto cíli bylo podřízeno vše, naprosto vše.
Zájem veřejnosti se stále soustřeďoval na retribuci,
ať už byla přijímána jakkoliv, a strana jednala ve
smyslu již citovaných Gottwaldových slov o "nesmír
ně ostré zbrani". Po válce vzniklá atmosféra strachu
z nových držitelů moci (faktické moci) se rozplývala
jen pomalu a nevyhnula se ani soudům. Dokonce i
v případech, jež byly věcně zcela jasné, se soud do
tazoval na "kompetentních místech", jak se má po
stavit k výpovědi nepříjemného svědka; kabinetní ju
stici tedy nutno hledat už dlouho před únorem. Vy
šetřovatelé Státní bezpečnosti a OBZ mučili vyšetřo
vatele i svědky, více úspěchů měli zprvu s přípravou
falešných svědectví. Ministr spravedlnosti Prokop
Drtina musel vydat směrnici retribučním soudům,
aby nepřijímali svědectví gestapáků, ochotných za
slib mírnějšího trestu nebo jenom prostého přežití
obracíme. Vždyť modlitba není nic ji
ného, nežli spojeníčlovlka s nikým, koho
považujeme za sílu, za mocnost, kterd
mu může pomoci.I tuhle pomoc bude
človlk třítisícího století potřebovat.
Dobro lze konat i bez víry. Ale ti,
kdož věří, to mají poněkud usnadněné.
Víra je spojenec. Nám pomáhala ve
vězeňských kobkách, raněným na bo
jišti, při zraněních nebo při útrapách,

UZENÁŘSTVÍ
364-1787
638 Queen St. W.
Toronto, Ont.
M6J 1E4
*
*
*
*

Pražská šunka
Pražské uzeniny
Maso i a jakosti
Denně čerstvá:
chutná jídla,
cukrářské výrobky
a slané rohlíky

jen o čin. Jde také i o slovo, které jsme
vypustili z úst. Mnohdy takové slovo
nemocným zase na lůžku. I zdravého
nelze již nikdy vrátit zpátky.. Soudit
člověka může víra posilovat a dávat mu
slovo lze, myšlenku již mnohem hůře,
pocit jistoty, že to co koná, je správné. ! mnohdy za ne ani nemůžeme. Ale
Z geometrie je všeobecně známo, že
v otázce viny stále platí Goeteho:
teprve s odstupem od problému, teprve
Hvězdné nebe nade mnou a mravní
s výšky, získáváme ten patřičný nad
zákon ve mně!
hled. Říká se tomu perspektiva. Za kaž
Dnešní doba je velice rozporná.
dý špatný čin se každý musí zodpoví
Uvažme jen, kolik z nás se téměř střem
dat. To platí i tady na zemi. Ale nejde
hlavě vrhlo na materiální požitky. Ko-
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dostal od Dr. Štěpána Plačka z ministerstva
vni-tra rozkaz zřídit síť v nekomunistických stranách
- podle všeho nezávisle na síti evidenčního oddělení
ÚV KSČ. Krátce před únorem přišel příkaz pořídit
seznam hlavních protivníků, následovaný pak lapi
dárním "obezglavit".
Neméně významnou pozici si KSČ vybudovala ve
Vojenském obranném zpravodajství (OBZ). Bylo
založeno na doporučení sovětského generála Mechlise v lednu 1945; od té doby tvořila defenzíva součást
II. oddělení. Náčelníkem OBZ I. čs. armádního sbo
ru v Sovětském svazu se stal npor. Bedřich Reicin,
předválečný stranický aparátník, specialista na
indoktrinaci dětí, přezdívaný "Kinderficek". V květ
nu 1945 byl Reicin už v hodnosti majora (v červenci
téhož roku povýšený na podplukovníka, na vrcholu
kariéry generál a náměstek ministra, nakonec velezrádce, oběšený se Slánským a spol. 3. prosince
1952, jmenován náčelníkem Hlavní správy Obran
ného zpravodajství.
HS OBZ se skládala z I. oddělení - studijního, tj.
vyhodnocovacího; následovalo HI. oddělení, jež se
zabývalo prověrkami důstojnického sboru, kontrolou
a defenzívou; VI. oddělení řídilo personální záleži
tosti důstojníků a zaměstnanců OBZ; V. oddělení
mělo na starosti obranu proti průmyslové špionáži
zejména ve zbrojním průmyslu. Hospodářské oddě
lení vyřizovalo finanční úkoly, např. obstarávalo
valuty pro agenty. Kromě toho měla HS OBZ svůj
bezpečnostní oddíl, jehož příslušníci existovali při
zatýkání, prováděli domovní prohlídky a eskortováli
zatčené.
Na rozdíl od bezpečnosti se organizace OBZ ry
chle ustálila a pouze v roce 1946 byla přejmenována
na V. oddělení hlavního štábu MNO. Náčelníkem
oddělení zůstal až do roku 1949 Reicin, po jeho
jmenování do funkce náměstka ministra pro věci ká
drové ho vystřídal plk. Musil. Koncem r. 1950 nebo
začátkem roku 1951 bylo V. oddělení přejmenováno
na Hlavní informační správu a ta byla podřízena mi
nisterstvu národní bezpečnosti, resp. jeho Hlavní
správě Státní bezpečnosti. HIS byla někdy v roce
1952 nebo 1953 přejmenována na Vojenskou kontra
rozvědku; podřízena Státní bezpečnosti je dodnes.
Díky OBZ bylo vedení KSČ od r. 1945 dokonale
informováno o situaci v armádě a mělo dost podkla
dů pro uskutečňování cílevědomé personální poli
tiky.
Už v roce 1945 KSČ prakticky ovládla aparát teh
dejších tzv. osvětových důstojníků a získala více
vlivu na výchovu a osvětu v armádě než všechny
ka),

Příprava závěrečného aktu uchvácení moá probí
hala pararelně ve všech sférách československého
veřejného života, v nichž KSČ po květnu 1945 zí
skala větší či menší vliv. Teror měl nejrůznější for
my - od výstražného zatýkání odpůrců a rozbíjení je
jich schůzí za předvolební kampaně v roce 1946 po
hromadnou kdrupá a vydírání, prováděné v pohra
ničí, kde poslední slovo v přidělování půdy po Němách mělo ministerstvo zemědělství - řízené komu
nisty v čele s ministrem Juliusem Ďurišem a spolupracujíá s podřízenými institucemi rovněž komunisty
ovládnutého ministerstva vnitra. Teror neustával a
existoval v legalizované i mimozákonné podobě.
Prezidentským dekretem č. 22/1945 Sb. z. a n. byli
všichni českoslovenští Maďaři - půlmiliónová
menšina! - zbavená státního občanství a majetku.
Rasisticky definované "neslovanské obyvatelstvo"
mělo být odsunuto podobně jako Němá. Když se
tento záměr neuskutečnil a když se ukázalo, že v
rámci tzv. repatriace a výměny obyvatelstva do
republiky přichází víc Cikánů než Slováků, úděl Ma
ďarů se změnil jen málo. Mohli sice v Českoslo
vensku zůstat, ale ztratili školy, pozbyli všechna
politická a národnostní práva a měli být poslovenštěni nebo poslovanštěni. Další prezidentský dekret,
tentokrát o všeobecné pracovní povinnosti (číslo
88/1945 Sb. z. a n. z 1. října 1945) postihl nejvíce
právě Maďary. Byli násilně deportováni do českých
zemí (zejména z tehdejších okresů Nitra, Galanta,
Šal’a, Nové Zámky, Šamorín aj.). Deportace se pro
váděly za asistence ozbrojených sil, v Želiezovách
a v Dunajské Střede se střílelo. Maďarští nádeníá
byli např. v Táboře a v Milevsku rozdělováni jako
otroci. Komunističtí intemaáonalisté proti lomu na
mítali stejně málo jako nekomunističtí naáonalisté.
Některé komunistické akce vypadají jako zkoušky
na únor 1948. Předúnorové období charakterizuje
směrnice Ústředního výboru KSČ z 2. listopadu
1947, radíá nadřízeným orgánům, "když se nevyzna
jí v zákonech, nebál se uplatnit nejvyšší zákon, jaký
platí, vůli lidu." Tato direktivita byla ve skutečnosti
uplatňována už dlouho před tím. Když po volbách v
Červnu 1946 zvolila většina, složená z národních so
cialistů dr. Křepinského proti komunistickému kan
didátu Urlichovi, vypukly komunistické demonstra
ce, radnice byla obsazena a dr. Křepinský donucen
rezignovat. Komunisté ustoupili teprve po zásahu
shora.
Nevíme, zda se v tomto případě plzeňská organi
zace KSČ vymkla ústředí z rukou nebo jestli akce
byla plánována jako zafěžkávajíá zkouška, ověřujíá,
Pokračování
lik jich žije díky drahotě hůře nežli
dříve. A často jejich naříkání je pak
vede k tomu, aby nerespektovali hod
noty duchovní, nýbrž světské. A aby si
je pro sebe a své rodiny opatřili stůj co
stůj. Především v dnešních dobách pře
jeme mladým lidem aby hledali cestu,
která jim zajistí poznávat Boha, jen tak
bude svět po roce 2000 lepší, než ten
dnešní. Jsem přesvědčen, že svět - jak-

jak daleko lze jít. Stejně logické by bylo vysvětlení,
že vedení KSC chtělo demonstrovat svým stoupen
cům i protivníkům - pro povzbuzení jedněch a pro
výstrahu druhým - "způsob, jak korigovat prosté me
chanické hlasování," řečeno již citovanými slovy Kle
menta Gottwalda.
Plzeňský případ není ojedinělý. Za podzimní slo
venské krize v roce 1947 organizovala strana de
monstrace proti fiktivnímu spiknutí a jeho údajným
spojencům v demokratické straně. 14. října vtrhli
opilí účastníci sjezdu slovenských rolníků do budovy
Slovenské národní rady s výkřiky "Smrt Kvelkovi a
Lettrichovi!" tj. pověřená zemědělství a předsedovi
SNR. Partyzáni nezůstávali pozadu; v Považské Bystrid vyhrožovali nekomunistickému předsedovi
MNV oběšením na místě. Vesměs závažné trestné
činy, jež však pachatelům nevynesly ani trestní ozná
mení.
V Nechaniďch u Hradce Králové se měly 4.-5.
července 1947 konat závody Selských jízd. Už před
tím nejvyšší správní soud rozhodl, že Ústředí sel
ských jízd nebylo odnoží agrární strany, ale nepoli
tickou organizad. Ministerstvo vnitra ignorovalo po
volení, vydané nekomunistickou většinou ONV v
Hradd Králové a prohlásilo, že rozhodnutí nejvyššího správního soudu neuznává. (Proti selským jezd
cům, kteří se do Nechanic sjížděli, bylo vysláno
šestset ozbrojených příslušníků SNB a posila z praž
ské armádní posádky. Náčelnictvo Selských jízd bylo
zatčeno a teprve intervenujíd poslaná Deci /národní
sodalista/, Desenský /lidovec/, Vilím a Novotný
/snctólní demokraté/ vymohli propuštění zatčených.
Prof. Jiří Hötzl pak analyzoval výrok ministerstva
vnitra, že nález nejvyššího soudu odporuje Košickému programu a usnesení vlády; konstatoval, že
Košický program není zákon, a že soud jím není vá
zán, že soud může nedbat vládního usnesení, když
je uzná za nezákonné.
V průběhu r. 1947 vyvolala KSČ ve Varnsdorfu,
Českých Budějovidch, Seredi, Sládkovičovu a v dal
ších městech stávky proti rozhodnutí soudů v dvilních věcech. Ulid propůjčila práva nejvyšší odvolad
instituce. "Drtinový soudy", píše Jindřich Veselý,
vydaly "několik provokativních rozhodnutí o zrušení
národních správ". Ve Varnsdorfu byl rozhodnutím
ZNV vrácen Emilovi Beerovi, jenž se před rasovou
persekud uchýlil za nacistické okupace do Anglie,
jeho textilní podnik, na který se nevztahoval znárodňovad dekret. ONV ve Varnsdorfu 27. února
jednoduše zrušil rozhodnutí nadřízeného úřadu (!).
Pokračování příště
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mile překročí časovou hranici tisíciletí,
nastane úleva. Povolí nadšení a zklid
ní se doba a dnešní chaos. Je ovšem
třeba k lidem promlouvat, povzbuzo
vat je, uklidňovat je a tišit. Prostě dá
vat jim naději. A naděje, jak všichni
víme, umírá poslední.“
-j$k-

Dk HnuMf Kremp!
/^777^T/?/777
Dne 21. prosince 1991 skončil
svoji životní pouť Dr. Rudolf
Krempl, který od svého útěku z
komunistického Československa v
roce 1948 byl jednou z nejvýraz
nějších postav čs. exilu.
Narodil se v Dzbeli (Litovel)
17. října 1913 a po skončení stře
doškolského studia působil jako
učitel na Moravě a Slovensku.
Během tragických zářijových dní v
roce 1938 sloužil ve zmobilizova
né čs. armádě, které nebylo dovo
leno hájit staleté hranice. Krátce
po únoru 1948 uprchl do americké
zóny Německa, kde se ihiied za
pojil do protikomunistického od
boje.
Pisatel těchto řádků se seznámil
s Rudolfem Kremplem v uprchlic
kém táboře v Mumau v Bavor
ských Alpách. Začátkem prosince
1948 stál u kolébky skupiny Sdru
žení katolické mládeže (SKM),
kterou v Mumau založil Josef
Kalvoda, její první předseda. Spo
lu s Antonínem Slováčkem, Oldři
chem Holubářem a dalšími usta
voval v Murnau Čs. orla v exilu,
který se po rozletu Orlů do mno
ha zenu svobodného světa rozšířil
na Svatováclavskou župu Čsl. orla
v exilu, v níž byl významným čini
telem. Když v tábore Válka bylo
soustředěno větší množství upr
chlíků z Československa, Rudolf
Krempl tam vyučoval na české
škole. Byl velmi dobře znám čs.
komunitě v Západním Německu a
později v celém světě.
Po svém příjezdu do Spojených
států žil nějaký čas v Minnesojě,
kde vyučoval cizí řeči na Shattuck

V případě ohrožení země musí každý pomoci
Při jakékoliv přírodní pohromě, technických a technologických haváriích, když
bude přerušeno zásobování životně důležitými surovinami, materiály a potravinami a samozřejmě také při ozbrojeném konfliktu či teroristickém útoku zkrátka za všech krizových situací, kdy je ohrožena země, či její část, by se každý
občan České republiky měl řídit mimořádnými opatřeními. Návrh zákona
o těchto opatřeních dostal na stůl český sněm.
Podle vlády by chystaný zákon měl vstoupit v platnost od 1. července příštího
roku, ale není vyloučeno, že parlament přípravu zákona urychlí. Stav ohrožení,
pokud to bude nezbytné, k vyřešení krizové situace má vyhlašovat vláda a oficiál-

Military Academy ve Faribault.
Od r. 1965 R. Krempl žil v Hartfordu, Connecticut, kde v roce
1967 získal diplom Master of Arts
ve franzouzšliné na Trinity Colle
ge. Po více než 15 let vyučoval
francouzštinu, němčinu a ruštinu
na East Catholic High School v
Manchestru. Předtím vyučoval cizí
jazyky na Lomis Chaffee School
ve Windsoru a Northwest Catholic
High School ve West Hartfordu,
Connecticut.
V roce 1974 Rudolf Krempl byl
promován na doktora filosofie v
oboru pedagogic na Ukrajinské
universitě v Západním Německu,
kde také někdy během prázdnin
přednášel o pedagogu jako do
cent. V roce 1970 publikoval kni
hu The Universal Revolution of
the Atomic Age (Commemorating
the 300th Anniversary of John
Amos Comenius, the Great Tea
cher of Nations). Až do své smrti
byl generálním tajemníkem Ko
menského Světové rady a měl ce-

lou řadu přednášek na náměty o
Komenském, trinitárním humanis
mu aj. na konferencích, kongre
sech SVU a jiných organizacích.
Politickému čs. exilu byl znám
ze svých článků publikovaných v
mnoha periodikách, většině otis
kovaných pod značkou V.P. (Vá
clav Portáš), a z rozsáhlé odbojo
vé činnosti v Orle, křesťanské
demokracii v exilu a jako zakla
datel České světové unie. Byl pří
telem Slováků a usiloval o česko
slovenskou spolupráci. Ke své ra
dosti se dožil pádu "zlého impéria"
a vítězství, byť i jenom částeč
ného - věci, za kterou neúnavné
bojoval. V roce 1990 navštívil
svoji "starou" vlast a sešel se tam
s příbuznými, přáteli a známými,
které neviděl od roku 1948.
Jedním z jeho posledních přání
bylo, aby místo květin na jeho
památku jednotlivci přispěli na
Českou kapli ve Washingtonu a
dary posílali na adresu:
Msgr. Peter Esterka
400 West Commonwealth Ave.
Fullerton, CA 92632, USA

Po utrpení, kterým prošel před
svou smrtí, dejž mu Pán Bůh od
počinutí věčné a čest budiž jeho
památce! Zdař Bůh!
Prof. Dr. Josef Kalvoda

né by tento stav neměl trvat déle, než devět měsíců. Při vyhlášení stavu ohrožení
nebo válečného stavu mají mít všechny fyzické i právnické osoby „povinnost
osobního plnění a poskytování věcných prostředků“, tj. na vyzvání k pomoci
odevzdat do užívání státu movité i nemovité věci, naložit s nimi podle pokynů
a strpět, aby s nimi bylo naloženo určitým způsobem. Za všechno má majiteli
příslušet náhrada. Všichni zdravotně a fysicky způsobilí občané by museli poslechnouti a krátkodobě se vlastnoručně pracovně zapojit ke zdolání nárazového
úkolu. Za porušení zákona by hrozila jednotlivci pokuta až 1 milion korun,
právnické osobě až 5 milionů.
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KALENDÁRIUM
Na počátku září, by se dožil 80 let básník,
autor koláží a uměleckých objektů JINDŘICH
Heisler (*1.9.1914 v Chrástu u Chrudimi).
Středoškolská studia začal v Praze na reálce,
pak přešel na chemickou průmyslovku. Více
než chemii se ale včnoval svým zájmům, mo
dernímu umění a literatuře: nakonec musel
studium dokončit v Banské Štiavnici. Heisler
byl od roku 1938 členem pražské Surrealis
tické skupiny; spolupracoval s Jindřichem Štýr
ským a Toyen, která jej ukrývala celou válku.
S Toyen také r.1947 odjel do Paříže, kde se
podílel na činnosti Bretonovy Surrealistické
skupiny. V 1. 1948-1950 řídil revui Neon, po
kračoval v umělecké práci na svých kniháchobjektech, krátce před smrtí (zemřel 4.1.1953
v Paříži) natočil několik krátkometrážních fil
mů (např.VoZ^y nevolky). První Heislerovy
sbírky zůstaly buď v rukopise, nebo byly vy
dány za okupace v ilegální Edici surrealismus:
Desatero za frontou, Neznámé cíle aj. Texty k
fotografiím Štýrského Na jehlách těchto dní
byly publikovány r.1945; jako doporovod kre
seb Toyen vyšly Heislerovy básně po válce
v publikacích Střelnice (1946) a Schovej se
válko (1948), publikoval též časopisecky (např.
v Kvartu). Posmrtně vyšly u nás jeho práce v
časopisech Výtvarné umění, Výtvarná práce,
Divoké víno, ve sborníku Surrealistické výcho
disko 1938-1968 (1969), v knize Výtvarné pro
jevy surrealismu aj. Výbor z jeho díla vydalo
r.1977 exilové nakladatelství 68 Publishers v
Torontě pod názvem Aniž by nastal viditelný
pohyb (z této knihy přinesla ukázku ŽR 5752),
souborné dílo vyšlo zatím jen v samizdatu.
3.9.1814, před 180 lety, se narodil v Praze
spisovatel a novinář IGNATZ JETTELES. Pochá
zel z vážené pražské rodiny, usazené v Praze
již počátkem 17. století. Původně byl obchod
níkem, později se věnoval výhradně literatuře.
Pro potíže s rakouskou cenzurou byl nucen po
bývat delší dobu v Sasku. R.1845 se vrátil do
Rakouska, krátce žil v Praze a v Budapešti a
r.1847 se usadil ve Vídni. Pracoval v redakci
časopisu Humorist, později byl redaktorem lis
tů Wanderers Presse. Založil list Der schwar
ze Domino, dále populární noviny Wiener Vor
stadtzeitung a týdeník Feierstunden. Kromě
novinových článků publikoval řadu románů
a novel (většinou pod pseudonymem Julius
Seydlitz), např. Böhmen vor 400 Jahren, Der
Astrolog, Der arme Heinrich, Wanderungen
durch Prag, Doktorin Nacht, Ein Mann aus
der Vorstadt, Die letzten Adepten. R. 1838 vy
šla jeho literárněvědná práce Die Poesie und
die Poeten in Österreich im Jahre 1836. Krát
ce před smrtí konvertoval ke křesťanství. Ze
mřel 8.3.1957 ve Vídni.
Před 30 lety, 14.9.1964, zemřel ruský
spisovatelVasilijSemjonovič GROSSMAN. Li
terární dráhu začal ve stylu socialitického re
alismu (romány Štěpán Kolchugin, Národ je
nesmrtelný aj.), a kritika ho proto přijímala
příznivě. Jeho další román Za spravedlivou věc
však již zůstal nedokončený (první část vyšla
r. 1952), neboť byl shledán ideologicky závad

OPRAVA
V listopadu minulého roku jsme otiskli
příspěvek pana Oty Krause s titulkem Jen
pravdu. Redakční úpravou textu došlo ke
změně smyslu ve větě, kde autor nesouhlasí s
informací M.Kárného, že vězni českého tzv.
rodinného tábora v Osvětimi zpívali ve chvíli,
kdy šli na smrt, vedle české hymny také Inter
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ným - spisovatel prý nedocenil roli komunis
tické strany při vítězství nad fašismem a na
opak přecenil tragédii Židů za války. Již
předtím se Grossman s Djou Erenburgem po
kusili publikovat Černou knihu - dokument
o nacistických zvěrstvech spáchaných na Ži
dech na území bývalého Sovětského svazu.
Grossmanovým nejslavnějším dílem se stal
rozsáhlý román Život a osud, v němž autor
došel k závěru, že leninismus a hitlerismus se
v mnoha podstatných věcech podobají jako
vejce vejci (J.Škvorecký). Jeho vydání v rodné
zemi se nedožil. Kniha vyšla i anglicky (1986),
česky loni jej vydalo nakl. Naše vojsko.
Před 55 lety, 23.9.1939, zemřel v Londý
ně zakladatel moderní psychoanalýzy SIGMUND
FREUD (narodil se 6.5.1856 v Příboře na Mo
ravě). V roce 1859 se rodina odstěhovala do
Vídně, kde Freud vystudoval medicínu, věno
val se neurologii a později psychiatrii. Od

Sigmund Freud v roce 1917.

půle 80. let pracoval systematicky na výzku
mech hysterie, v 90. letech dospěl k závěrům
o rozhodujícím významu nevědomí a sexuality
pro vytváření lidské psychiky. Z psychiatric
kých poznatků vyvozoval teoretické závěry
antropologické a psychologické. Z jeho díla
zmiňme: Výklady snů (1900), Psychopatologie
všedního dne (1904), 7n pojednání k teorii
sexuality (1905), Totem a tabu (1912-1913),
O nevědomém (1915), Za hranicemi principu
slasti (1920), Já a ono (1923), Psychologie
masy a analýza Já (1921), Nespokojenost v
kultuře (1930), MužMojžíš a vznik monoteismu
(1939), Přednášky k úvodu do psychoanalýzy
(1916-17, 1933). Po anšlusu Rakouska emigro
val do Londýna, kde žil až do smrti.
Česky vycházelo Freudovo dílo už za první

republiky; nyní vydávají nakl. Avicenum a Universe jeho Vybrané spisy. K 50. výročí smrti
příborského rodáka vydal Odeon eseje, zabýva
jící se otázkami obecně lidskými (O člověku a
kultuře). Z této publikace přetiskujeme první
ze dvou následujících textů; druhá ukázka je
z knihy francouzské autorky Lydie Flemové
Freud a jeho pacienti (Paříž 1987).
(pokračování na str. 16)

nacionálu a píseň rudých partyzánů. Přefor
mulováním části textu mohl vzniknout dojem,
že rovněž považuje za fámu zprávu o to, že
byla zpívána Hatikva. Původní formulace nic
podobného neobsahuje. Autorovi se omlouvá
me.
Pan Jan Kraus se touto cestou ohrazuje
proti výroku M.Kárného, který jeho otce

FREUD A ŽIDOVSTVÍ
Z AUTOBIOGRAFIE: Narodil jsem se 6.
května 1856 v Příboře na Moravě, malém mě
stečku dnešního Československa. Rodiče byli
Židé, též já jsem zůstal Židem. Pokud je mi
známo, žila rodina mého otce dlouho u Rýna
(v Kolíně), za pronásledování Židů ve 14. ne
bo 15. století uprchla na východ a vracela se v
19. století z Litvy přes Halič zpět do němec
kého Rakouska. Jako čtyřleté dítě jsem přišel
do Vídně, kde jsem navštěvoval všechny své
školy. [...] Mocně mě poutalo tehdy aktuální
učení Darwinovo, protože se zdálo mimořádně
slibné pro pochopení světa; vím, že přednes
Goethovy krásné stati "Příroda“ v přednášce
prof. Carla Brůhla krátce před maturitou roz
hodl o tom, že jsem se dal zapsat na medicínu.
Universita, na kterou jsem přišel v roce
1873, byla pro mne zprvu citelným zklamáním.
Především se mne dotklo, že jsem se měl pova
žovat za méněcenného a nepříslušného k náro
du, protože jsem byl Žid. To prvé jsem rozhod
ně odmítl. Nikdy jsem nepochopil, proč bych se
měl styděl za svůj původ nebo, jak se začalo
říkat, za svou rasu. Odpíranou příslušnost k
národu jsem oželel bez velké lítosti. Řekl jsem
si, že se musí v rámci lidstva najít místečko pro
pilného pracovníka i bez onoho zařazení. Avšak
významným následkem těchto prvních dojmů
Z university pro pozdější dobu bylo, že jsem se
záhy seznámil s údělem stát v opozici a být dán
do klatby “kompaktní většinou ’. Tak se připra
vovala jistá nezávislost v úsudku.
Mimo to jsem v těchto prvních universitních
letech získal zkušenost, že osobité zaměření mé
ho nadání mně odpírá úspěch v četných obo
rech, na něž jsem se s mladistvou přemírou
nadšení vrhl. Takjsem poznalpravdivost Mefistofelova napomenutí: Je marné po všech vědách
těkat, každý naučí se jen, co naučit se může.
OTAZKA ŽIDOVSKÉ IDENTITY: Vzhle
dem k této neradostné situaci vídeňských Židů
[tvrdé diskriminaci od roku 1934, kdy výrazné
stoupla moc národně socialistické strany] nevo
lí Freud ani radikální řešení, jež odmítá zavržení a křest - ani politické a sociální řeše
ní. Protože byl připoután spíše ke studiu než ke
konkrétním prvkům historické a společenské
reality, protože dával přednost člověku, který
sní, zapomíná, směje se, miluje, bojí se, váhá,
přemýšlí, je vzrušený, má černé myšlenky nebo
bývá úplně ochromený, pokusil se Freud svým
způsobem přeformulovat otázku židovské iden
tity. Už ne v náboženských pojmech asimilace
nebo nacionalismu, ale intelektuálním projek
tem, který překračuje běžné kategorie. Jeho
stanovisko se vzdaluje od stanoviska vůdce so
ciální demokracie Viktora Adlera i od stano
visek sionisty Theodora Herzla, Heina a Schönberga, od všech, co konvertovali, a přirozeně
i od náboženské ortodoxnosti. Nabízí hypotézu
vnitřního světa, světa azylu, který má každý
sám v sobě. Předpokládá paměť, která se na
vzdory zdánlivému zapomínání nemůže ztratit
a prolíná generacemi. Vítězí nad politikou a
náboženstvím tím, že je podrobuje zákonům
podvědomí.
am
označuje za pouhého "pamětníka" (viz Oprav
du o pravdu?, R.ch. 12/1992). Řada knih a
statí, které jeho otec publikoval cinmi i- v
zahraničí, patří podle shodného mínění řauy
historiků k základním textům pro studium a
pochopení hrůzné skutečnosti holocaustu.
’
red.

’’Věstník” č.6/1993

"Res publica" č.48/97
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