První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

RES PUBLICA

12. prosince 1997

Kpt.SABFLA Karel,
narozen 12.prosince
1917 v Čaském T=šíri«,
ženatý, kapitán tan
kového oddílu, posled
ně bytem v Žatci.
Popraven 13.července
1949 v 5,46 hod. ve
vaznici Pankrác.
Právě uplynulo SOlet
cd narození hrsiny
našeho národa, jakých
se rodí jeden z milic'
nu. Po únoru 1943 se
chystal s dálšími dů
stojníky vtáhnout s
tankovou jednotkou do
Prahy, obsadit důleži
tá místa a postavit
se proti komunistické
mu puči. Vojenský soud
ho odsoudil k smrti a
soudce si z nxj d~-lal
u procesu posměšky slo
vy: A to si myslité,že
byc horn vám s smi otevře
ly bránu Generálního
SABELA Karel, kpt
štábu? Kpt.Sabela mu
na tc odpovídá: Stači___
1c jednou vystřelit dc vrat a všichni by
jste se posrali strachy. Řekneme si kolik bylo takových,
kteří v tváří v tvář smrti projevili takovou bezpříkladnou
cd.vahu a kdo z nás by to vůbec dokázal. Cc jsou proti tomu
všelijaké petiční akce s eventelními dopisy volajících po
náprav" socialismu proti takovýmto činům se zbraní v ruce.
To je však v očích dnešní elity jejich největší prohřešek,
totiž tc, že se chtěli komunistické totalitě postavit se
zbraní v ruce a proto jsou uvrženi do zapomxní. Děti v čí
tankách si nadále jako za komunismu budou papouškovat o n*-kterých činitelích t.zv. chartistickéhc nomenklaturního
hnoje a opravdoví hrdinové jako kpt.Sabela a nebo třeba bř:'
Mašinové mají upadnout v zapomění. Proti právu a skutečno- - ’
_
sti si zásluhy přivlastni] i riiní.H
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Profesor Zelený o podstatě současné moci
čeho si tedy lze ještě přát? - Druhého
dechu, drazí, druhého dechu. - Potud
novoroční poselství profesora Zelené
ho.
Naše poznámka: Již v tomto měsíci
by měl vyjít titul „času Je málo... a voda
stoupá“, který v lednu vyjde ve dvou
brožurách v nakladatelství Alternativy
jako pokračování edice-„Bylo nebylo“,
která až do října 1994 přinášela čtená
řům celý rok vynikající analýzy Slavomí
ra Ravika.

Mnozí lidé nedokáží pochopit, co se to vlastně s námi děje. Jak je mož
né, že lidé stále ještě trpí lež, aroganci, pokrytectví, rozkrádání ve vel
kém, krátkozraké (nebo záměrné?) zaprodávání naší země?

CO VLASTNĚ JSME?

Hitler, Jelcin, Stalin, Roosevelt, Bush
I Clintonměli jedno společné: báli se
pravdy, respektovali pravdu, viděli v ní
soupeře i nebezpečí: reagovali však
rozdílně: Jedni ji ubíjeli, druzí překruco
vali, jiní jí podlézali a posluhovali, žád
ný ji však nedokázal ignorovat

Na tuto otázku se pokouší dát ve
svém novoročním poselství odpověď
profesor Milan Zelený. Poslechněme
si, co v třetí a závěrečné části svého
materiálu píše a zamysleme se, zda
má pravdu: ,
. ...-

Dnes, v srdci Střední Evropy, přišli něk
Co tedy? - Jsme svědky v historii dosud teří mazaní a pomazaní na tu na nejjedno
nerealizovaného, ale v dnešní ČR až pře dušší formuli politické moci: Pravdu není
kvapivé úspěšné
ho experimentu
vládnoucí strany.
Jde o trik, který
zatím
žádnou
menšinovou stra
nu nenapadl.
_

V této souvislosti Informujeme čtená
ře edice, kteří oče
kávali listopado
vou a prosincovou
brožuru, že Slavo
mír Ravlk přešel vzhledem k obrov
skému zatížení,
které Jeho analýzy
představují - na čtvrtletní rytmus zpra
cování kroniky našich dní. Brzy se
s ním opět setkáme.
Brožura „Času Je málo... a voda stou
pá“ navazují na předchozí tituly M. Zele
ného „Československo očima exilové
ho ekonoma“ a „Ještě je čas, aneb obá
vám se o budoucnost této země“, které
mapují náš vývoj v létech 1989 až 1992.
Vesměs šlo o články uveřejněné v tisku,
které u vládních ekonomů vzbuzovaly
reakce typu „co nám takoví Zelení a Ma
tějkové mají co říkat?“
' Současný titul, který pokrývá navazu
jící období, sestává také z článků pro
tisk, které však - až na zanedbatelné vý
jimky - naším tiskem neproběhly. Proč?
-< Nikdo Je nechtěl uveřejnit. Proč? - Od
povězte si sami, respektive odpoví vám
nová knížka, kterou abonenti edice „By
lo nebylo“ obdrží poštou po vydání,
ostatní zájemci si mohou objednat na
adrese nakladatelství Alternativy, Frýd
lantská 5, Praha 8, telefon 02/887525.

Pravdu lze ignorovat?
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Zástupce Sdružení cestovního ruchu Vy
soké Tatry uvedl, že ve snaze nabídnout
návštěvníkům slovenských velehor co nej
obsáhlejší informace o poskytovaných
službách, připravili po letním vydání kata
log Vysoké Tatry - zima. Je souhrnem in
formací o ubytování, sportovních, kultur
ních a společenských nabídkách.
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Nyní již také tušíte, proč alespoň já
osobně zůstávám optimistický a plný nadě
jí - a to v roce 1995. Lidé totiž, lidé v pod
statě nejsou ani hlušci, ani slepci, ani něm
ci, a respekt k pravdě se dědí po předcích.
Byli jim jen na chvilku vyražen dech.
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respektovali pravdu, báli se jí, reagovali na
ni, ať již popřením a potrestáním anebo
podporou a podlézáním. Nikdy je, politické
břídily, ani nenapadlo, že pravdu není nut
no respektovat, že pravdu lze ignorovat či
prostě na ni kašlat.

Na mezinárodním veletrhu GO 1995 v
Brně se prezentovali i členové Sdružení
cestovního ruchu Vysoké Tatry. Přiblíži
li možností zimní a letní turistiky, rekre
ace, sportu a klimatické léčby v celé tat
ranské oblasti.
,
r
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Jenže. Jenže my jsme tam, kde jsme

Současný český režim však přišel my, a oni tam, kde jsou oni.
. Jde tedy o režim a experiment jakési
s úžasným politickým vynálezem - prav
dy se není třeba bát, pravdu není třeba „Vzájemné Ignorokracie“, který si bez
respektovat, není třeba ji překrucovat, studu třeba i vyvěsí fangli „Pravda vítě
zí“. Nyní již víte, proč: ne ze strachu, ne
za ni trestat či na ni reagovat z respektu a už vůbec ne z principu
PRAVDU LZE IGNOROVAT! a ideálu. Jen a prostě proto, že je to
Hloupí komunisté, fašisté i demokraté vlastně jedno. .

N< ,Dx

OBJEV SOUČASNÉHO REŽIMU

V zimě i v létě do Tater

<2

Nikdo nás stejně nebude poslou
chat, tak jako my neposloucháme je.
Společenský konsensus, základ to klidu
a spokojenosti, je konečně pochopitel
ný: My neposloucháme je a oni nepo
slouchají nás - a je to jedno.

Ch kO

Potkal jsem v ČR politika, který si
každé ráno nechával analyzovat
všechen denní tisk, jako co kdo řekl
a kde, a připravoval ot sáhlé, fundované
konkrétní reakce, odpovědi a interpela
ce. Nemá šanci. Pravdu je třeba ignoro
vat, kašlat na ni, neslyšet ji, nevidět ji a prostě, vytrvale, hlavně dobře financo
vané, si dokolečka mleti to svéx

Když kritizujete či odhalujete dnešní
americké demokraty, tak se setkáte
,s právě opačným přístupem: přehnaná
citlivost až strach, okamžitá reakce,
náprava chyb a horečnatá snaha
o uspokojení většiny. Clintonismus
znamená, že demokraté se pragmatic
ky vzdávají svých principů, dělají kom
promisy a přejímají myšlenky opozice není jim to však stejně nic platné. Je
pozdě, pravda je na povrchu a lháři mu
sí odejít.

.D< k D

Není třeba zavírat, není třeba
popravövat, není třeba překrucovat,
kritiky lze ignorovat, asi tak, jako
brblání, bručení či říhání. Každý si
přece může říkat co chce, jestliže ni
kdo neposlouchá. Ústa jsou přece
bezbranným a zbytečným nástro
jem, dobrá tak ještě k jídlu či pro
sex - neexistují-li uši. Pera se také
není třeba bát, neexistují-li oči. Slo
va se stávají nesmyslem, nejsou-li
čtena.

ÍD» <2

třeba respektovat, pravdu lze ignorovat.

C

Když jste kritizovali či odhalovali ko
munisty, tak jste dostali na frak. Pravda
se nesměla dostat na povrch, překruco
vání, přetvařování, cenzura a lež vládly
jejich světem. Komunisté se pravdy bá
li, byli si jí plně vědomi a dělali vše pro
to, aby ji přetvořili. Své kritiky pozavíra
li, postříleli či vyhnali.
Když jste kritizovali či odhalovali fa
šisty, tak to bylo ještě horší. Fašisté
se pravdy báli opravdu jako čert kříže.
Takový respekt měli, že své kritiky
a hlasatele pravdy likvidovali okamži
tě, bez skrupulí a bez jakýchkoli výči
tek.
- ■/

A ještě vám zbývá čas na koncerty.

Koncertuji po celém světě. Zpíval
jsem v Polsku, Maďarsku, Rusku plá
nuji i koncert v Praze. Se svým teno
rem bych mohl zpívat v opeře, ale
rozhodl jsem se, že když mi dal Bůh
hlas, budu mu svým hlasem sloužit.
Jak je úspěšná škola v Moskvě?

Snažíme se vychovat nové kantory.
Na akademii studuje asi 20 mladíků

Z PEKLA DO OČISTCE
V koncentrácích se hodní "vařilo". Když to
bylo jen trochu možné, vykládal nějaký kuchař
kručícím prázdným žaludkům, co se dá vy
kouzlit z krůty, co z lososa, nepohrdl ani
srnčím, ananasy, a třeba rejnokem. Nerad jsem
se toho zúčastňoval, ale ne vždy se tomu dalo

sebe z hudebního hlediska například liturgie

v Izraeli, Rusku, Spojených státech?

V zásadě ne. Proč? V židovské li
turgii existuje základní koncept nusach - to jsou základní hudební
melodie, které náležejí určitým mod
litbám. Každá modlitba ročního běhu

Patříte k ortodoxnímu proudu judaismu.

V USA jsou silné i komunity liberální a

chasidské. Jaké jsou mezi vámi vztahy?

Moje synagoga je ortodoxní, udr
žuje tedy stejné tradice jako u vás
ve Staronové synagoze. Liberálové
nejsou ortodoxové. V hudebním smy
slu se liberálové snaží zůstat tradič
ními. V 19. století se liberálové
(především v Německu) snažili změ
nit liturgii, snažili se poněmčit. Mys
leli si, že když se odtrhnou od tradice
a přijmou hudbu západního světa,
přivede to do synagogy víc lidí. Ale
Kantor Joseph Malovaný.
nebyla to pravda. Člověk, který jde
(tedy například modlitby pro Sabat, do synagogy, touží po něčem skuteč
pro Pesach, na Roš hašana a další ném. Nechce slyšet, co bylo přejato.
svátky) má určitý hudební nápěv, na Liturgie by měla být krásná, důstojná
který se má zpívat. A ten se nazývá a estetická. Mezi tradicí a estetikou
nusach. Hudební nusach - v praktic není konflikt, a to ani v židovské
kém i filosofickém pojetí - je má dis hudbě. V hebrejštině máme pojem ciplína na universitě. Nusach je spo jafjefuto šel Jefet be-oholej Sem, což
lečný všem Židům. Ale samozřejmě znamená krása Jefetova ve stanech
není úplně všude naprosto stejný, nu Šémových. Jefet, jeden syn Noachův,
sach ovlivňovaly místní podmínky. představuje krásno, Šém, další syn,
Mezi nápěvy východoevropských Ži učení, Tóru. Tradice a krása si neod
dů a Židů ze západní Evropy jsou porují. Soužití ortodoxních, chasidů
malé odchylky. Ale ne podstatné. a liberálů není nic snadného. Všichni
Existují malé rozdíly mezi určitými cítíme, že liberálové se odtrhli od
melodiemi, jak se zpívají v anglic tradice, od židovského národa. A
kých komunitách a jak se zpívají v liberálové zas říkají, že pravdu mají
Německu. Projevuje se také vliv oni.
světské západní hudby, který se sna
(dokončení na str. 17)
vyhnout. A kdepak by mě napadlo, že v témže
městečku Schwarzheide budu hostem téže to
várny (byť s novým majitelem) a dostanu snída
ni na vidličku s kuřetem, uzeninou, sýry,
ovocem do libosti, k obědu tři chody, k večeři
aperitiv, teplé jídlo, kávu... Podnik, který nás
vykořisťoval, nás, to je vězně malého (původ
ně 1.000 lidí) koncentráku severně od Dráž

ďan. už dávno není Brabag, ale ani ne výcho
doněmecký Synthesewerk, nýbrž známý západoněmecký koncem BASF. Nutno říci, že no
vý majitel začal dost nešťastně, zbořil zbytky
lágru, včetně malé, možná jen v tomto lágru
existující plynové komory (postavené 19451), a
tak si nejprve poštval proti sobě všechny pře
živší vězně. Ale BASF se nakonec snažilo o

1

Narodil jsem se v Izraeli, stal jsem
se armádním kantorem, na pozvání
jsem pak odjel do Jihoafrické republi
ky. Z původního pozvání na Roš ha
fana se vyklubalo čtyři a půl roku.
Pak jsem kantořil v Londýně, v Edg
ware Great Synagogue. Z Londýna
jsem odjel do USA, kde jsem se stal
kantorem největší a nej významnější
ortodoxní synagogy v New Yorku na
Páté avenue. Už tam jsem 21 let. Zá
roveň působím jako profesor litur
gické hudby na Belz School of Jewish
Music na Yeshiva University v New
Yorku a jako děkan v Moskvě na tamější Akademii židovské hudby (za
ložené pod záštitou Jointu roku 1989
jako součást Střediska židovských
umění). Jsem také čestný předseda
Kantorské rady - organizace americ
kých kantorů, která je při Yeshiva
University a má přes 200 členů. Byl
jsem předsedou Americké společnosti
pro židovskou hudbu, organizace di
rigentů, hudebníků, kantorů, muzi
kologů a lidí, kteří se zabývají všemi
aspekty židovské hudby - tedy nejen
hudby liturgické, ale také umělecké,
jidiš, sefardské. Pak jsem také spolu
předseda komise pro malé židovské
obce ve světě. Komise spadá pod
Světový židovský kongres a má napo
máhat činnosti menších komunit.

Cestoval jste téměř po celém světě, jste
odborníkem na židovskou liturgii. Liší se od

žíme kontrolovat. Když zpívám s do
provodem klavíru, orchestru nebo
varhan - pak se vám může zdát, že
chvílemi slyšíte Schuberta nebo Mo
zarta. Mimochodem - když žil Schu
bert ve Vídni, psal hudbu pro tamější
synagogu. Napsal hudbu pro Žalm
92. Schubert neznal židovskou hudbu.
A tak jeho interpretace textuje dobrá,
hudba překrásná, ale neodpovídá nusachu. Hudební nusach sfarad je jiný,
ale zase - i mezi aškenazim a sfaradim nalezneme podobnosti. V podsta
tě lze říci, že jeden šábes se mohu
modlit v Johannesburku, druhý v
Londýně, třetí v Jeruzalémě, čtvrtý
v Moskvě, pátý v Buenos Aires, šestý
v Austrálii - a pořád stejně.

chod do Schwarzheide připomněli. lakzc lo
nejdůležitější zdaleka nebylo jídlo a pití, ale
pietní připomínka utrpení a vzpomínka na pad
lé a zemřelé. Byly položeny věnce a promlu-

Mohl byste říci pár slov o své práci?

z Moskvy a okolí, máme tam také vy
nikající mužský sbor, který cestuje
po celém bývalém SSSR i za hranice
- do Švýcarska, Norska (na koncert
přišel i norský král), do Izraele.

L clos u p ly n u lo právě 50 let od vzniku k o n 
cen tračn íh o tábora S chw arzheide, a přesně v
těch d n ech , konkrétně na .-3. červ en ce p o zv a 
la B A SF zn o v u bývalé vězně, aby si svůj pří-

V půli června přijel do Prahy na krátkou
návštěvu pan Joseph Malovaný, kantor or
todoxní synagogy na Páté avenue v New Yorku.
O jeho kantorském a pěveckém uméní jsme se
přesvědčit ve Staronové synagoze, kde vedl pá
teční a sobotní bohoslužby. Pana Malovaného
jsme požádali o krátký rozhovor.

sem tři pomníčky, které postupně na paměť
trpících a umučených vznikly. Před dvěma lety
bylo toto místo oficiálně otevřeno, slavnosti se
zúčastnili i bývalí vězni.

(rozhovor s newyorským kantorem Josephem Malovaným)

mluvit svůj čin a najít s vězni společný jazyk,
navázal na dobré styky "schwarzheiďákú" s
bývalým Synlhesewerkem. Podnik vybudoval
před vchodem do továrny malé náměstíčko s
několika stromy a zelení, s fontánou, a umístil

Tradice a krása si neodporují

P o k ra č o v á n í na
ck -lší s tru n ?

3

VĚSTNÍK 8/56

17

VĚSTNÍK 8/56

VĚSTNÍK 5/55

UKRÝVANÉ DĚTI

♦ Dne 21. března 1993 se v Praze na PŽO
uskutečnilo setkání skupiny Hidden Child v
České a Slovenské republice. O ustavení této
skupiny jsme informovali v únorovém čísle
Roš chodeš. Jak jsme psali, skupina soustře
ďuje lidi, kteří přežili holocaust díky pomoci

V červencovém vydání této rubriky nedopa
třením vypadly tyto řádky:
9. července bylo z rodinného tábora přemí
stěno na dva tisíce vězeňkyň, které byly vy
brány na práci a přemístěny v rámci Birkenau
do ženského tábora, odkud pak postupně byla
vysílána komanda do Stutthofu, Christianstadtu a do Hamburku. Také skupina na práci vy
braných chlapců ve věku čtrnácti až šestnácti
let byla odtud přemístěna do jiného úseku
Birkenau.

známých, přátel a statečných bližních V sou---- ---------------------a jak F’ZO, tak Pražská židovská obec přislí
bily naší činnosti pomoc. Zájemci se mohou
hlásit z Česka i Slovenska (k dnešnímu dni
máme 48 členů) a velice bychom uvítali, kdy
by se k nám připojovali lidé z mimopražských
obcí.

Nestává se vám, že při soustředění na do
konalou techniku zpěvu ustupuje samotný

smysl modlitby?

V hebrejštině mám pojem talmid
chacham - mudrc, který se učí. Člo
věk má studovat Tóru celý život, má
to být neustálý proces. Modlení a
zpěv v synagoze je také věčné studi
um. Vždycky a znovu nalézám něco
nového - při studiu, při čtení, při
vyučování.
Jak vidíte budoucnost středoevropských

a východoevropských komunit?

Velký problém vidím v nedostatku
kvalifikovaných kantorů, rabínů, uči
telů. To se týká Ruska, Rumunska,
Polska, možná i Čech a Slovenska.

Teď když je svoboda a lidé mohou
dělat, co chtějí, je zapotřebí silného
vzdělávacího systému - pokud si nepospíšíme, prohrajeme bitvu. Když
byl komunismus a totalita, bojovalo
se o samu skutečnost být Židem, dnes
jde o to, aby lidé Židy zůstali. Pro
mnohé to bylo vyjádření odporu vůči
režimům, lidé tak získávali pocit dů
ležitosti, sebeúcty. Přivést Židy zpět
ke skutečnému judaismu je dlouhodo
bý proces. Jedinou zárukou, jak zů
stat Židem a vědět, že jím zůstanou
i děti a vnuci, je alija. Nežít v Izraeli
je pro uchování judaismu nebezpečné.
Ale i ti, co zůstanou v diaspoře, si
zaslouží dobrý židovský život. A
pokud nebudou slušné podmínky pro
učení, další generace odpadnou. Za
výchozí stupeň výuky považuji zpěv.
Myslím, že liturgii v hudební formě
rozumějí všichni Židé. I když ji třeba
moc neznají, dokáží ji jprocítit a najít
v ní upřímnost a naléhavost.
Budoucnost zná jen Bůh. My ale
musíme mít čisté svědomí, že se pro
zachování židovského života učinilo
co nejvíc. A práce, která se například
konkrétně zde za poslední léta uděla
la, dává velkou naději.
Protože se blíží Nový rok, chtěl
bych popřát všem českým a sloven
ským Židům Sana tova. Doufám, že
to pro vás bude úspěšný, spokojený a
silný rok.
Připravila am
Na závěr březnového setkání jsme se roz
hodli založit Nadaci Hidden Child. Po regis
traci sdělíme číslo bankovního konta, ale už
nyní bychom chtěli poděkovat panu Marku
Fričovskému, soukromému podnikateli, který
nám přislíbil věnovat 20.000 Kč. Doufáme, že
nezůstane sám a předem děkujeme.

1,

a židovští vězňové se rozprchli.
Téhož dne musela terezínská ústředna práce
dodat do druhého dne na příkaz komandatury
3.000 vězňů, aby asistovali při natáčení fot
balového zápasu pro propagační film. Podle
příkazu SS nesměli být mezi nakomandovanými staří lidé.
Téhož dne vyjádřil Hitler přesvědčení, že
přijde chvíle, kdy napětí mezi spojenci bude
tak velké, že nastane roztržka. Koalice ve svě
tových dějinách téměř vždy vzaly za své.
Koncem srpna prozradil Adolf Eichmann
svému kolegovi ze sicherheitsdienstu Wilhelmu
Höttlovi zcela velké říšské tajemství, že bylo
vyhlazeno 6 miliónů Židů, z toho 4 milióny
ve vyhlazovacích táborech.
M.K.

(dokončení ze str. 3)
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V srpnu 1944 byla zahájena likvidace lodž
ského ghetta, posledního židovského ghetta
mimo Terezín. Na 70 tisíc lodžských vězňů
bylo deportováno postupně do Osvětimi.
I. srpna bylo podle oficiálních statistik re
gistrováno 524.286 vězňů v koncentračních
táborech, které byly pod správou Hlavního
úřadu hospodářství a správy SS. Plánovalo se
uvěznění 612.000 dalších. Terezínští vězňové
nejsou v těchto statistikách zahrnuti.
Téhož dne přinesl britský Jewish Chronicle
zprávu o tiskové konferenci v Berlíně, kde se
mluvčí německé propagandy odvolával na ne
dávno uskutečněnou návštěvu delegace Meziná
rodního Červeného krize v Terezíně, kam prý
došlo jen v červnu 20 tisíc potravinových ba
líčků z Portugalska. Ironický titulek článku
zněl: Terezín - "ráj" pro Židy.
II. srpna zaznamenala monitorovací služba
říšského protektora zprávu moskevského roz
hlasu, že v Majdanku byla odhalena skutečná
továrna na smrt, vybavená plynovými komora
mi, a že mezi statisíci jejími obětmi bylo i
18 tisíc československých Židů.
16. srpna se začal v Terezíně natáčet "do
kumentární" film, který měl podat falešný obraz o životě "židovského sídliště".
V polovině srpna se setkal v Bratislavě
vedoucí představitel budapešťského židovského
záchraného výboru R.Kastner se členy tzv.
pracovní skupiny konspirativního vedení ži
dovského odboje na Slovensku a informoval je
o svých jednáních s Himmlerovými pověřenci. Slovenští činitelé s ním hovořili i o připra
vovaném povstání. Ing.A.Steiner byl určen
jako organizátor židovských povstalců.
17. srpna požádal místopředseda Českoslo
venského Červeného krize v Londýně G.Klein-

Tradice a krása
si neodporují

šové na adrese: PŽO, Maiselova 18, Praha

PŘED PADESÁTI LETY

berg londýnskou delegaturu Mezinárodního
výboru Červeného kříže o zprávu z návštěvy
jeho delegáta v Terezíně. Zejména projevil
zájem o to, zda do Terezína docházejí balíčky
odesílané z Lisabonu.
21. srpna bylo 318 maďarských Židů, věz
něných v Bergen-Belsenu, propuštěno do Švý
carska. Tato akce měla dodat věrohodnosti
Himmlerovým vyjednávačům.
Téhož dne bylo v celém komplexu osvětimských táborů sečteno při apelu 105.168 věz
ňů. Přibližně 30.000 tzv. průchozích Židů
(Durchgangsjuden) bylo navíc.
24. srpna odpověděla londýnská delegatura
Mezinárodního výboru Červeného krize Čes
koslovenskému Červenému krizi, že si pro něj
zprávu o prohlídce Terezína vyžádala v Ženevě. Čs. Červený khz ji nikdy nedostal k dispo
zici. Až v roce 1990.
Téhož dne bombardovala spojenecká letadla
zbrojní továrny u koncentračního tábora Bu
chenwaldu, který byl zčásti zasažen. Zahynulo
364 vězňů, nezjištěno, kolik z nich zahynulo
zásahem při bombardování, kolik rukama SS.
28. srpna rozhodlo vedení odbojového hnutí
v slovenském koncentračním táboře pro Židy
v Novákách zrušit tábor a osvobodit internova
né, aby se bojeschopní vězňové mohli připojit
k nastávajícímu povstání.
29. srpna ohlásil německý vyslanec v Brati
slavě Ludin své berlínské ústředně, že s ná
stupem německých vojsk na Slovensko podniká
společně s velícím generálem všechno "k zatče
ní židovských a šovinistických štváčů a k je
jich odsunu".
30. srpna se připojil tábor v Novákách
k povstání.
31. srpna byl rozpuštěn židovský koncen
trační tábor v Seredi. Četnický oddíl odešel

Zájemci o členství ve skupině Hidden
Child se mohou přihlásit u paní Evy Bene

vili, naprosto neformálně, místoředitel podni
ku, starosta obce a další, z naší strany bratři
Eliáš (ostravský herec) s dr.Oliva (významný
historik).
Nedosti na tom, ale bývalí vězňové si stačili
ještě zaschůzovat, setkat se na jakési valné
hromadě. Na této hromadě abdikoval téměř po
půl století z předsednictví tohoto spolku pisa
tel těchto řádků, nahradil jej R.Svoboda a v
"minivýboru" zůstali s ním pisatel a J.Lom.
Navíc skupina Schwarzheide ukázala, že má
další plány do budoucna. Jednak se hodlá zno
vu sejít k výročí konce války a konce tábora,
jednak "tlačí" na BASF, aby zřídilo v místním
vlastivědném muzeu stálou expozici bývalého
koncentračního tábora. To je na nejlepší ces
tě, zatím z toho byla výstava v sále hotelu.
"Schwarzheiďáci" se domnívají, že i malé kon
centráky si zasluhují pozornost, a tak chtějí
iniciovat vznik vědecké historie svého lágru.
Zdá se nám, že Schwarzheide je k tomu skoro
předurčeno, třeba je i naděje ve finanční pod
poru takového činu. Aspoň snad.
Jiří Franěk

Otevřený dopis
presidentu, parlamentům a vládám ČSFR
z II. sjezdu rehabilitovaných nezletilých politických vězňů
vězněných ve speciálních zařízeních - "Ústavech pro mladistvé"
ve Lnárích u Nepomuk, Zámrsku u Vysokého Mýta, Hlohovci, Trenčíně
v letech 1949-1960
(
4. dubna 1992 - hotel "Slávia", Vysoké Mýto

My, již jako nezletilé děti, jsme
již v roce 1948 rozpoznali, kam
spěje další politický vývoj v naší
drahé vlasti pod vedením KSČ a
Klementa Gottwalda.
My, již jako nezletilé děti, jsme
se pustili do nerovného boje proti
komunistické totalitě, bezpráví,
nadvládě a proti všemu zlému, co
sebou komunismus přinášel.
My, již jako nezletilé děti, jsme
svět viděli svýma dětskýma očima
a rozpoznali jsme vlka v rouše be
ránčím a jeho falešná a úlisná i
lživá slova, kdy skutek byl úplně
jinde a zcela jiný.
My, již jako nezletilé děti, jsme
se stali postrachem komunismu a
jejich komunistům, KSČ i Sovět
ského svazu.
My, již jako nezletilé děti, jsme
jako první stáli v řadách započa
tého m. odboje. Nikdo nás neor
ganizoval, jen naše svědomí a ro
zum přikazoval zvednout prapor a
jít do boje. A my jsme se zvedli a
šli bojoyat. Oni byli velcí a silní.
My jen slabé nezletilé děti.
My, již jako nezletilé děti, jsme
poznali nejen hlad, ale i ty nejvulgámější nadávky, urážky, důt
ky, pendreky, kopance, zmlácení,
ale i vězení, tábory nucených pra
cí, samovazby. Za spoluvězně
nám dávali lupiče, zloděje, ale i
vrahy.
My, již jako nezletilé děti, jsme
byli komunisty prohlášeni a ná-

sledně jejich soudy odsouzeni jako
pobuřovači, buřiči, zrádci a vla
stizrádci, agenti i špióni.

My, již jako nezletilé děti, jsme
poznali život v táborech gulagu,
které speciálně pro nás, jejich po
litické protivníky zřídili pod
vznosným názvem "Ústav pro
mladistvé" v Zámrsku, Lnařích,
Hlohovci i Trenčíně.
My, již jako nezletilé děli, jsme
poznali sami na sobě tu strašnou
psychickou hrůzu návratu z věze
ní, i třeba jen jednoměsíčního,
kdy i ten nejlepší kamarád se od
nás odvracel. Toto Kainovo zna
mení s námi šlo životem celých 40
let. Strašná a dlouhá to doba. Ne
ustálé nervové stresy. Nepřetržité
sledování orgány StB s dotazy v
místě bydliště a na pracovišti.
My, již jako dospělí, jsme po ce
lých 40 let nesměli studovat, vy
konávat práce podle i dosažené
kvalifikace a platově jsme byli
vždy méně placeni. Pro nás s Kai
novým znamením byly vždy jen
práce podřadné a takové, které
nikdo nechtěl vykonávat.

My, již jako dospělí, jsme ne
mohli poskytnout svým potom
kům, příbuzným a často i přáte
lům možnost studia nebo pracov
ního uplatnění. Naše Kainovo
znamení se vztahovalo i na ně.
---------------5 ------------------demokratické a republikánské, ve
Jen za tři roky stávajícího pre
státu Michigan, o tom, kdo bude
zidenta Busche se zvýšily o 53 %
kandidátem na prezidenta USA,
ve srovnání s výdaji za celých
se zúčastnilo jen 17 % oprávně
dvanáct let předchozích dvou pre
ných voličů. Na demokratické
zidentů Reagana a Cartera. Od
straně vyhrál hlasování guvernér
tud znechucení amerického lidu
státu Arkansas Clinton, který byl
nad politiky vzrůstá. Neposledněj
zhodnocen voliči jako poslední, co
šího hlasování politických stran,
se týče poctivosti.

MY JSME TI, kteří od svého dět
ského věku až po dnešní důcho
dový věk bojovali jako III. odboj
a se svými ideály jsme nad ko
munismem i jeho totalitou v lis
topadu 1989 zvítězili.
PRAVDA ZVÍTĚZILA
NAD ZLEM A NÁSILÍM,
ALE NEZVÍTĚZILA NAD
KOMUNISTICKOU MAFIÍ.

Máme soudní rehabilitační roz
sudky, někteří jich máme i více,
ale to je vše, co nám společnost
za plných 40 let protikomunistic
kého odboje dala.
Soudní rozsudky i celé soudní pro
cesy byly veřejné a byly na nich
povinně celé dědiny a fabriky.
Hanobily nás všechny možné sdě
lovací prostředky. Všichni museli
vědět, že jsme byli odsouzeni. Pu
blicita neznala hranic. Následek
vězení. Zkažený celý život. Roz
bité rodiny i kamarádství.
Rehabilitační rozsudky jsou nám
předávány neveřejně a tak, aby se
o tom co nejméně osob dozvědě
lo. Publicita žádná. Vydá se papír
pro formalitu. Výsledek žádný.
Odškodném bude, ale čekáme, až
zemřeš.

My, účastníci III. odboje, jsme
neměli školy, platy, funkce, ale
máme za to rehabilitační rozsudky
Mravně - Amerika je v krizi.
Půlstoletá obrana svobodného svě ta proti nadzmu a komunizmu si
vyžádala od americké demokracie
výcviku občanstva, mužů a žen, v
připravensoti na násilí a v použí
vám' zbraní. Nová bezohledná
mentalita pronikla celou společ
nost. Hrubé Dorušování zákona a

s velkými kulatými razítky a malé
důchody.
KOMUNISTÉ měli školy, funkce,
platy, ale zato mají obyčejné pa
píry s malými kulatými razítky a
velkými důchody.
Mnozí z vás jste byli ještě v plen
kách, kdy MY jsme již bojovali s
komunisty a komunismem, ale
dnes s vítězem nakládáte jako s
poraženým. Na všech stranách
sklízíme jen úšklebky a plevel.

POŽADUJEME:
1/ Urychlené dokončení našich re
habilitací včetně finančních od
škodném a to nejpozději do konce
roku 1992.
2/ Zákonné uznání HI. odboje pro
nás, naše manželky, děti a sou
rozence.
3/ Provedení důsledné lustrace
všech státních úředníků se záka
zem práce ve státních službách a
jejich bezodkladným nahrazením
novými lidmi.
4/ Členové KSČ se zařadili na 40
let jako vedoucí síla na všech úse
cích politické a hospodářské čin
nosti.
Za škody napáchané touto svoji
činnosti musí proto nést plnou od
povědnost v rozsahu své vlastní
vedoucí úlohy strany, jak si sami v
Ústavě, Zákonech, nařízeních a
předpisech zakotvili.
Žádáme proto vydání takových
zákonů, aby se zabránilo pro
mlčení těchto napáchaných škod a
zločinů.
5/ Žádáme, aby každý důchodce,
l^terý chce důchod vyšší, nežli činí
životní minimum, musel podepsat
čestné prohlášení a případně do
ložil doklady, že
- nebyl funkcionářem KSČ od
funkce předsedy ZO výše
nebyl členem Lidových milicí
- nebyl členem prověrkových ko
misí

nebyl nositelem Řádu Klemen
ta Gottwalda, Řádu Vítězného
února, Řádu práce, vyzname
nám "Za zásluhy o LM" a ji
ných komunistických řádů a vy
znamenám, které jim poskyto
valy bezmeznou řadu výhod
nebyl prokurátorem nebo čle
nem trestního senátu, který vy
nesl rozsudek třestu vězení nei bo třestu smrti, jež byl reha
bilitačním rozsudkem zrušen
nebyl v nomenklaturní funkci,
podléhající schválení OV KSČ MěV KSČ a vyšších orgánů
nebyl ve službách ministerstva
vnitra v důstojnické a vyšší hod
nosti
nebyl ve službách ministerstva
národní obrany ve vyšší důstoj
nické nebo generálské hodnosti
nebyl ve službách jako zaměst
nanec StB nebo VKR v armádě
6/ Okamžité splnění požadavků
Miroslava Marečka, neboť jeho
požadavky jsou i našimi poža
davky. Nedovolme další "palachovskou oběť a politickou vrař.
du!
7/ Okamžité odvolání generálního
prokurátora ČR L. Brunnera!
8/ Podle návrhu FMPaSV mají být
mimořádné zásluhy odměňovány
formou prezidentských darů, ale

protestujeme, aby byly jen pro
rehabilitované bývalé členy KSČ.
Žádáme, aby i naše zásluhy, nás,
kteří jsme nikdy nebyli členy KSČ
byli do těchto fondů a forem od
měňováni za mimořádné zásluhy
pojati. Důchod ve výši 3.800,Kčs je diskutabilní, jestli je pro
prof. Švejcara a manžely Zátopkovy málo a hledají se prezi
dentské cesty, jak jim přidat, je
pro nás jen snem, neboť většina z
nás má cca polovinu. My s polo
vičním důchodem a prožitými ži
votními útrapami a tedy i disku
tabilními zásluhami nesouhlasíme
a nebudeme mlčet!
9/ Požadujeme veřejné uznání na
šeho celoživotního boje proti ko
munismu a totalitě udělením řádů
TGM a státních vyznamenání.
10/ Požadujeme doplnění tohoto
textu do Zákona 87/1991 Sb. 29
nový bod
2e/ kteří vykonali vazbu nebo
trest odnětí svobody v Ústavech
pro mladistvé v letech 1948-1960
alespoň v délce jednoho měsíce.

Za účastníky II. sjezdu
rehabiliL nezleL polit vězňů
Jaroslav Mašek, předs. výboru
Plzeňská uL 725/14a
353 01 Mariánské Lázně 1

Nabízíme
levné ubytování
v Praze
pro turisty z ciziny
Bližší informace na adrese:

Ing. Lubomír Weiser
Písečná 34, (Praha 8)
182 00 PRAHA, ČSFR
TeL Praha (02) 846183
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