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PLICHTA Antonín, rolník, ženatý, katolík, nar.'.3 • ledna
1894, domovská obec Šebkovice, okres Moravské Budějovice.
Státním soudem odsouzen na smrt v akci Babice a popraven
3»srpna 1951._____________________________________________ "Pie ta"
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Josef, nar. 6.9.1904, podvracení republiky,
zemřel na sklerosu tepen 10.4.1962,Lecpoldcv
Hromada Jan, nar. 18.9.1929, velezrada, vyzvědačství, otrava kyanidem dras. 4.7.1963,Leopold.
Jungwirth Emil, nar. 10.3.1921, vyzvědačs tví, z-e-mřel na srdeční nedomykvavost 24•5.1963,Leop
K o h ů t e k František, nar’. 8.7.1922, velezrada, vyzve-dačství, sebevražda oběšením 1.4.1963,Leopol
Rybář Rudolf, nar12.4.1916, velezrada, zápal mezko
vých blan, zemřel 19.2.1963, Lecpoldcv.
Valný Alois, nar. 2'4.3.1902, sabotáž, asthma průdu
šek, zemřel 17.12.1959 v Leopoldově.’
Václavek Josef,'nar. 26.8.1892, velezrada, zemřel
na infarkt 17.3.1958, Plzeň. Pokraeování
Walter
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Machinace se státním majetkem v rezortu zemědělství

Privatizace jen pro vyvolené?

k

Privatizace podniků, spadajících do rezortu Ministerstva zemědělství, probíhá s
velkými obtížemi Aféry kolem Becherovky, Plzeňského Prazdroje nebo Budvarů
jsou jen vrcholkem ledovce, pod nímž se skrývá podivná privatizace dalších velmi

lukrativních podniků, i když ne světového významu.
Pronájm y půdy státních statků a m ilionové Tlustého Podstatně o vlivň o va l privatizační
dotace lidem , spjatÝm m inulým či součas
rozhodnutí.'
ným působením s^rezortem ministerstva,
přím ý prodej lukrativních podniků, veteri
nárních asanačních pstavú, mlékáren, maso 
kombinátů, mrazírenských podniků a řady
dalších, veim i často zavánějí podezřením, že

;

zují machinace se státním majetkem a ode
píše se všechno, co zatím bylo ukradeno.
Neocenitelné ..zásluhy" projevil ing. Bur 
da i v činnosti Pozemkového fondu, kde pů 
sobil jako prezident (nyní je místoprezident). Pomohl do fondu um ístit své chráněnce. Třeba pana Pešla. známého ze svého pů 
sobení ředitele dříve regionálního a po od 
chodu z Pozemkového fondu Územního od 
boru Ministerstva zemědělství v Brně, který
prosazoval osobní zájm y p ři privatizaci ve 
terinárních ústavů.
Obsazování runkcí i odměňování loajál
ních pracovníků na Ministerstvu zeměděl
ství se děje prazvláštním způsobem. M ilion
korun, který byl uvolněn Ministerstvem fi 
nancí na odměny pro pěl procent nejlepších
pracovníků státní správy, byl nyní rozdělen
mezi pouhých osmadvacet lidí. Vyplácí se
formou osobního ohodnocení, a protože lo
nesmí být vyšší než základní mzda, bude
jim vypláceno v říjnu, listopadu i prosinci.
A le i tak by to některým zaměstnancům do 
volený lim it přesáhlo, proto k tomu někteří
dostanou ještě mimořádnou odměnu. Napří
klad tisková m luvčí ministra M. Dvořáková,
která tu nepracuje ještě ani rok. pobírá bez
mála dvacet tisíc korun, ředitelka Cihel nová
a řada dalších asi 27 tisíc a dostalo se i na
tiskového m luvčího K D U -Č S L, vedeného
na ministerstvu ^ako poradce ministra,
s dvaceti tisíci.
A tak se nezbývá než piát^Jd.e skutečně
o ocenění jejich práce ve prospěch státu, je 

hož jsou zaměstnanci, či zcela jiných, opač
ných zásluh? Nebo je to u některých daň za
mlčení a loajalitu?
Z D E N E K JEN1K
Ilustrace - Jozef Kaczmarczyk
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Jak a v zájmu koho, není třeba se dlouho do 
mýšlet. Sám ie totiž údajně zakladatelem Pod 
nikatelské banky, majitelem firm y AB A Šum 
perk, obchodující s automobily Seat Toledo,
spolumajitelem fin n y Pila Hoštejn a prý i Tes 
ly Lanškroun. O d a Eších jeho aktivitách a pod 
nikatelských zájmech se lze jen dohadovat?
Dnes už je však zcela jasné, proč musel naměstek ing. V. Tlustý, známý svým nekompromis 
ním postojem proti přím ým prodejům zvláště
ředitelům podniků a prosazující průhlednější
veřejné soutěže, z ministerstva odejít

Když se sta! K. B u id a nám ěstkem , p o 
věřil řízením odboru privatizace ing.
Zdeňka Ším u, který b y l v m in u lo sti na
M inisterstvu prům yslu členem p ro vě rko 
vé kom ise v období norm alizace a Členem
nejen KSČ, ale i L M . Po zveřejnění těch 
to faktů v tisku sice prohlašoval, že ode 
jde do soukrom ého sektoru, když se však
nad článkem zavřela voda, působí ja k o řa 
dový referent v budově na Těšnově v k li 
du dál. Na m ísto ředitele odboru p riv a ti 
státní majetek přechází do rukou jen těm vy 
voleným a za minimální ceny.
zace povolal tedy náměstek K . Burda své 
K do je za privatizaci podniků tohoto re- ho bývalého kolegu z výzkum ného ústavu
ing. J. Stehlíka.
zortu zodpovědný? Po odvolání ing. V.
•A tak dochází k absurdním rozhodnutím,
Tlustého se novým náměstkem, odpověd 
ným za privatizaci, stal tehdejší ředitel od  jako je myšlenka ..zakladatelských projektů “
boru privatizace Karel Burda. Nemalý po 
státních statků, kterým i dodatečně mohou
díl na odvolání ing. Tlustého a jmenování vstoupit do procesu privatizace pozdě pro 
K .. Burdy měl V. Hadraba, který několik
buzení pracovníci managementu, kteří se
měsíců působil jako poradce m inistra Luxe
včas v termínu pro předložení privatizačních
právě pro privatizaci ~a'po odchodu V . ’ projektů nezorientovali. Navíc se lak le g a li 

PRÁCE DOMA!
MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST PRO STŘEDNÍ A SEÝER.MORAVU.
Mezinárodní společnost z důvodu rozmachu nabízí práci doma na vedlejší I hlavní pracovní činnost,
50% provize, zisky možné i ve valutách, úplné zaškolení zdarma. Pro úspěšné hradí firma dovolené
v zahraničí. Já sám v této situaci vydělávám 20.000,- Kč měsíčně. Využijte možnost a objednejte se
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Leninismus je prohlášen za doktrínu platnou jen v zaostalých
agrárních zemích Asie, nikoli v průmyslově vyspělých zemích
Západu.
Sikova ekonomická reforma chce zemi zbavit hlavního kvalita
tivního rysu socialistické ekonomiky, osvíceného ústředního plá
nování, oslabjt životně důležité ekonomické vztahy k socialistické
soustavě a připoutat naši zemi k soustavě kapitalistické.
Požaduje se vystoupení z Varšavského paktu a vyhlášení neutra
lity ČSSR. Objevují se plány na obnovu Malé dohody za pomoci Zá
padu. Navazuje se politická, ekonomická i kulturní součinnost
s NSR.
Inscenuje.se ničemná provokační kampaň se zcela vymyšlenou
účastí „sovětských agentů“ na smrti ministra Jana Masaryka, ač
vždy bylo a je nezvratně prokázáno, že šlo o sebevraždu.
^ělovací^prostředky rozpoutávají šílenou protisovětskou hys
terii při cvičení spojeneckých armád Varšavské smlouvy na území
CSSR.
Náčelník hlavní politické správy ČSLA a pracovníci vojenských
vysokých škol se otevřeně angažují za oslabení nebo přerušení
spojeneckých svazků ČSSR s ostatními socialistickými zeměmi.
I

VZTAH SSSR A OSTATNÍCH SOCIALISTICKÝCH ZEMÍ K CSSR
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Všichni víme, že po desetiletí byla ČSSR miláčkem celé rodiny
socialistických zemí, byla zemí velkých nadějí a úspěchů v budo
vání socialismu, „výkladní skříní" socialistického světa.
Sovětský svaz i ostatní socialistické země vyjádřily jasně a jed
noznačně svůj souhlas s lednovým novým kursem KSČ. Do Prahy
byl tehdy pozván s. Brežněv. Odmítl zasahovat do rozhodnutí o od
volání Novotného. Označil to za naši věc — „Eto vaše dělo“. Vši
chni schvalovali naše opatřeni k prohloubení socialistické demo
kracie, federalizaci státu, rehabilitaci neprávem odsouzených
a pronásledovaných, ekonomickou reformu atd. Připomněli, že ve
všech socialistických zemích pokračuje proces demokratizace, že
národnostní problémy byly např. v SSSR již při jeho zrodu řešeny
formou federativních socialistických republik, rehabilitace byly
plně a důsledně provedeny ve všech socialistických zemích kromě
CSSR (viz např. osud V. Gomulky a J. Kadára), ve všech zemich se
hledá optimální varianta řízení socialistické ekonomiky atd.
Všichni přáli a radili jediné: Postupujte tak, aby vše prospělo
vaší výstavbě socialismu, upevnilo vedoucí úlohu KSČ a její spo
jení s lidem, aby se tím posílilo mezinárodní komunistické hnutí,
aby se. úspěšně a tvůrčím způsobem uplatňovala jednota obecných
zákonů marxismu-leninismu i specifických zvláštností země.

Na tento upřímný, soudružský a přátelský postoj však záhy
přišla nečekaná odpověď.
Polednového procesu demokratizace, liberalizace, zrušení cen
zury atd. zneužily protisocialistické a protisovětské síly. Začal
útok proti marxismu-leninismu a propagace buržoazní demokracie
i různých variant nacionálního pseudosocialismu. Rehabilitace
sloužily k dryáčnickému skandalizování celé strany. Bylo zřejmé,
že se připravuje boj o moc ve státě, boj za likvidaci vedoucí úlohy
KSČ. Nešlo ovšem o obdobu nějakého soupeření politických stran,
kdy společenský řád zůstává zachován (např. boj demokratů a re
publikánů v USA). Narůstalo vážné nebezpečí boje, v němž se
utkají síly socialistické revoluce se silami protisocialistickými
a kontrarevolučními.
V průběhu tohoto nebezpečného a stále se zhoršujícího vývoje
vnitropolitické situace u nás došlo k řadě dvoustranných i širších
mezinárodních porad a jednání. Připomeňme jednání v Praze,
Moskvě, Drážďanech a pak ve Varšavě, jehož se naše stranická
delegace odmítla zúčastnit. Sovětský svaz zcela neprestižně vy
hověl našemu kategorickému požadavku, že jsme ochotni jednat
jen u nás a ve dvou — a tak došlo k jednání v Číerné nad Tisou,
na něž navázala společná dohoda v Bratislavě.
Je osudovou chybou, že o průběhu a obsahu těchto jednání ne
byla podána našemu lidu ani členům KSČ podrobnější informace.
Z toho, co je známo, mají rozhodující význam tyto dvě sku
tečnosti:
I. V Čierné nad Tisou se předsednictvo ÚV KSČ mj. zavázalo, že
budou ihned uskutečněna tato opatření:
1. ovládnutí prostředků masové informace,
2. zastavení protisocialistických a protisovětských vystoupení
v tisku, rozhlase a televizi,
3. zákaz činnosti různých klubů a organizací, které zaujímají
protisocialistické pozice,
4. nepřipustí se obnova sociálně demokratické strany,
. 5. opatření k posílení vedoucí úlohy strany a upevnění pozic
socialismu v ČSSR.
Musíme — bohužel — konstatovat, že z naší strany nebyly tyto
závazky splněny.
II. V Bratislavě dala naše delegace svůj souhlas s prohlášením,
že obrana socialistického zřízení je společným úkolem všech zemí
Varšavské smlouvy. Znamená to dohodu, že spojenecké země ne
připustí, aby v kterékoli socialistické zemi zvítězila kontrarevčrluce. Toto prohlášení je de facto rozšířením spojenecké smlouvy'
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Z kusých zpráv víme, že šlo o tyto ústní a písemné připomínky
a varování:

1. Dne 9. srpna 1968 telefonický rozhovor L. Brežněva a A. Dubčeka.
2. Dne 13. srpna nový telefonický rozhovor L. Brežněva a A. Dubčeka.
3. V následujících dnech jednání velvyslance Červoněnka jménem
politbyra ÚV KSSS se s. Dubčekem.
4. Obdobná oficiální demarše u předsedy vlády s. Černíka.
5. Dne 16. srpna byl předán osobní dopis s. Brežněva s. Dubčekovi.
6. Dne 17. srpna byl zaslán s. Dubčekovi obsáhlý dopis předsed
nictva ÚV KSSS, adresovaný předsednicfvu ÚV KSČ, s výslov
nou žádostí, aby s tímto dopisem byli ihned seznámeni všichni
členové předsednictva ÚV KSČ (což se ovšem nestalo!).
7. Dne 19. srpna poslední výstraha při setkání s. J. Kadára
s A. Dubčekem na Slovensku.
Naše strana a všechen náš lid musí dostat úplné informace
o obsahu všech těchto i event, dalších jednání, připomínek a va
rování.
Žádáme odpověď na otázky: Proč jsme své závazky nesplnili?
Kdo projednával připomínky a varování představitelů strany
a vlády SSSR? Kdy a jaká naše stanoviska a opatření byla přijata?
Proč nebylo včas svoláno zasedání ÚV KSČ? Proč nebylo s dopi
sem předsednictva ÚV KSSS včas seznámeno ani předsednictvo
ÚV KSČ? Proč jsme na vážné výstrahy nereagovali ?
Ještě v této situaci strany a vlády zemí Varšavské smlouvy če
kaly, že vedení KSČ a vláda ČSSR podniknou opatření ke zvládnutí
situace vlastními silami.
Teprve po dalších dvou dnech bezvýsledného čekání se rozho
dovalo o krajním opatření. Proslýchá se, že se ještě chtěla dát
poslední lhůta pro splnění našich závazků. Avšak události se u nás
řítily živelně a nezadržitelně. Rozhodly tři nové skutečnosti:
a) kampaň za vypovězení Varšavské smlouvy a za vyhlášení neutra
lity ČSSR, b) jednání čs. představitelů s představiteli západních
imperialistických zemí o event, zárukách a vojenské pomoci po vy
stoupení ČSSR ze svazku socialistických zemí, c) akutní nebezpečí,
že bude zneužito části naší armády při pokusu o kontrarevoluční
převrat.
Každý den dalšího otálení zvyšoval možnost krvavého konfliktu
s nedozírnými škodami a následky.
Proto byl 20. srpna dán rozkaz ke vstupu vojsk pěti zemí do
ČSSR.
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proletářského internacionalismu a vyklidilo se pole pro různé
koncepce nacionálního pseudosocialismu. Podcenil se histo
rický význam vedoucí úlohy strany a dělnické třídy. Nečelilo se
propagaci buržoazní demokracie, projevům maloměšťáckého radi
kalismu, hlásání vedoucí úlohy inteligence atd. Vedení KSČ ztrá
celo svůj řídící vliv a dostávalo se do vleku živelných událostí.
Nebyly splněny sliby a závazky, které naší představitelé přijali na
mezinárodních jednáních. Krajně lehkomyslně se podceňovalo
akutní nebezpečí protirevolučniho převratu, volila se taktika pa
sivního vyčkávání, ačkoli jsme při rozhodném postupu mohli zmo
bilizovat dostatek sil k odražení protikomunistického náporu. Ne
dbalo se trpkých zkušeností z Maďarska v roce 1956 i z jiných
zemí.
III. Strany a vlády pěti zemí Varšavské smlouvy s obavami sledo
valy náš vnitropolitický vývoj i snahy o změnu naší zahraniční po
litiky. Opětovně a stále naléhavěji upozorňovaly a varovaly. Po
sérii bezvýsledných jednání ztratily důvěru a jistotu, že vedení
KSČ je s to zvládnout situaci. Možné vítězství kontrarevoluce
v ČSSR se stalo hrozbou pro celé společenství socialistických zemí.
Proto a jen proto došlo 21. srpna 1968 ke vstupu vojsk Varšavské
smlouvy do ČSSR.

Již na základě dosud známých skutečností lze dát naprosto jed
noznačnou odpověď na otázku, co bylo příčinou srpnových udá
lostí.
K běžně tradovaným čtyřem výkladům nutno konstatovat:

1. Není pravda, že pět zemí Varšavské smlouvy odmítalo poled
nový kurs KSČ. Naopak, všechny strany a vlády přijaly naše opa
tření a náš program s plným pochopením a souhlasem.
2. Není pravda, že Sovětský svaz prováděl politiku diktátu ato
mové supervelmoci vůči naší malé zemi. Naopak, v dějinách ne
najdeme příklad tak neprestižního, trpělivého a rozvážného po
stupu. Sám vstup vojsk byl toho dalším dokladem. Stěží lze po
chopit, že bylo možné zachovat takové sebeovládání, klid a kázeň
v atmosféře, jakou navozovali provokatéři v našem rozhlase, tisku
a televizi.
3. Není pochyb, že jediným motivem vstupu vojsk Varšavské
smlouvy byla ochrana socialistického zřízení v ČSSR a jediným
cílem bylo znemožnění příprav kontrarevolučniho převratu a ne
přímé či přímé intervence imperialismu. Nešlo tudíž o žádné pře
padení, agresi a okupaci, nýbrž o pomoc, ochranu a plnění řádně
sjednaných mezinárodních dohod s našimi stranickými a vládními
představiteli.
4. Není pravda, že šlo o nějaké nedorozumění v názorech na vý
voj situace u nás. Diagnóza byla zcela jasná a shodná. My jsme
však ani po stanovení správné diagnózy nepřikročili k účinné léčbě.
t
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Naději na úspěšnou léčbu dává jen léčba kauzální, tj. zdolání
příčin nemoci. Nestačí jen léčba symptomatická, tj. pouhé mírnění
a tlumení jednotlivých dílčích příznaků.
Také chorobný proces, jímž je zmítána naše společnost, může
být zdolán jen energickým postupem proti hlavním příčinám
tohoto< postižení.
Ve svém diagnostickém závěru jsme určili tři hlavní příčinné
patogenetické řetězce. Ve shodě s tímto závěrem nutno provést
trojí léčebný zásah:
1. Vedení strany, Národní fronty a státu musí organizovat dů
slednou očistu celého národního a státního organismu od pravicově
oportunistických a protikomunistických sil, extrémistických hazardérů a dobrodruhů. Tyto živly cítí svou neodvratnou prohru.
Jsou však rozhodnuty strhnout s sebou do záhuby třebas celý
národ. Pracují podle zásad: „Čím hůře, tím lépe. Po nás ať přijde
potopa.“ Na prvém místě bylo nutno znemožnit zneužívání hro
madných sdělovacích prostředků k soustavnému narušování zdra
vého politického vývoje. Je však třeba stejně energicky, zásadově
a důsledně zasáhnout ve státním aparátě, v oblasti řízení naší
ekonomiky, vědy, školství a kultury.

Příčiny tragického vývoje od ledna do srpna 1968 nutno vidět
v těchto třech hlavních faktorech:
I. Zneužití polednového obrodného procesu k seskupení pravi
cově oportunistických, protikomunistických a protisovětských sil
a jejich nástup k boji o moc, příprava kontrarevolučniho převratu.
Hlavní zbraní těchto sil byl rozhlas, televize a tisk, kde působili
též přímí exponenti imperialismu (Sviták, Volný, Winter, Veselý,
Liehm aj.J. Promyšleně řízenou demagogickou činnosti sdělova
cích prostředků se snadno podařilo ovlivňovat široké vrstvy na
šeho lidu, zejména mládeže. Významně k tomu pomáhala též ne
přátelská zahraniční propaganda.
II. Pasivita vedení KSČ vůči nástupu protikomunistických a pro
tisovětských sil. Postupně se oslabovala ideová a organizační jed
nota KSČ vystoupením pravicově oportunistického křídla. Umrtvo
vala se zásadová a ofenzivní politika. Zastavil se ideologický boj,
ztratil se vliv na hromadné sdělovací prostředky. Podléhalo se ná
tlakovým akcím protikomunistických sil. Ustupovalo se od zásad
14
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2. Vedoucí představitelé musí podat všemu lidu pravdivý a úplnýpřehled a zhodnocení příčin tragického vývoje od nadějného ledna
přes otřesný srpen 1968 až k dnešní vleklé krizi.
3. Teprve po objasnění vzniku a vývoje deformací polednové
politiky, příčin srpnových událostí a současného stavu, po čestném,
úplném, rozhodném a důsledném splnění všech našich závazků
může dojít ke skutečně trvalé konsolidaci a normalizaci poměru
u nás. Jen tak se obnoví upřímné soudružství a přátelské vzájemné
vztahy stran i národů socialistických zemí. ČSSR upevní své posta-

vení spořádaného suverénního socialistického státu, jehož lid bude
v klidu a jednotě pracovat za pravdu, svobodu, socialistickou
demokracii, socialistický humanismus, blahobyt a štěstí.

(Manifest pravdy byl přednesen na řadě stranických i veřejných
schůzi po srpnu 1968 a na celostátním aktivu učitelů v Praze dne
4. září 1969. Tiskem byl publikován v Učitelských novinách č. 33-34
dne 11. 9.1969.)

Manifest pravdy

'

Vydalo ministerstvo školství ve Státním pedagogickém nakla 
datelství, n. p., v Praze jako publikaci č. 93-0-121
Z nové sazby písmem Brno Z vytiskla Svoboda, grafické závody,
n. p., závod 4. Ostrovní 30. Praha 1 — AA 1. —, VA 1, —
Náklad 45 000 výtisků — Tematická skupina a podskupina 02/86
Cena brožovaného výtisku Kčs 2,50
203/21, 861

Autor klade řadu otázek k za
myšlení: je vhodné, aby čeští his
torikové zabývající se vztahy s
Německem byli financováni z
prostředků německých institucí
nebo získávali v Německu sti
pendia? Není již u nás až příliš
německých nadací, poskytují-

|

Zatímco před dvěma lety vyda
ný titul „So oder so“ je souhrnem
dokumentů o německé politice
vůči Čechům za II. světové války,
„Mnichovský syndrom“ nás se
znamuje s historií nejnovější - s
tím, jak se rodila počátkem toho
to roku schválená česko-německá deklarace.
Kniha je to bezesporu provo
kující - autor kritizuje přední čes
ké historiky, členy Společné česko-německé komise historiků,
podílející se na přehodnocení
událostí kolem odsunu Němců z
Československa a vztahů mezi
oběma národy před válkou i po
ní. Jmenovitě Janu Křenoví a Vi
lému Prečanovi vytýká, že v po
rovnání s tím, co o této proble
matice vydali před listopadem
1989, nyní zcela převrátili svá
hodnocení.

Kčs 2,50

PAVEL KLADINA

cích podporu občanům České re
publiky? Nepředstavuje přijatá
česko-německá deklarace pouze
ústupek české vlády silnému Ně
mecku? Proč česká vláda jedná
s německými kruhy, které zpo
chybňují platnost Postupimské
dohody o odsunu?
Kniha je ostře polemická, po
hled autora je někdy snad až pří
liš černobílý. Například ve vzta
hu k českým historikům publi
kujícím v období totality by Čelovský mohl být „milosrdnější“ a
lépe chápat domácí poměry, jako
emigrant to měl z tohoto pohledu
jednodušší, protože se vlastně
nemohl „zkompromitovat“.
Na druhé straně je ale v pořád
ku, že tato kniha vyšla, protože v
záplavě překladů prací sudetoněmeckých autorů (např. Rudolf
Hilf: Němci a Češi, Praha 1996 a
další) představuje jiný úhel po
hledu, což je zajisté dobře. Celovský jako autor zcela nezávis
lý a sám si financující vydávání
svých knih si totiž může dovolit
publikovat i takové závěry, kte
ré se rozhodně mnoha lidem ne
budou líbit.

14-014-69

Ostravský rodák Bořivoj Čelovský, jenž v roce 1947 odešel
do exilu a získal kanadské ob
čanství, publikoval již svou dru
hou knihu o problematice čes
ko-německých vztahů.

Prof. dr. Jaromír Hrbek, DrSc.,
člen korespondent ČSAV

Nová kniha o česko-německých vztazích

Cd č. 3/1998 začínané
publikovat důležité
dokumenty o vyhnání
Němců z českých zemí
"Slyšme i druhou st
ranu”, česká edice
Sidonia Dědinová,
vydalo Infcentrum
České Budějovice 1991

Zájemci r' ČR me jí možnost se zapojit a seznámit se p. «střední ctvím "Res publica" s Loveckou agenturou, kte
rá umc-zní vášnivým lovcům plné uspokojení jejich koní ’a na vysoké úrovni po celém svxtě.Adresa v redakci .VH.”
'HáíIriJt Kkapol/a :
Milí příbuzní a přátelé v dálce !
Opět beru do ruky pero k napsání obvyklého výročního dopisu na Váno
ce, o příhodách u Knapů v Kanadě.
Rok 1996 jsme ukončili kratší výpravou do Texasu na BOXING DAY.Jerry
tam zajednal odvážný lov na druh divokých ovcí, které jsou jinak do
movem v Sudanu, nyní nebezpečném území, pro civilní válku. Tyto ovce
se podařilo uvést do vyprahlých hor západního Texasu, kde dobře žijí
a jsou jich už tisíce. Jerry ulovil hned první den statného berana a
tak jsme mohli několik dalších dní cestovat v té části Texasu: GRAND
BEND NATIONAL PARK a v horách DAVIS MOUNTAINS.
Vrátili jsme se domů 31. prosince a hned jsme zajeli na chatu přátel
Mlles k oslavě ukončení roku. Tito však náhle onemocněli a tak jsme
jim na Nový rok doporučili rychlý návrat domů. Je lepší marodit v po
steli doma, než v chatě ohřívané krbem, odkázané na nejistou sílu ge
nerátoru a vaření v kamnech na dřevo. Bylo to rozumné
rozhodnutí,
zvláště, když se zjistilo, že John měl zlovolnou formu zápalu plic,
který usmrtil řadu lidí. Byl celý týden v nemocnici, ve které je šéflékeřem a měl tam tedy nejlepší péči, při velkých dávkách antibiotik.
Opustil však nemocnici dříve než-li měl, neboť špatně snášel nemoc
niční stravu...
Byl to rok, ve kterém více našich přátel podobně onemocnělo. Potěši
telné je, že už nyní mají dobré zdraví.
V tomto roce se i Jerry sám uchýlil dvakrát do nemocnice. Už delší
čas měl těžkosti s polikáním a tak ho John Miles poslal ke krčnímu
specialistovi v Toronto. Diagnosa byla ZENKER'S DIVERTICULITIS, což
v laickém termínu značí formu kýly. Byl poslán do nemocnice v Missi
ssauga, kde mu otevřeli krk a závadu odstranili. Operovali ho John a
další náš přítel Ivan Slezle. Byl v nemocnici jen přes dvě noci a za
dva dny si už pochutnával na skopovém, při obědě v domě Milesů. Tam
jsem ho pak vyzvedla a autem jsme navštívili jeho matku v Hamilton.
Pak také ku konci září, když byl na lovu losů v horách Britské
Co
lumbie, utrpěl hned první den zlomeninu levého zápěstí.
Vracel se
pozdě večer do tábora korytem vyschlé řeky, zakopl o překážku a upa
dl na ruku. Po dvou dnech v táboře odletěl do města a tam původní vy
šetření rengenem neukazovalo vážné zranění. Jerry se tedy vrátil ukončit program lovu. Ve 4 dnech opravdové honitby ulovil losa,velké
ho 6 x 6 samce. Pak ale velká mlha mu zabránila včasnější návrat do
mů. Když přiletěl do Fort St. John, čekala ho tam zpráva z nemocnice,
že radiologista dodatečně zjistil zlomeninu, vyžadující sádrový obal.
A tak tedy Jerry nosil levou ruku v sádře, po další čtyři týdny.
Také já se musím přiznat, že navštěvuji chiropraktika, abych se zba
vila píchání a bolesti od přemíry sezení v židli před komputorem a
zvyku držet telefon mezi hlavou a ramenem, při současném psaní
na
stroji.
Už je dost těch ponurých zpráv o bolestech a nemocích...

Meli jsme dvě velké výpravy. První byla do Alasky na 10 dní honitby
medvědů Kodiak z přepychové yachty Jimmy Rosenbrucha. Viděli jsme
asi čtyřicet medvědů, tucty orlů a dále mořské vydry, říční vydry,
tuleně, lvouny a jiná zvířata i ptactvo.
V Alasce pověstné jarní deště nás nezastihly a měli jsme dobré po
časí. Jerry nedostal žádoucího medvěda. Přál si ulovit velkého a ne
bo žádného. Tři medvědi, vysocí skoro čtyři metry, stojíce ne zad
ních nohou, včas utekli. Asi proto se ta akce také nazývá "honitba'.'
Jinak jsme velice užili tuto druhou návštěvu Alasky a doufáme,že se
opět někdy vrátíme.
Naše druhá velká výprava tohoto roku byla do Zambie. S námi cesto
vali též přítel Bobby McLeod ze Sudbury, Jerryho bratranec
Milan
Cisler z České republiky a několik dalších klientů. Bobby si najal
profesionálního průvodce pro prvních 7 dní a pak teprve se přidal
k našemu vozidlu jen jako pozorovatel. Ve snaze získat Bobbyho
na
tuto dobrodružnou výpravu jsme ho ujistili, že v Africe v červenci
neprší a také, že jsme tam v červenci neviděli hady.Na protivenství
nás však překvapil mírný déšť hnad první den honitby a Bobby zmokl.
Za tři dny pak zažil "potěšení", když uviděl dva nejjedovatější ha
dy Afriky - a jednoho si vyfotografoval. Někteří lidé mají opravdu
takové "štěstí". Kdyby to potkalo mne, tak bych asi brzy byla na le
tadle směrem k domovu...
Ale Bobby vynikl tím, že získával trofej každý den, včetně CAPE bu
vola, který útočil a byl zastřelen na vzdálenost jen asi 10 stop,
když se řítil na profesionálního lovce. Tento pak měl na starosti
ještě druhého nováčka - afrického lovce /též našeho klienta/, jehož
buvol dorazil až na 5 stop od něho. Ten profesionální průvodce za
jisté potřeboval k uklidnění jen výpravy na ryby, aby mu srdce opět
bilo normálně!
Bobbymu se výprava moc líbila a jen čeká, kdy se zase vydáme
do
Afriky, aby se opět připojil.
Milan též zažil dobrý čas a doufá, že příště bude moci být s ním v
Africe i jeho chot.Bude to zajisté záležet i na stavu české ekono
mie v příštích létech. Milan zastřelil dva bůvoly po dlouhém a hor
kém dni a namáhavém stopování lesem. Ten den fungoval Jerry jako ka
meraman, ale zastřelil několik antilop, divoké prasátko na večeři a
několik perliček na oběd.
Po návratu ze Zambie jsme trávili zbytek léta doma, s weekendy
na
chatách u přátel. V září nás navšívili z České republiky Jerryho se
střenice Jana Hakenová a její manžel Zdeněk. Zastavili se na něko
lik dní cestou z Maryland /kde žije Zdeňkova teta/ a z
amerického
západu, kde má bratrance. Navštívili Jerryho matku a také turistická
místa Niagara Falls, Alqonquin Park, Toronto, Ottawa a Montreal. Na
cestě zpět do New Yorku a domů se opět u nás zastavili na
několik
dní. Tehdy Jana převzala vedení kuchyně a každý večer jsme
užili
česká jídla. S Hakenovýrni jsme měli velice milou společnost.
V listopadu se vydal Jerry na 6 dní lovu vysoké zvěře do prérií v
Saskatchewan s CREE INDIANS v Red Pheasant Indian Reserve. Viděl asi 12 až 15 samců a přes 100 srn a ulovil desetibodového samce. Ne
byla to však vysněná trofej, kterou se snaží získat už po mnoho ro
ků. Musí to počkat na další rok a další hon.

Milá sestro, bratře,

24, května

10. května

5. dubna
12. dubna
26. dubna

- neděle - oslava svátku Obětování Páně - svěcení hromničních svící
- neděle masopustní
- 1. neděle velkého postu
- 3. neděle velkého postu
- Května neděle - svátá zpověď
- Pascha - Světlé vzkříšení Kristovo (velikonoce)
- neděle žen myronosnic - památka zesnulých (provody)
- neděle samaritánky
- 7. neděle po Velikonocích

února
15. února
1. března
15. března
1.

4. ledna - neděle - oslava svátku Zjevení Páně se svěcením vody; nádobky sebou
ledna - 32. neděle po Padesátnici, svátek sv. Atanasije a Cyrila Alexandrijských

Rozvrh bohoslužeb v chrámu sv. Barbory do května roku 1998
Začátek vždy v 8.30 hod.

"Res publice’’ se ořipo.ju.je s přáním pro
své čtenáře, aby měli v Novém roce 1998
štastnou ruku při všech volbách toho roku.

18.

Přejeme Vám hodně štěstí a požehnané Vánoce a Nový rok 1998.!

Pravoslavná církevní obec v Šumperku

3.

V celku měl Jerry dobrou loveckou sezónu. Zde, i přes sádrový obvaz
na levé ruce, zastřelil více kachen a asi 20 bažantů.A kolem Almon
te zastřelil rok a půl starého jelena a srnu. Lovil společně se 4
přáteli a dostali čtyři kusy vysoké zvěře. S masem z losa z Britské
Columbie mají Knapovi plnou lednici na celou zimu.
Další naše cesty měly obchodní ráz, obyčejně na lovecké konvence,se
zastávkami v Las Vegas a Philadelphia, rozšířit tam okruh zákazníků.
Na jaře jsme se zúčastnili podobné konvence v Edmonton a před čtyř
mi týdny jsme byli v Allentown, Pennsylvania, kde Jerry též předná
šel na zasedání místního SAFARI CLUB.
Hned po Allentown jsem odletěla ns několik dní do Costa Rica.Ta vý
prava byla organizována pro cestovní agenty, aby více poznali
ten
stát. Posoudili jsme úroveň 7 hotelů a absolvovali exkursi na řece,
k prohlídce ptactva a také krokodilů. Myslím si, že výprava směrem
do Caribbean může být velica zajímavá, protože je tam mnoho k vidě
ní a činění. Můžeme plánovat 10 až 14 denní dovolené v dobře chla
zených, či otevřených vozidlech, protože je tam velké horko.Pobřeží
je dosud chudé a má omezenou přitažlivost pro klienty,hledející od
počinek na plážích s bílým pískem.
Jinak se nám daří dobře. Také Mexikánům, kde chlapci úspěšně pokra
čují ve zvolených kariérách. Alex pomáhá plánovat vnitřní činnost
nového dětského musea u Mexico City. Charlie změnil zaměstnání
a
postupuje na žebříčku u belgické firmy pro farmacii. Nyní je v po
řadí druhým mužem v prodejním oddělení. V srpnu navštívila
Kamila
matku v Hamilton na dva týdny. Navštívily mnohá nákupní střediska a
paní Knapová si doplnila ošacení. Také byly u dávné přítelkyně,paní
Flosmanové. V ten čas jsme též zajeli do Hamilton a společně
jsme
měli picnic v zahradě mých rodičů. Samozřejmě, že jsme měli ze soba
"barbequed steaks", společně s dalšími lahůdkami kuchyně. Přálo nám
i dobré počasí.
Vánoce 1997 budeme opět trávit v Hamilton, s obvyklou polskou ště
drou večeří, bezmasou a v podání vícero tradičních jídel. Na svátek
Narození Páně pak bude hlavně pečená husa a její porci
zaneseme
matce Jerryho. Budeme též meditovat, co může přinést rok 1998. Obo
jí, co je plánováno i co může přijít neočekávaně. Jsou náznaky, že
náš obchod může nadále prospívat.
Naše cestovní plány pro příští rok zahrnují New Caledonia v jižním
Pacifiku a New Zealand. Na podzim též cestu do České republiky, ale
dosud neznáme na jak dlouhou dobu. Ku konci listopadu, či začátkem
prosince by se měla uskutečnit výprava do Britské Columbie, kde má
Jerry slíbené povolení ulovit pumu v GANG RANCH, na světě největší
farmě o rozloze 260.00Ü ha. Mají tam potíže s těmito šelmami, které
zabíjejí dobytek a koně. Plánuji tam být současně s ním a hon fil
movat .

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a požehnání Boží v pevném
zdrávi do nového roku 1998.
P.S. Zároveň děkujeme za laskavý příspěvek na výdaje naši církevní obce a
Na Vaši účast na bohoslužbách se těší
dokončení nového chrámu, který můžete poukázat na přeloženou složenku.
Kontakt v místě:
Vladimír Šotola, předseda sboru starších, Nový Malin, tel. 0649/241169.
duchovní Libor Raclavský se sborem starších

