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Ing.PLCCEK Alfréd, narozen 8.1.19C3, popraven 10.11.1951»
C některých zavražděných není mnoho známo ani organizacím
politických vězňů a ani těm, kteří jejich osud sledují. Ing
Alfréd Plocek je jedním z nich. Pokud je některým čtenářům
znám jeho osud sdělte to laskavě redakci "Res publica".
.
Političtí_vězni_zemřelí?_ve vazbě./Dosud nepublikováno/
Václav, nar.25.6.1891, zákon na ochranu míru, zem
řel na akutní otok plic 1C.1C.1961, Flzeň-Bory
K r e y z a Otto, nar.27.7.1913, pobuřování, zemřel na se
lháni ledvin 30.6.1957, Ilava.
D u n d r Vojtěch, nar.25•12.1879, velezrada, zeirřel na
infarkt 8.9*1957, Ilava.
Čin tulová Maria, nar .-22.8.1914, velezrada, zemře
la na ztučnění jater 1.9.1957, Ilava.
Vavroušek František, nar.18.1C.1897, pobuřování,
zemřel na rakovinu žaludku 24.12.1958,11
J'ěťžek Ján, nar.9•6.1909, vyzvědačství, zánět pobřišnice
zemřel 25.12.1958, Ilava.
t a w 1 e r Vladimír, nar.8.1.190C, ohrožení hospodářství
zemřel na infarkt 10.7.1959,11a
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ritika stavu justice a stesky nad neexis

tencí právního státu signalizují absen
ci právní jistoty v CR. Tento žalostný

slav po čtyřech letech trvání demokratického
státu je mimo jiné i příčinou, proč nová poli
tická strana, Demokratická unie, považuje vy
tvoření právního státu za hlavní bod svého
programu. Aniž to laická veřejnost ví, visí
nad českou justicí a orgány trestního řízení
Damoklův meč. Zveřejnění této skutečnos
ti může mít pro výše uvedené instituce za
tím neprávního státu i negativní dopad; ten
pozitivní však může vést k rychlejšímu
vzniku právního státu: ČSFR podepsala
21. 2. 1991 Evropskou úmluvu o ochraně
lidských práv, která po její ratifikaci vstou
pila pro ČSFR v platnost 18.3.1992 a pod
le recepčního zákona se stala součástí právnílio rádu CR. Z ustanovení § 2 ústavního
zákona č. 23/91 Sb., kterým se uvozuje Lis
tina základních práv a svobod, má Úmluva
na našem území přednost před zákonem.

Následky úmluvy pro naši justici
Transformací této Úmluvy do našeho práv
ního řádu podléhá český stál kontrolnímu
mechanismu, který představují Evropská ko
mise pro lidská práva, Evropský soud pro lid
ská práva a Výbor ministrů. Na tyto institu
ce se do Štrasburku mohou obracet nejen

signatářské státy, ale i jednotliví občané,
kteří míjí za to, že jsou poškozeni nedodr
žením Úmluvy státními orgány své země.
Cl. 57 Úmluvy ukládá státům na žádost
generálního tajemníka Rady Evropy podat
vysvětlení o způsobu, jak jejich vnitrostátní
právo zajišťuje účinné prováděni všech usta
novení Úmluvy. Jestliže rozsudek šlrasbur-

ského soudu konstatuje rozpor konkrétního
rozhodnutí vnitrostátního orgánu (vycháze
jícího z vnitrostátního práva) s úmluvou,
je stát povinnen změnit vnitrostátní právo;
lo vyplývá přímo ze závazku smluvní strany
dodržovat Úmluvu. V případě, že výše uve
dený kontrolní orgán podle Úmluvy zjistí, že
rozhodnutí nebo opatření soudního či jaké
hokoliv jiného orgánu signatářského statuje
v rozporu se závazky vyplývajícími z Úmlu
vy a jestliže vnitrostátní právo léto strany
umožňuje jen částečné odstranění důsledků
takového rozhodnutí, soud přizná v případě

nou lahůdkou by potom pro Evropský soud
musela být naše z totality stále přetrvávající
priorita přípravné
ho trestního řízení
(vyšetřovací řízení
prováděné policií)
nad hlavním líče
ním (před soudem). Pro Evropský soud
představuje naše justice (na štěstí pro ni)
neznámé území, které Římané označovali
na svých mapách nápisem Hic sunt leones
(Zde jsou lvi).

DamoMův meč nad justicí

ochranu jeho práv je základním znakem
právního státu. Ten u nás zatím ještě neexis
tuje, mimo jiné také proto, že tuto, byť rela
tivní, rychlost není justice schopna zjistit
Např. v obchodním soudnictví je situace již
více než kritická (podle mínění ministra spra
vedlnosti je ale vše v naprostém pořádku).
Optimistický argument náměstka ministra
spravedlnosti, dr. Cyrila Svobody, že dle sta
tistiky je 80 % případů u soudů vyřízeno do
jednoho roku, je možno přijmout pouze s vě
domím, že již kdysi dávno Benjamin Disrae
li prohlásil, že existují tri stupně lži: „Lež,

ThDr. Antonín Huvar narozen
23. 7. 1922 v Albrechtičkách u No
vého Jičína. Reálné gymnázium v
Příbore do okupace a vyšší s matu
I ritou v Ostravě v době kruté Heydrichiády. Nastupuje bohoslovecká
studia ve Vidnavě. konči 1947 v
Olomouci. Poslán do Vizovic, kde
byl 26. 9. 1948 zatčen a odsouzen
na 10 let. Tímto dutém začíná řada
"převýchovných" instituci, krimi

soudu k Majestátu práva než k Majestátu pa
novníka byl okresní soud v Benešově, u ně
hož následník rakousko-uherského trůnu
a majitel konopišťského zámku František Fer
dinand D’Este prohrál všechny své spory
s vlastníky sousedních pozemků.

Hic sunt leones
Tylo rozsudky nezávisle io a právo ctícího
benešovského soudce by nepochybně před
Evropským soudem obstál;. Neobstály však
před ním některé rozsudky takových skuteč
ně právních a demokratických států, jako je
Rakousko, Franice a BRD, a to pro „pouhé“

nálů a šachet. Nejkrutější byly Bory •
- s nelidským týráním a pak též ne- ;
bezpečný úsek 4 let na Tmavém do- '!
le (uranové šachty).
Po návratu z vězeni nedoslal
státní souhlas k duchovní službě a
pracoval 9 let ve státním rybářství,
6 let v Dopravních stavbách v Olo
mouci a 6 let ve velkomlýně v Je
seníku nad Odrou. Celé období po
znamenáno usilovnou činnosti s

Z protokolu Pavla Wonky

Opravdu definitivní konec?

V naší justici však existuji skutečnosti,
před kterými by musel kapitulovat i všemoc
ný Evropský soud. Vzhledem k lomu, že má
obvinění soudkyně JUDr. Marcely Horvátové je již trapné opakovat, bude lepší přiblížit
protokol sepsaný u soudu v Trutnově dne
20. dubna 1988, nedlouho před smrtí Pavla
Wonky; upravená citace z protokolu:
„Za účasti prokurátorky JUDr. Elišky
Rychlíkové oslabený Pavel Wonka přivezený
před soud na kolečkové židli uvádí, že není
schopen účasti u hlavního líčení a žádá lé
kařské vysvědčení. Příslušník SNVpotvrzuje,
Že Pavel Wonka již před hodinou žádal v ce
le o vyjádření lékaře ke svému zdravotnímu
stavu. Lékař dr. Radim Pek konstatoval,
Že P. Wonka je schopen účasti při jednání.

Na celé věci by přes její dnešní „nezajímavost“ mohla být zajímavá ještě jedna věc:
Zda musel Pavel Wonka vynaložil větší úsilí,
aby vydržel hlavní líčení, než bylo úsilí mi
nistra spravedlnosti ČR a některých poslanců

mládeži, neustále s rizikem postihu.
Exercicie, přednášky, vydáváni řa
dy samizdatů, později relace v za
hraničním rozhlase, od roku 1967
působí ve Fulneku. V letech 1969 1971 na fakultě v Olomouci, v du
chovní správě ve Velké Bystřici. V
letech 1989 - 1993 přednáší na
Universitě Palackého - bohoslovec
ké fakultě v Olomouci pedagogiku
a katechetiku. Je znám jako ne-

ústavněprávního výboru parlamentu udržet
JUDr. Marcelu Horvátovou v české justici.
A tady končí výklad o Evropské úmluvě
o ochraně lidských práv a základních svobod,
české justici a Pavlu Wonkovi. Zbývá jen do-

předvolán k vyšetřovateli Policie CR ve věci
trestního stíhání pro útok na veřejného činite
le podle § 156 tr. z. - pro výroky hanobící
JUDr. Marcelu Horvátovou. A to už je ale
opravdu definitivní konec... Nebo snad třeba
- začátek?
Hulík

i

únavný pracovník s mládeži, hlav
ním tónem jeho působenije radost
ná akce vnější i vnitřní. Ostrý od
půrce minulého režimu, jak se to
projevuje v nespočetných přednáš
kách a publikacích.
Na jeho práci "Vliv prostředí nautváření osobností" navazuje prak
tická výchova obojí mládeže. Jeho
jméno na této úrovni je pojmem.

Předložený spis je ve všech ohle
dech podnětný, je v něm zma
pováno 50 let nesmírného výchov
ného úsilí. Velká řada přestaveb a
úprava církevních objektů je dokla
dem pravdivosti věty: "Kde má růst
srdce, musí tvrdnout dlaně."

"Svědomí” 1994

na

Vydala a vytiskla Matice cyrilo
metodějská s r.o. v Olomouci v ro
ce 1994. (stran 314)

neobstály. Stačí vzpomenout tiskem nedávno
sledované případy - počínaje Minařikem
přes WohlmutaaStolleraažpoKracíka. Úpl

< Ivan Dři®
.je konečn*
prvním pře
dsedou st
rany ,který
si nemyslí,
že kdo ne
získá 5%
ve volbách
nemá v pa
rlamentě
co pohledá
vat. Podle
něj je 5%
volební
klauzule a
finanční
kauce dis
kriminační
vůči malým
stranám. A
nejen to,
je to vys
loven^ ne- i
demokrati
cké . J e
to tak vzý
vaný kočko
peš mezi
většinovým
systémem a
poměrného
zastoupení.
50.000 vo
ličů má
právo na
poslance!

obdržet

’’Přirozená výchova
k vůdcovství”

byla zrušena třeba jen proto, že obviněným
nebyla poskytnuta možnost položil otázky
svědkům. Mimořádný důraz Wade Evropský
soud na dodržení zásady kontradiktornosti
dokazování, jež garantuje možnost aktivní
obhajoby a vystavuje důkaz kritické prověr
ky a principu „rovnosti zbraní“; obžalované
mu a žalobci musí být v řízení poskytnuty
stejné podmínky. Nejvyšším požadavkem
Evropského soudu je spravedlivé řízení (fair
trial). I bez pro laika těžko srozumitelného
právního výkladu lze dospět k závěru, že
mnohé causy naší justice by ve Štrasburku

Pavel Wonka uvedl, že jej lékař od vzetí do
vazby neviděl. Nakonec je do soudní síně za
volán tento lékař. Bez vyšetřeni uvádí, že
v pondělí P. Wonku vyšetřil a uznaljej schop
ným hlavního líčení. Líčení pokračuje. Pavel
Wonka požaduje, aby soud přezkoumal pů
vodní rozhodnutí soudu, kterým mu byl ulo
žen ochranný dohled. Soudkyně upozorňuje
obviněného, že rozsudek je právoplatný.
(Kdyby tuto zákonnou povinnost dodržela,
musela by zjistit, že P. Wonka je politický
případ, protože tak však neučinila, může dnes
tvrdit, že to nevěděla.) Pavel Wonka se zno
vu dožaduje přezkoumání rozsudku a při
pomíná soudkyni její zákonnou povinnost.
Pavel Wonka navrhuje doplnit důkazy o od
borné lékařské vyšetření, které by se mělo vy
jádřit k jeho současnému zdravotnímu stavu.
Dále uvádí, že nemohl plnit podmínky
ochranného dohledu vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu a navrhuje výslech svěd
kyně, své matky, u které se z důvodu její péče
zdržoval v době, kdy měl plnit (nezvykle tvr
dé, až sadistické) podmínky ochranného do
hledu a hlásit se každý den na VB. Soudkyně
JUDr. M. Horvátová tyto důkazní návrhy
obviněného zamítá. Prokurátorka navrhuje
uložit trest v horní hranici sazby a uložit
výkon trestu do druhé nápravně výchovné
skupiny.“ Toť konec upraveného protokolu.
Chybí již jen dodatek: Za krátkou dobu po
rozsudku Pavel Wonka umírá...

Knihu můžete
adrese:
FARNÍ ÚŘAD
Křižkovského 38

ThDr. Antonín Huvar

formální vady, např. že se úkonu nezúčastnil
obhájce, že nebyl sepsán náležitý protokol,
nebo že nebyla provedena zákonem stanove
ná rekognice či konfrontace. Řada rozsudků

783 53 Velká Bystřice
Cena výtisku činí Kč 80,-.

NOVÉ KNIHY:

hnusná lež a statistika.“ V současné době
jsou v naší justici naplněna tabulková místa
soudců, ale není naplněna víra občana, že
justice bude garantem účinné pomoci,
poskytnuté alespoň v „přiměřené době“,
tj. takové, v níž bude mít občan ještě na
souzené věci zájem. Na .dresu justice je
možno říci, že v ní panuje více suverénnosti
než odbornosti, těžkopádnosti než efektiv
právo na to, aby jeho záležitost byla spra nosti, a že je zdrojem'právní nejistoty před
vedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě pro pocitem upevňování právní jistoty a důvě
jednána nezávislým a veřejným soudem. ry občana v právo.
Úmluva nestanoví, co je přiměřená lhůla. Ta
Protože justice má být (vedle zákonodárné
to přiměřenost je tedy relativní a této a výkonné) třetí oddělenou mocí, je třeba, aby
relativnosti odpovídá podobně neurčité sta byla uznávanou autoritou a ztělesněním práv
novení této délky v procesních zákonech CR. ní jistoty. V současné dobč je (více právem
Není tomu tak ve všech státech, např. kanad než neprávem) tato její nezastupitelná role
ské procesní předpisy znají instituci zvanou substituována sdělovacími prostředky, zabý
„backlog“, která stanovuje, že občané mají vajícími se (opět více právem než neprávem)
právo na rychlé procesní řízení. Jestliže její kritikou, v čemž jí dávají příklad politici,
soudní spor neproběhne v rozumné době, osobujícími si (tentokráte reprávem) právo
může být celé procesní řízení vedené proti káral i soudce ústavního soudu. 1 tato dehoobčanovi anulo
váno. Obdobný do
pad, ale v opačném
smyslu, mají faktic
ké průběhy mnoha
soudních řízení v naší justici (v trestní sféře nestace právního Olympu, kterým v každé ze
existují soudní procesy, jež se vedou a končí mi Ústavní soud musí být, je rovněž důkazem
léta po spáchání původního trestného činu). neexistence právního státu u nás. Svým způ
Tato řízení se lak svým represivním i pre sobem to dokazuje i postup soudu v cause
ventivním dopadem míjejí účinkem a nako Havel - Cibulka. U soudu právního státu si
nec maří i smysl trestu. Stejně tak ztrácejí musí být obě strany rovné. Platilo to dokon
svůj právní význam zdlouhavě vedené spory ce i v Rakousko-Uhersku, které bylo na jedné
na ochranu osobnosti.
straně státem absolutistickým, ale na straně
druhé současně státem právním - tedy přesný
Lež, hnusná lež a statistika
Schopnost poskytnout občanovi rychlou opak České republiky. Důkazem větší úcty

potřeby poškozené straně spravedlivé zado
stiučinění, což znamená i náhradu procesních
nákladů před národními i evropskými institu
cemi, náhradu materiálních škod i napravení
jiné utrpěné újmy (například odškodnění za
odpykaný trest).
Pro českou justici mohou mít některá
ustanovení Úmluvy fatální následky. Tak
například čl. 6 Úmluvy praví, že každý má
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loženi studenti; někteří z nich mne
poznali a matné kývli. Byli hlídá
ni německými vojáky s nasazenými
bodáky a odváženi z kasáren v Ru
zyni na nádraží v Bubenči.
Odtam
tud nastoupili cestu do koncentra
čních táboru v Německu. Na ulicích
byly vylepovány plakáty asi tohoto
znění:
"české vysoké,školy v Praze a v
Brně se staly střediskem protistát
ní einnpsti a někteří studenti a
profesoři ve spojení se zahraniční
mi agenty nepřátelských
mocností
organlsovall,protistátní akce.Pro
to byla učiněna tat0 bezpečnostní
opatření:
. . 1. České,vysoké školy v Praze a
v,Brně se uzavírají na . dobu
tří roku.
2. Osm hlavních osnovatelS bylo
popraveno.
3. Větší počet
spolupachateli
byl zajištěn."
Ne tri roky, ale přes pět a půl
roku uběhlo do května 1945» Měly
tu býti již noyé generace, a zatím
tu trčely Ješte nedostudované ge
nerace předchozí.
Vysoké školy byly sice v květnu
1945 zase otevřeny,,ale bylo jasné,
že komunisté Jsou přepraveni na zpolitisování a zmocnění se vysoké
ho školství. Zavládl duch,ministra
školství dra Nejedlého. Předsedové
závodních rad, zpravidla zřízenci
školy, museli býti zváni do schůzí
profesorských sboru, které
však
držely svou tradiční linii.
Marně

Uběhlo jen pár dnů od toho vel
kého přesvědčováni veřejnosti, že
musíme dolovat všechny politické
strany z našeho státního rozpočtu.
Opravdu všechny? Ne, ty opravdu
pravicové, státně nepodporované
nedostanou ani korunu! Tím víc
dostanou komunisté, socdemáci a
všechny ty údajně pravicové, ale
levotočivé ODSky, ODy a další.

Se skřípěním zubů budu odvádět
tomuto státu daně, ze kterých dos
tane svůj poslanecký plat pan Grebeniček. Ale všechno je to zřejmě
málo. Moje babička říkávala, že
»čert ... vždycky na tu větší hro
madu«. V poslední televizní debatě
nám, ale pan Kroupa z Ody pře
kvapivě sdělili, že bez sponzorováni
od soukromníků by politické strany

e x ilu ”
č . 1 /le d e n 1954

Pro studentstvo je únor 19^+8 dru
hým jednáním v dějinách Jedné,ne
šťastné generace studentské. Před
cházel 17. listopad 1939.Vzpomínka
na něj vysvětlí, proč je tu gene.race,studentstva v nebývalém _r o zpo
tí věkovém od dvaceti do
třiceti
let i více.
Bylo to 17. listopadu 1939.
V
noci probuzen střelbou a osvětlo
váním oblohy videi jsem z oken své
ho bytu zadní trakt
Masarykovy
studentské koleje reflektory
osvetlený. Někteří studenti vyska
kovali z oken prvého
poschodí, v
nočním úboru. Zachraňpvall se před
zatýkáním, které se dělo uvnitř,útekem pres dvůr a po svahu směrem
k Šárecké ulici v Dejvicích.
Tam
však naráželi na uzavírací
palbu
kulometu, umístěných na kopci před
zahradou mého obydlí. Vraceli se a
na obou rozích ulice byli zatýkáni
německými vojenskými hlídkami. Tak
tvrdé reagovala nemecká moc na po
uliční projevy studentů o 28.říjnu
a pa události při pohřbu Němci za
střeleného medika Opletala, Přede
hrou bylo Hitlerovo prohlášení, že
německé vysoké školy na české pudě
j9ou součástí vysokých škol v Říši»
4. listopadu byla pražská německá
universita prohlášena za universi
tu Karlovu, museli jí býti předány
starobylé insignie a archiv
naší
České university Karlovy.
Dopoledne po této noci předeje
lo mne na Velvarské ulici několik
nákladních vozů, na nichž byli na

M ladá re D u b lik á n sk á g e n e ra c e v

Profesor ^r. Ir"..Vladislav Brdlík, bývaly rektor pražského vyso
kého učení technického, byl zvolen rektorem Masarykovy universitní ko
leje v exilu.
Redakce.

’’

Dr. Vladislav BRDLÍK

Velkoplošné reklamy v televizi a na
poutačích nás budou do omrzeni
přesvědčovat, že jediné s Levým
blokem na věčné časy, nebo že
ODS odře dobře společnost. Někde

kratického vysokého školství
v Československu

nepřežily. A lak nám bývali sou
druzi v křeslech kapitánů našeho
průmyslu budou rozdávat statisíce
na podporu levicových stran.
Před volbami uvidíme výsledek.

Vzpomínky na poslední chvíle demo

byly vnucovány nekvalifikované sí
ly profesorským sborům,které trva
ly na rádných habilitačních říze
ních a odmítaly ty, jejichž hlavní
kvalifikací byla^komunlstlcká le
gitimace. 3yly předkládány i provokační habilitační práce jako na
příklad "Dialektický materialismus
v říši rostlinné" a podobné.Návrhy
komunistických
členti_
profesor
ských sboru, pokud směrovaly k po
tlačení akademických svobod
a k
zpolitisování,.byly hravé odmítá
ny obrovskou většinou
demokra
tických profesoru. Na valné hroma
dě fakultního studentského spolku
posluchači zemědělského a • lesnic
kého inženýrství podali komunističtí
studenti návrh, aby ministr .tíuris
byl jmenován čestným členem spolku.
Zdvihlo se asi padesát rukou.
Ná
sledoval demonstrační návrh,,
'aby
president dr. Beneš se stal prvým
čestným členem a zdvihlo se s
já
sotem okolo„šesti set rukou.Takový
byl asi poměr sil ve sboru profe
sorském 1 ve studentském
spolku
fakultním. Ale nic naplat - přišlo
násilí února 1948.
3yly pořádány komunisty připra
vované zastrašovací schůze, zaklá
dány akční výbory v úřadech^vládlo
všeobecné zatýkání; také předsedů
fakultních spolků. Fakulty
; byly
střeženy policií a byly i tu naklá
dány akční výbory za vedení 'hrstky
komunistických posluchači.Desorlent.ováný národ Čekal na vŮdcovský po
kyn. Kdo nečekal, byli
studenti.
Jejich bylo rlslko a Jejich byl 1
čin. Dvakrát se vypravili
mariifestačně za presidentem Republiky
na Hrad._Žádali aby nepovolil ná
tlaku a řešil vládní krlsi
demo
kratickou cestou. To byla cesta je
ště plná naděje. Pak druhá cesta-v
té bylo již mnoho tragiky. ’ Presi
dent Republiky povolil tlaku komu
nistu a věc byla politicky ztrace
na. Studenti se nepoddali,znova se
vypravili v imposantním počtu
na
Hrad, aby v mladistvém zápalu pro
testovali: "Žádáme demokracii
a
trváme na demokracii.JPolicie prů
vod rozehnala a někteří byli
„po
střeleni. Studenti zůstali
věrni

u veřejných záchodků budou nalepěny maličké letáčky KDS, KANu,
nebo DEU. Ty letáčky budou poři_ zeny také ze sponzoringu, z peněz
té hrstičky jejich statečných členů.
Ti obrátí kapsy na ruby a z jejich
desetikorun natisknou nadšenci v
soukromých bytech polo-legálně
■ maličké letáčky, které roznesou do
I schránek domů ve svém okolí. Ano,

slovům Masarykovým "Před pravdou
se nesmí jen salutovat, pravda se
musí,hájit". Dostalo se jim uznání
1 z úst presidenta Spojepých států
Harry Trumana: "Před čtyřmi lety
se zmocnili' komunisté kontroly svo
bodného Československa. Inflltro valí všeehny důležité obory
stát
ní správy a administrativy.Udusili
všechny možné'zdroje odporu v ná
rode, všechny, kromě Jednoho -,tím
byli studenti a mladí lidé.25.únor
mel by býti pro všechny mladé {nuže
a_ženy'všech národu syeta mimořád
né památným. Je pro ně symbolem
-■ připomínkou nadšeného odhodlání
mládeže, vůle k odporu i tváři
v
tvář beznadějné přesile."
Ukázalo se opět, že studentstvo
je svědomím národa ve chvílích ne
bezpečí. Jeho pudová reakce
, je
správnější, poněvadž není ještě otresena životními kompromisy, Jeho
idealismus není ještě prlkryt egolsmem,.moclchtlvostí a výmluvou opatrnostl, která však nekryje ani
zbabělost stáří. - Studenti
Jsou
jednotní v akol 1 když nikdy nebu
dou jednotní v myšlení.
Profesorské sbory v dřívějším
sestavení se Již nesešly a
akční
výbory s potvrzením ministra škol
ství zakázaly mnohým profesorům a
asistentům přístup na akademickou
pudu. - Byli jsme vyloučeni.
Já 1
s asistenty a zřízencem,
kterého
nezachránila ani okolnost, že byl
předsedou,závodní rady a zaklada
telem a předsedou komunistické
strany na fakultě. Komunisté hro
zili dalšími následky a-tak nezby
lo, než aby se každý staral sám o
sebe a volil taktiku, kterou by se
získal čas a bylo možno zvolit
sl
vhodné místo a dobu úniku z domova.
A tak po různých etapách počali
jsme se shromažďovatl roku 1948 v
německém Ludwlgsburgu, nedaleko
Stuttgartu. Usilovali jsme u Inter
national,Refugee Organization
o
soustředění studentstva ve společ
ném tábore. Toho se docílilo
za
podpory americké vojenské
správy.
28. října 1948 mohli Jsme oznámltl
rozhlasem domovu, že zde byla zří
zena MASARYKOVA UNIVERSITNÍ KOLEJ

I pánové ve vládě a v parlamentu,

takhle vypadá 1 praxi rovnost pod
mínek pro všechny. Ta pověstná
stejná startovní čára.
Těsně před volbami udělají zase
různé nastrčené "osobnosti" všech
no pro to, aby skutečnou pravici
rozbili. Zase se opráší slogan »ne
volte malé strany, váš hlas vy pro
padl komunistům«. Kterým prosím?
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Těm z KSČ. nebo těm z ODS? A
taky nám bděli a ostražití soudruzi
z levicových novin odhalí zase pár
agentů StB předem do těch stran
levici nastrčených. A budou to zase
mil na čtyři roky v suchu.
A. Honcová

"Svědomí” 1994

PRO ČESKOSLOVENSKÉ
STUDENTSTVO V
EXILU.
Jiezl tím zanikaly vědecká úro
veň, autonomie,a svoboda našich vy
sokých škol. Při čistce roku'194c-49 bylo vyloučeno podle
úřední
zprávy asi 10.000 posluchačů.
Za
vyloučené vědecké síly byly jmeno
vány nové, většinou bez
potřebné
kvalifikace. Ve studiu byla klade
na vetší váha na ideologii a čin
nost v komunistických organisacích,
než na odbornou strápku. Cílem mě
lo býtl, podle zaváděného třídního
hlediska* aby většina posluohačů
byla z dělnický eh rodin Roku 1949
byl zákonem zaveden nový
system,
vytvoření t.zv. stolice jako k o1 aktivní,vědecký
s kup lny. Děkani a rektoři ne
byli voleni ve sboru, ale jmenová
ni ministrem školství. Ve všech vy
sokoškolských „orgánech byli
za
stoupeni studenti, zaměstnanci
a
hlavně stranické organisace. Všude
pronikala nedflvera a hlavně strach,
otrach byl vždy průvodním
zjevem
despotických režimu.
Dve ste let před pohřbem česko
slovenské demokracie vydal
hrabě
de Montesquieu, zkoumaje ducha zá
kona po 2000 . let- od mythologie až
do své doby, knihu, v níž lící znám
ky despotických režimů: " V despo
tických státech omezuje se,výchova
na plnění srdce strachem.vědění je
tam nebezpečné, .jeho šíření aáhubné. Výchova,tam proto vlastně není
žádná. Je třeba,vžiti vše, aby by
lo možno dá$i něco. Začíná se tím,
že §e vytvoří špatný poddaný,
aby
z něho byl dobrý otrok.... Tak,ja
ko je třeba ctnosti v republice,
cti v monarchii, je třeba strachu
v režimu despotickém. Ctnost je tam
zcela zbytečná a čest by byla ne
bezpečná. Je nezbytno, aby
strach
potlačil ve všech odvahu a udusil
sebe menší pocit ctižádosti."
Dva tisíce let,
jichž
zákony
Montesquieu studoval, ukazují,že v
živote národů se manily soustavy a
následovaly po sobe - monarchfe,re
publika a despocle. Kolo se
stále
točí, vždy to byl mravní činitel,
který řídil lidské osudy.

Akademická obec v exilu - uči
telské síly i členové Svazu česko
slovenského studentstva - 3e for
movali okolo Masarykovy koleje. Od
počátku bylo jasné, že nemůže jiti
o,zřízení samostatných,
ucelených
vědních oborů a fakult a o soustav
né projednávání látky, šlo o to.aty
studenti nepropadli neutěšeným pod
mínkám a tlaku exilu - mravnímu i
hmotnému, aby pokud možno zachova
li si duševní pružnost a,byli vzdě
láváni ve vedecké methode,v před
náškách pro všeobecné vzdělání.
Jednalo se hlavně o,mravní, stránku.
Mladí lidé, kteří předčasně vypad
li z podinných svazků, byli
bez
prostředku, mnozí s vášní pro kou
ření a podle povahy beznadějní pro
budoucnost. Jen malá část jich zí
skala zaměstnání,u IRO, mnozí však
v Německu telesne pracovali a dal
ší, nečekajíce na možnost uplatně
ní se v duševní práci, rozhodli se
emigrovat do zámoří na manuelní
práci.,Tak jedni odcházeli a Jiní
zase přicházeli z domova. A přece
podařilo se udržeťi akademický řád,
který mohl býtl založen jen na do
brovolnosti a porozumění. ,
Aby byla posílena návštěva před
nášek’, byla zavedena
slavnostní
lmatpikulace se .Slibem posluchačů
za přítomnosti zástupce vojenské
správy, American Fundu, Kroužku amerických,dam, které se staraly o
mnohé potřeby koleje, q konversační kroužky v angličtině a j.,Slav
nostní imatrikulační slib zněl,tak
to: "Slibuji na svou čest a svědo
mí, že jako akademický občan a po
sluchač Masarykovy universitní ko
leje československých studentů
v
exilu budu plnit akademické řády ,
stanovené profesorským sbopea,
že
vždy budu hájit svobody vědeckého
bádání a učení, že budu vyznávat
svobody obsažené ve
slavnostním
prohlášení Spojených národů o lidBkých právech a bojovat za ne.Sli
buj i veškerými vědomostmi a činy
pracovatl pro obnovení svobody
československého vysokého učení ve
vlasti a Československé republiky"
Vy3kytl se ještě,jeden problémpřišli i hoši^ze středních
škol,

kteří, z nj-ch byli vyloučeni něko
lik měsíců nebo dní před maturitou.
36 studentů-středo školáků se sjelo
z celého území západního Německa dp
LudwigsburgUj kde pri
Masarykové
koleji byl zřízen internát a poslu
chárna pro pololetní kurs.
Absol
ventům byla vydaná vysvědčení v ja
zyku českém a angllckégi se státním
znakem, která pak otevřela mnohým
našim hochům cestu na vysoké školy
- i zde ve Spojených státech.
Začátkem roku 1950,přišla těžká
rána na ty, kdož ještě hledali
různé možnosti dostudování.IRO roz
hodlo, že těm, kdož nemají žádných
sjednaných emigračních možností,
bude opatřena emigrace do Austrálie
na manuelní práce; kdo této možno
sti nepoužije, bude vyloučen z pé
če IRO. Nebylo odvolání a
téměř
800,studentu odešlo do Austrálie.
Prořídly řady akademické obce.Bylo
nutno připravit likvidaci a ta by
la provedena v červnu 1950.
Masarykova kolej zůstane v hi
storii odboje let 1948-1950 jedpím
z nejvýznačnějších kulturních pří
nosů, který posiloval naše
doma,
seznamoval svět s naším
životem
a usměrňoval ' a no siloval
mladé
do,života v nejrŮznějších koncích
světa. Ze 3.700 studentů, kteří uprchli za hranice po únoru 1948,pů
sobí okrouhle ve:
Spojených státech.......................... 350
Kanadě..................................................... 450
Jižní Americe.................................... 300
Africe a Asii.................................... 200
Austrálii.............................................. 800
Evropě................................................... 1600
Většina emigrovala na manuelní prá
ci .,Někteří, když si vydělali a na
šetřili, snaží se dostudovat. Vždy
však bude málo mladých sil pro vel
ké úkoly, které musí plnit po svém
návratu. Instituce režimu se budou
hroutit, ale nebude dost spolehli
vých rukou k uskutečňování daleko
sáhlých plánů spojené Evropy.
Kdo
vyplní mezery generací z doby uza
vření českých vysokých škol
a ge
nerací, zkažených komunistickým
systémem vysokoškolským? Ta hrstka
studentů, kterým Je umocněno v za
hraničí dostudovat, má svým speci-
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stí a rusínští rolníci vg jménu 1dee agrární a ve vzpomínkách
na
společné prožité útrapy pod komu
nistickým útlakem, nebude síly .kte
rá by je oddělila.

aliservaným oborem naznačenu cestu
zde i doma. Velká většina exulantů,
rozsetých,po širém světě,kde svo
boda,neumřela a odkázaných na prá
ci tělesnou a život praktický vů
bec, bude svými zkušenostmi velkým
přínosem do,našeho života.
Budeme
postaveni před nové úkoly, které i
dříve byly,u nás zanedbávány...
Na hrobe ruského básníka Někraseva Je nápis: "Rozsévej rozumné a
věcné a blahořečit bude tobe ruský
lid." Kdyby to bylo šlo podle těch
to slov, nebyly,by v ruské revolu
ci tak velké oběti u studované
vrstvy. Nechceš-li £>ýti sám napa
den nemocí, musíš před ní
chránit
Jiné, číst Jen knihy o sociologl ckých problémech a vymýšleti
Je
v pohodlné lenošce, jako
salonní
komunisté doma, to patří minulosti.
Tam na polích, v továrnách a živno
stenských dílnách, v obchodech,
v úřadovnách, v nemocnicích a všu
de, kde život plyne širokým
ře
čištěm, tam rodí se problémy soeiální. Co v knihách je, snadno,se
dočteš, co z lidu se zrodí, předem
nevíš.
Zdá se,,že jsme mnoho spolkarili, zvláště, když politické strany
organisovaly studentstvo jako před
voj svých stranicko-politických cí
lů. U studované inteligence nepůj
de jen o to, aby pozemní inženýr
byl dobrým stavitelem mostů a cest,
aby strojník, chemik, ekonomista ,
právník byli Jen dobrými odborníky
ve svém oboru. Musí míti i porozu
mění pro sociologické problémy A
musí usilovat o to, aby získali dů
věry lidu a byli Jeho dobrými rád
ci.
,
Ješte Jednu bolest mám,Jako tak
mnozí z nás: ^Studenti čeští*
slo^
venští a rusínští, stůjte pri sobe,
jako Jste stáli doma ve dnech ohro
zení. Dbejte, aby se neztratily
velké,národní spojitosti a hodnoty,
vytvořené společnou svobodou v če
skoslovenské repyblice do
r.1930.
Kdybychom se nemeli vrátit ruku v
ruce a se společným srdcem,ale roz
děleni, bylo by nebezpečí, že o na
šem osudu rozhodovali by Jiní.
A
přece, až se sejdou slovenští, če-
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Mladí přátelé* £teří,, působíte
někde v širém svete,
verte,že"ame,rický zvon svobody"
nezadržitelné
zaznívá a že svět je v pohybu v náš
prospěch. Tyranie bude zahnána na
u3tup. Skončí, jak skončila všechna

násilí, všechna bezpráví v dějinách
lidského pokolení.
Dnes se již ví, že cokoliv
se
stalo v Československu, stalo se za
krátko záležitostí evropskou.. Když
v Mnichove bylo opuštěno a obětová-

no,nebyl tím zachráněn mír v Evro
pě. Svět dnes ví,,ze nebude klidu
a svobody v Evropě,dokud stamili
onové obyvatelstvo za Železnou cponou bude žít v otroctví.
Svoboda
zase oblaží zmučený svět.

Vladimír HAJNÍ
Jabloňová 2136

Ministerstvo vnitra
sekce OUS, archivní a spisové služby
odbor zpřístupňování svazků StB
170 34 Praha 7, pošt, přihr. 21/ASU
Č.j.

Předv< svědka
/Bch/
ČVS-VS-757/83

: SP-7755/LU-SV-97

V Praze dne 22.12.1997
Přílohy : 1/1

Správa Sboru národní bezpečnosti
Vážený pan
Vladimír HAJNÝ
ČSA 34
787 01 Šumperk

hlavního města Prahy
a Středočeského kraje

odbor vyšetřování StB

11C Cl p.ú. 1 R A H A
Č.j.: ČVS - VS - 757/88

1, sehr.2
7• li. 1988
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Věc:Zpřístupněni svazku bývalé StB ve smyslu zák. č. 140/1996 Sb.
- sdělení

H

_______________________________________________________________________________________

O

Vedoucí odboru zpřístupňování svazků StB
sekce OUS, archivní a spisové služby

Dostavte se dne 14.11. 1988
c 8,C( hcd.
kar.i ; S - SNB hl.m.Prahy a Stě. kraje, CVŠ StB
Praha, Fraha 1, B&rtolomějská č.4

p o b u řo v á n í p o d le

tr.z .

že

VH.

x ř e d v uláni 3 v ě d ka
Vládl air Hajný - 11.4‘19 39
Praha 1C, Jabloňová 2136

1 0 0 /1 a /

V příloze zasílám k případnému využití orientační plánek
dislokace pracoviště Ministerstva vnitra v Pardubicích.

§

tu š íc ,

o d e b rá n í.

Současně sděluji,
že budete-li mít zájem o vydání- kopie
svazku, resp. jeho části, bude Vám vydána po zaplacení správního
poplatku, který činí 50.- Kč za každou, byt i započatou stránku
(zákon ČNR č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích,
ve znění
pozdějších předpisů).

tř .č in

Pokud by pro Vás byl výše uvedený termín nevyhovující, je
možno dojednat jiný na tel. čísle Pardubice - 040/31559 v době
od 08.00 do 16.00 hod., pondělí - pátek.

:

den 04.02.1998
hod. 13:00
v rozsahu 36 stran

Předm ětem s v ě d e c tv í je

je jí

P ozvánka StB je p ře p sá n a d o slo v a

p ro to , že jsen. o č e k á v a l

V návaznosti na žádost o zpřístupnění svazků bývalé StB ve
smyslu příslušných ustanovení zákona č. 140/1996 Sb.,vedenou pod
č.j.:
SP-7755/LU-SV-97
sděluji, že Vám bude svazek zpřístupněn
po předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní doklad)
a tohoto dopisu na pracovišti Ministerstva
vnitra v Pardubicích,
Zborovského nám. 2018
v termínu :

Vyšetřovatel StB kap't .Grulich mi poslal tento liebesbriefe na
kterv mi posléze napařil 500,- Kč pokuty za odmítnutí vypovídat
’
VH.
.v

Orientační plán
dislokace pracoviště archivní služby MV v Pardubicích
/Zborovské nám. č. 2018/

U vidím e v ja k é ú } ln < s ti ty to m a te r iá ly e x i s t u j í a zda je n a š i
d o b ř í ” p ř á te lé ” p o n e c h a n í na MV i po sam eto v é re v o lu c i ú čelo v * n e p r o t ř í d i l i . A propó MV mi s tá le d lu ž í t x ch 5 0 0 ,- K č. Kdy je d o sta n u ?

VH.

