16. ledna 1998

první soukromý týdeník
_____ se samizdatovou tradicí

SLYŠME

Nebudeme si zapí
rat, že neradi hle
díme do tváře udá- *
lostem, které až do
nedávná /lcgQ/ byly
největším tabu naší
informovanosti.A i
dnes jen velmi nera
di si pročítáme ty
hrůzostrašné příbě
hy jichž na straně
vrahů a lidských be
stii se zúčastnili
naši dudové a otco
vé. Tradice "ČD'’ a
"ČTD", kteří nekom
promisně potíraly
všechny, kteří by
nejraději udělali
hodně tlustou čáru
za minulostí a to
nejen tou komunisti
ckou, ale i násilí
jež se týkala toho
období r.1945-1946
v nichž docházelo k
těmto zločinům, ni
kdo nenahradil.Tím,
že se o tom nebude
Dsát problém neza
nikne. Sebereflexí
ve vztahu k sudetským Němcům a nejen
Dokumenty o vyhnání Němců z českých zemí
to, ale i ve vztahu k válečnému období se musíme vyrovnat
s faktem, že ne všechny nepravosti lze připsat na vrub ně
meckých okupantů. 0 tom, že mezi námi žijí lidé jež se na
vraždění a vyhánění Němcýi podíleli není pochyb. Jaký smysl
potom má volání po spravedlnosti, pokud tuto spravedlnost
nepustíme ke slovu? Je notoricky známo, že dozorci koncen
tračních táborů dostávali od bundes soudů za mnohonásobné
vraždy symbolické několikaleté tresty. No a mají uklizeno!
Lyslím, že tohleto, alespoň poribné symbolické označení vra
.
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26.12.1997

Drahý Vladimíre!
Je to už delší čas, co jsem Ti psal poslední dopis. Čtu práv* poslední
vydání Tvého týdeníku RES PUBLICA. V čísle 45 /uzávěrka 2.11.1997/ uvádíš
problémy, jak sehnat trochu slušnou práci.
Já žiji ze dne na den a zakázky mi dávají pouze bývalí bolševici,kteří
úspěšně”realizovali” privatizační projekty a dnes to jsou velkcpodnikatelé
a mnohonásobní milionáři. Jist* chápeš, že mi je z toho na blití. Majetek
mcjich rodičů zmizel /rozkraden/ n*kde v transformovaném zem*d*lsk.ěm a obcho
dním družstvu. Nevím,jak bych nazval tento "právní a pravicový stát". Měl
jsem dělat ředitele praé>v'3-št* Ministerstva zemědělství v Liberci, ale známý
poslanec za CDS MUDr.F.Č. se postaral, abych byl totálně zr.emcžn*n. U mne
nebyle pravděpodobné, že by jeho manželka nadále dostávala milionové dotace
do pronajaté farmy. Kamkoliv jsem se hnul, všude mne systematicky znemožňo
vali funkcionáři ODS /dříve KSČ a někde tvrdí, že i jejich lustrace je pozi
tivní/. Před výborovým řízením se objevil pravideln* ředitel praccvitst* MZ
z Liberce a já jsem nemusel ani d*lat klauna před výborovou komisí. P.Č. to
je muž na tu nejšpinavějsi práci pro V.K. Všude, kde byly finanční machina
ce, zlodějny, privatizační skandály se vždy vyskytovalo jméno-MUDr.P.Č. Je
tc poslanec za ODS. Nyní přijdou vyhládlí funkcionáři ČSSD a dojde ke stří
dání stráží. Obávám se, že se nic nezmění. Jsem přesvědčen, že ani Ty si ne
děláš iluze. V Liberci místa ve státní správ* na okresní úrovni obsazují
pcdprům*rní technici, kteří dokážou pouze brilantní řečnické cvičení/OuS,
ODA,lidovci/. Nevidím podstatné rozdíly mezi jejich morálními kvalitami.
Obávám se, že jejich následníci budou stejn* chamtiví a stejn* bezcharakte
rní. Rád bych se s Tebou sešel, ale neznám Tvoji pražskou adresu. Nemohu I*
navšt*vovat v podniku, kde je^jedním z šéfů M. To by jsi nřl po mojí návš
těvě velké potíže s M. Vzpomeň si, když jsem m*l jít dělat asáka na vysokou
co všechno M. a Š. dělali pro to, abych se tam nedostal. Když jsem si sehnal
nísto asáka na Pedagogické fakult* v Hradci Králové /^atedra biologie a geo
logie/ situace se op*t opakovala. Pokud jsem zvedl hlavu po 10-ti letech v
Agroprojektu Liberec, do 2 m*síců jsem byl pryč. Jest* dnes, když potkám
nám*stka Ing.P., s chutí si před ním odplivnu. On mne ale provokuje, proto
že mne začal zdravit. Já mu-nikdy na pozdrav neodpovím. To je jediná výhoda
demokracie pro mne, že si mohu před náměstkem AGP Liberec odplivnout. Sluš
nou práci /zakázky/ seženou v Liberci pouze bývalí exponovaní bolševici.
Kde sehnali startovací kapitál??? Nyní mají neomezenou hospodářskou moc a
jsme jim vydáni zcela na pospas. V Liberci jsem byl prosazován Konfederací
politických vězňů. Po několika výběrových řízeních jsem pochopil, že nemám
nárok ani na řízení veřejných záchodků. Přednosta Okresního úřadu v Liberci
je členem ODA.
Ani v tom nejčernějším snu jsem si nepředstavoval takhle demokracii a
pravicovou vládu. Snad se jest* uvídme než nás dostane rakovina nebe infa
rkt. Hodnota naší pracovní síly na trhu práce v současné dob* je téměř nu
lová. Nikdy nemuluvím o problémech za komunistů v práci, je to nebezpečné.
Co dělá Tvůj přítel Vašátko?
Tvůj přítel
J.S.
yolná transkripce soukromého dopisu, který vydávám/bez jeho vědomí a
doufám, že mi odpustí/ zejména proto, že velmi typicky vystihuje situaci
na politické scéně v naší zemi a její důsledky, které všichni známe na vla
stní kůži. Froti takové situaci zvedají hlasy z kruhů Charty 77 skupiny si
gnatářů a obracejí se na presidenta Havla s prosbou pomoci překlenout ’’ot
řesný rozdíl*’, který v ČR panuje mezi ’’slovy a denní praxí”. Žádají odstra
nit veškerou diskriminaci páchanou na českých občanech. Podle mluvčího Špa
čka je tento dopis signatářů Charty 77 zkoumán odborem Havlovy kanceláře.
Vím předem, že takovéto apely budou mít stejný efekt jako za komunismu t.
j. žádný. Havel přirozeně nemůže za zákony a jejich plnění a výklad soudy
což je v prvopočáxtku našich starostí i když je všechny do jednoho podepi
soval, ale co je^si třeba uvědomit v předvečer jeho volby na presidenta £©
je už předem zakódovaná neupřímnost do jeho různých prohlášení a zvlášt v
poslední době. Jeho apel na občany k jejich větší angažovanosti v politice
je veskrze neupřímný ve vztahu k jeho předcházejícímu prohlášení o’ tom, že
nemá právo.na existenci politická strana, která nesežene Dovinných 2 milicny k účasti ve volbách. Tím diskriminuje malé strany a naznačuje, že ieho
-y^pa„^e jsou na straně velkých stran.Tím se občanská společnost nebuduje.H.
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me třeba okamžitě, ale jen k prove
dení předávací inventury. Dne
1.12.1994 bylo zjištěno, že někdo
JUDr. Stanislav Drobný;
násilím vnikl do uvedených kance
V současné době vykonávám láří, o čemž byl podán Státnímu
funkci předsedy Konfederace poli zastupitelství v Praze návrh
tických vězňů se sídlem Praha 2, na zahájení trestního řízení pro
Škrétova 6. Pražská pobočka č. 15 vniknutí do kanceláří neopráv
KPV má přiděleny od 13.8.1992 něnou osobou. Později se ukázalo,
od Ústředí konfederace politických že do kanceláří vnikl p. Stanislav
vězňů nebytové prostory v Praze 1, Stránský, člen Sdružení bývalých
Na poříčí 6, 2. patro, v zadním politických vězňů (SBPV).
domě. O tom je sepsán protokol
Dne 7.12.1994, kdy členové
o převzetí bytu od dislokační komise Pražského výboru KPV si zajistili
Praha 1 ze dne 13.8.1992.
všechny písemné doklady, za pří
Na pokladě přidělení byla tomnosti ředitele Bytového podniku
sjednána nájemní smlouva, Praha 1 B. Součka, vyzvali přítom
uzavřená mezi Bytovým podnikem né, aby uvolnili prostory kanceláří.
Praha 1, státní podnik v likvidaci Zároveň ředitel Souček (řed. Souček
a Konfederací politických vězňů. je ten soudruh, který zakázal
Tato smlouva je uzavřena na dobu postavit výtah pro KPV Na Poříčí
neurčitou s výpovědní lhůtou 6) oznámil Stanislavu Stránskému,
6 měsíců a v odd. IV. této smlouvy, že jeho pobyt v kanceláři je odpo
§ 6 je konstatováno, že nájemce rující nájemní smlouvě a právnímu
nesmí přenechat bytový prostor stavu týkající se nebytových
nebo jeho část do podnájmu bez prostor. Stránský zpočátku argu
souhlasu Bytového podniku.
mentoval tím, že ve schválených
Během letošního roku došlo stanovách SBPV je uvedena adresa
k rozbrojům (rozbroje od roku 1991) Praha 1, Na poříčí 6, což však není
mezi členy pobočky 15, Pražské pravda. Byl však ochoten vyklidit
pobočky KPV a její část založila místnosti do 1.3.1995. KPV žádá
novou organizaci - Sdružení průchod práva (podle komunis
bývalých politických vězňů ČR tického zákona) a urychlené
1948-89. Tyto stanovy byly na MV
zaregistrovány již 12.10 1994, ale
zakládající členové to uvedli ve
známost až 14.11.1994 na setkání
muklů v Belvederu. O založení
tohoto sdružení nehlasoval ani
"Boží mlýny melou pomalu, ale
jisté". “Lež má krátké nohy“.
výbor pobočky KPV a ni členská
Pražská organizace politických
schůze pražských politických
vězňů obdržela dne 30.9.1994 dopis
vězňů, jichž je asi 1600.
Dne 23.111994 se dostavili smírčí komise KPV, kde nás
zástupci pobočky KPV Praha informuje o vyloučení agentů StB
i Ústředí KPV do kanceláře Na Čeňka Sováka a Františka
poříčí 6 aby převzali majetek Melichara z KPV. Nevím proč se
a místnosti pobočky. Stanislav nyní k tomu odhodlala, když
Stránský, člen Sdružení politických doposud je všude obhajovala. Na
vězňů písemně souhlasil s tím, že návrh předsedy pražské pobočky
vlastní předání připraví na středu bylo asi 100 členů z pražské pobočky
30.11.1994 a zařídí odstěhování
v roce 1993 vyloučeno, včetně oněch
zakládajících členů Melichara
soukromých věcí členů Sdružení
Když se 30. listopadu zástupci a Sováka.
Za vyloučení agentů StB
KPV dostavili k převzetí, bylv
kanceláře uzavřené. Po čekání asi a poukazování na nešvary v KPV
30 minut, za přítomnosti notářky jsem byl na návrh p. Šťastného,
pí. Čapkové (zápis o jednání Findejse, Pernického vyloučen
s notářkou je k dispozici), byl vchod z KPV a zároveň zbaven funkce
do kanceláří uzamčen a zapečetěn. předsedy pražské pobočky KPV,
Čj notářského zápisu je NZ 307/94. podle Rady ÚV KPV pro neproDne 30 11.1994 v odpoledních kazatelné nepravdy!!
Pánové Šťastný, Findejs,
hodinách mi telefonoval člen
Sdružení PV p. Nechvátal a chtěl Pernický, Podpěra, Nerad a další
vědčc, kdy otevřeme kancelář.
rozpoutali nehoráný útok proti mně
Já jsem mu řekl, že tuto otevře a současně proti pražské pobočce

z ů s ta li" č .

Policie České republiky, místní
oddělení Benediktská 1, Praha 1.
Dne 7. prosince 1994.

předání místností v domě Na poříčí
6. V zájmu toho vyměníme zámek
u hlavních dveří a jakmile SBPV
bude připraveno vystěhovat soukro
mé věci, bude jim toto umožněno.
U vnitřních dveří od kanceláří,
respektive u místnosti, kterou užívá
pan Stránský, bude vyměněn
zámek s tím, že bude uložen u no
táře do té doby, než p. Stránský
sdělí, že je připraven na inventuru
, a vystě-hování. Zároveň chci říci, že
pan Stránský veřejně prohlásil, že
v případě výměny zámků z naší
strany třeba i za užití násilí do
objektu vnikne. Rovněž hrozil
fyzickým napadením osoby, která
by se mu v tomto snažila zabránit.
Místnosti, o které je veden spor,
jsou v užívání Pražské pobočky
KPV a tato je nutně potřebuje
k zajištění řádného chodu pobočky.
To je vše, co mohu k celé věci
uvést. Protokol jsem si přečetl a
jelikož souhlasí s mojí výpovědí,
nežádám změn ani doplnění.
Skončeno a podepsáno dne
7.12.1994 ve 14,45 hod.
Vypověděl: JUDr. Stanislav Drob
ný, v.r.
Přítomen: npor. Vedral, v.r.
Vyslechl: npor. Andrš, v.r.
Máme štěstí, že dr. Drobný
nesoudil za totality. Provazu by
bylo určitě mnohem více.

V ěrn i

Protokol o trestním oznámení

Z
Otevřený dopis UV KPV - smírčí komise

Události,

které

stály na

KPV, že dnes není možno žádným
způsobem udržet jednotu KPV.
Zvláště na Radě KPV v květnu
1993, kdy pan Pernický prohlásil,
že jsem se dopustil zločinu tím, že
jsem odvedl v roce 1949 do NSR
ženu, kterou jsem tam nechal
v bezpečí. (Snad jsem ji měl přivést
zpět, aby zde byla zatčena.) Rovněž
mě pan Frant. Straka obvinil, že
jsem zločinec, za velkého aplausu
celé Rady KPV, byl podán návrh na
mé vyloučení z KPV, což později
Rada a UV KPV realizoval. V této
době časopis VZ napsal, že v KPVČ
je organizován "KLÍN". Dnes ie to
potvrzeno. Smírčí komise při KPV
dnes potvrdila, že agenti StB KPVČ
zakládali. V březnu 1992 byl svolán
starý a nový výbor KPVČ, kterého
se zúčastnili za starý výbor:
Pernický, Mel i char._ Sovák,
Pu f 1 e ro v á,_IIojerová. Sak m a r
a St ruská. Nový výbor byl ve složení
Drobný,
Findejs,
Šťastný,
Stránský, Kavalírové. Po celou
dobu jednání byl napadán předseda

začátku rozkolu v Konfederaci

pražské organizace KPV Stanislav
Stránský. Jak uvedl p. Pernický,
měl jsem udělat z Melichara
pomluvami agenta StB, stejným
způsobem mě napadal p. Sovák
a pí. Puflerová, na pomoc jim
přispěchal p. Šťastný a p. Findejs,
který prohlásil "já je budu vždy
obhajovat" (pozn. StB). Dnes má
pravdu předseda pražské orga
nizace St. Stránský. Vy jste museli
přiznat, že KPVČ byla obsazena
agenty StB.
,
Jistě je vám znám další nepří
jemný úkaz kolaborace a zrady,
případ p. Pernický. První a čestný
předseda KPVČ je signatářem
prohlášení a souhlasu s okupací
CSSR vojsky Varšavské smlouvy
a svým podpisem souhlasil s vraž
dami, která tato vojska spáchala na

našem obyvatelstvu. Souhlasil s 20letou okupací naší země. Od roku
1968 až 89 kolaboroval s komu
nistickým totalitním systémem.
Podle stanov KPV by měl být p.
Pernický ihned vyloučen z KPV
podle zák. 198, § 5, odst. F.
Neučiníte-li tak, pak se přiznáváte
k bolševické ideologii. Teď chápeme,
proč tak neurvalý útok na pražskou
pobočku. Pod vedením těchto uda
vačů a zrádců přesně vykonáváte
dané příkazy. Nedivíme se, že vyje
a oni vás obhajují. Tak byla na jejich
pokyn utvořena nová pobočka KPV,
nazvaná č. 150. I kvalita členů je
příkladná. "Svůj k svému”. Bývalá
táborová elita, která o nás rozho
dovala i v kriminále, dnes ovládá
KPV, úderníci, kteří nám zvyšovali
normy, připravovali socialistické

závazky. Že budou čím dál, tím více
plnit normy a rebovat naše národní
bohatství a posílat je do země jejich
bolševických mocipánů. Za to
dostávali pochvaly, měli návštěvy
a mohli se někteří i v kriminále
oženit. Odměnou bylo vysoké
kapesné, velké částky jim byly
připsány na konto a když šli domů,
skoupili celou "Armu” a nesli si
vysoká konta. Po návratu domů do
civilu byli odměněni dobrou prací
dle výběru. Tito výtečníci po
propuštění dokonce navštěvovali
vysoké školy. Vesměs podepsali
spolupráci. Nevíme proč používají
členové smírčí komise titul JUDr.,
když jim náleží pouze Dr. Já jsem
byl vyloučen Radou KPV na přání
p. Šťastného, Findejse, Pernického.
Kdo jsou tito pánové?
Stanislav Stránský

činovníkem v Moravcově "Kura
toriu", přišel se ukázat v uniformě,
černé kalhoty, šedá vojenská blůza
něm. barvy. Další ze setkání bylo
na "Svatopluku" v roce 1948-49?
Další setkání bylo před školou na
Petrském náměstí, byl v kruhu
žáků prý hokejistů, že si prý přivy
dělává tréninkem. Jak je možné
a pro mne nepochopitelné, že když
byl souzen státním soudem se mohl
pohybovat jako činovník na atle
tickým závodech na Stahově
a u hokejové reprezentace.
A pak jsem byl šokován, když
jsem jej viděl v televizi jako člena
zakládající KPVČ v Žitné ul. č. 47.
To přece není přirozené a vede tak
k úvaze, po našich životních zku
šenostech, že byl tak přesně o všem
informován? O nás přece všechno
věděli a byli jsme hlídaní, jeho ne.

získané KPV pro své členy.
Nesouhlasím proto s případným
převedením svého členství do
"Sdružení" a zůstávám nadále
členem Konfederace politických
vězňů.
Praha, 4.12.1994
Podpis:..................................

Kdo je kdo
Ptám se sám sebe zdali mám
pravdu či ne. A sice v č. 6 Zpravo
daje byla uveřejněna jména zaklá
dajících členů KPVČ v roce 1989.
Mezi těmi bylo i jméno Josef
Lánský, znám jej dlouhá léta. A tak
si vzpomínám jak do otcova závodu
přišel v uniformě Moravcova "Kura
toria" v černých kalhotách, šedá
vojenská uniforma s kordíkem
u pasu, byl jsem překvapen a řekl
jsem mu své. Pak jsem ho viděl na
Strahově jako atletického činovníka
ČSTV oddílu atletika, dále jsem jej
vídaval jak u hokejového národního
mužstva otvíral dvířka a plácal
hráčům za výkon. Při náhodném
setkání v Praze obklopen žáky,
informoval mě, že dělá porn, trenéra
a že si tím přivydělává.Pak jsem se
sním setkal na lágru Svatopluk,
neptal jsem se ho za co tam je a kým
byl souzen.
Ale dnes je mi dost podivné a
sám si nedovedu představit, když
byl v ČSTV, že nebyl vyloučen, když
byl souzen Státním soudem a že
přesně věděl, kd< se má pohybovat,
aby se zase vetřel do děje, že by
o něm v KSČ nevěděli kde se
pohybuje, to se mi nechce věřit a
mám na celý jeho život svůj názor.
Co vím o Josefu LÁNSKÉM
(Lankamérovi) za svého života. Byl
zákazníkem v dílně mého otce
v Praze 1 Husově ul. 26 (dnes Stře
dočeská galerie) byl činný v klubu
"Malostranská šlechta" a již tenkrát
pracoval v atletické unii. Obsta
rával maličkosti pro sport.
Pracoval u fy: Meinl jako příručí,
říkal, že hraje hokej v žákovském
družstvu LTC, za protektorátu byl

J. Če rvenka, Praha 4

P S. Dnes opět pan Lánský
figuruje na předním místě, krycí
jméno "ZAJÍC".

Nepodepíšeš nedostaneš!
Jsem si vědom(a), že

1. členství v Konfederaci poe
tických vězňů je NESLUČITELNÉ
se členstvím v opozičním "Sdružení
bývalých politických vězňů" zalo
ženém Stanislavem Stránským.
2. případným členstvím ve'Sdružení" ztrácím nárok na výhody

politických vězňů KPV z

Podle vzoru KSČ.
Ing. Mirko Šťastný
Dr. Nada Kavalírova
Dr. Dušan Chval

Kdo lže ten krade
V národní domě na Vinohradech
dne 4.12.1994 jste obdržely letákpanflet, který jste podepsali a kde
na každého byl učiněn nátlak, aby
jste zůstali jako člen KPVČ, jinak
prý ztrácíte nárok na výhody
získané v KPVČ.
Odpovídáme: je to podvod a lež
ze strany KPVC. Opět teror a
šikanování politických vězňů jako
za KSČ. Jsou to způsoby vedené
totalitním způsobem. Výhody jsou
vydávány podle zák. 119/90 pro
všechny rehabilitované, aniž by byl
členem kterékoliv organizace (SPV,
KPV). Další lež vypracovaná
v KPVČ je, že Stránský založil
Sdružení politických vězňů.
Stránský je členem zakladatelů. To
co vyjde z KPVČ je podvod a LEŽ.
Nic jiného neumí. Opět potvrzeno,
že KPVČ zakládali agenti a
spolupracovníci StB., Ovládají jak
rozsévat zlo a lži.
Zůstaň členem SPV (Sdružení
politických vězňů).

pohledu Sdružení

PV.

W.

Přepadení kanceláře Sdružení
bývalých politických vězňů Praha
Deset mužů, členů ÚV KPV ČR
Praha, Škrétova 6 v poledních
hodnách dne 23.11. 1994 vniklo do
místností Sdružení bývalých
politických vězňů 1948-89 a Nadace
pro uctění památky obětí komu
nismu v Praze 1, Na poříčí 6 s tím,
aby všichni opustili místnosti, vzali
sebou jen svoje osobní věci. Tuto
akci za přítomnosti p. Drobného
vedl p. dr. Josef Plocek. Akce byla
připravovaná velmi pečlivě a podle
prohlášení pí. Kavalírové nesměla
nikomu o tomto dát své sdělení.
Tento přepad, přímo profesionální,
nám připoměl nedávnou dobu, práci
StB, kde chyběli jen pistole.
Po velmi ostré diskusi došlo pak
k dohodě v tom smyslu, že se
sejdeme dne 30.11.1994 v 9,00
hodin v Hybernské ul. č. 6 s tím, že
dojde k převzetí místností. Byl
sepsán protokol, který diktoval
p. dr. Plocek a sepsán p. Slabákem.
Dne 30.11.1994 se žádný ze
jmenovaných na domluvené místo
nedostavil. Naopak, všichni se sešli
v domě Na poříčí 6, kde sídlí
Sdružení bývalých politických
vězňů ČR a Nadace spolu s redakcí
časopisu "Věrni zůstali". Zde pak
vstupní dveře zajistili řetězem a
uzamkli vysacím zámkem. Zámek
FAB pak zalepili lesklou lepící
páskou, na které je podepsán p. dr.
Drobný. Dr. Josef Plocek nám pak
sdělil při osobní rozmluvě, že byl
přítomen tomuto aktu notář,
kterého si pozvali a za jeho
přítomnosti toto za jeho souhlasu
provedli, jako důkaz oprávněnosti.
Tímto aktem zabránili vstup
do místností Nadace, Sdružení
bývalých politických vězňů i
redakce časopisu "Věrni zůstali".
Tuto akci vedl p. Drobný, Šťastný
a Podpěra a tak se projevili před
celou muklovskou veřejností, kdo
oni jsou. Ze by v nich přetrvávalo
rudé násilí a že jsou snad schopni
všeho a nedej snad Pán Bůh ....
musíme zachovati ostražitost. To
jsou reprezentanti ÚV KPV ČR a
jsou to političtí vězni nebo lidé,
které se pod touto iniciativou
schovávají.
Museli jsme nahlásit tuto kausu
na Policii v Praze 1. Protokol byl
sepsán na Policii v Praze 1 a byl
ukončen v 17,20 hod. dne 30.
listopadu 1994. Poté jsme řetěz
odstranili, odlepili pásky a oznámili

tlf. p. Šťastnému, že místnosti jsou
otevřeny a aby si p. Podpěra přišel
po řetěz a zámek, který zakoupil.
Co bude dále nevíme, co p.
Drobný a spol provede dalšího.
První obětí byl Náchod, poté České
Budějovice a dnes to byla bývalá
pražská pobočka č. 15, která byla
trnem v oku od prvopočátku vedení
KPVČ (StBákům) a v ní figuroval
pan Dr. Drobný jako přeseda kárné
a smírčí komise.
Pane Drobný a spol a p. Šťastný,
kdo je další na řadě? Co budete s
námi dělat. Zlikvidovat se vám nás
nepodařilo, vše jste nám odcizili,
ukradli. Budete nás udávat, zavírat
nebo dokonce věšet? Je to likvidace
muklů přesně podle scénáře
vypracované agenty a spolu
pracovníky StB.

Stanislav Stránský

Funkcionář
Českého svazu protifašis
tických bojovníků č. 6-7
Proto zásadně odmítáme
antisovětismus, proto chceme
konkrétními činy přispět
k upřímné a důvěryplné spolu
práci se Sovětským svazem a
dalšími socialistickými zeměmi
v duchu postultátú porady
Komu-nistických a dělnických
stran v Moskvě.

Stanovisko federálního výboru
Československého svazu proti
fašistických bojovníků k závěrům
květnového zasedání ÚV KSČ:
Československý svaz proti
fašistických bojovníků na svém
zasedání dne 24. června 1969
posoudil politické dokumenty ÚV
KSČ přijaté v dubnu a realizační
směrnice přijaté koncem května t.r.
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a vyjádřil s nimi plný souhlas.
Současně bezvýhradně uznává
vedoucí úlohu KSČ ve společnosti
a v Národní frontě. Protifašističtí
bojovníci v českých zemích a na
Slovensku od samého začátku boje
proti fašismu uznávali KSČ jako
rozhodující sílu v tomto boji, která
si získávala vážnost, autoritu a
uznání u všech pokrokových skupin
našich národů.
Vyjadřujeme názor většiny
odbojářů, že KSČ má i v současné
době plnou podporu a věříme, že
vedení KSČ bude i nadále uplat
ňovat všechno pozitivní v polednové
politice a nepřipustí v budoucnosti
návrat k padesátým rokům a k dis
kriminaci odboje a odbojářů.
Protifašističtí bojovníci ČSSR si
plně uvědomují, že náš úspěšný
socialistický vývoj a bezpečnost
našich národů v budoucnosti jsou
možné jedině v pevné jednotě a
především v pevném svazku se
SSSR.
V souvislosti s tím schvalujeme
úsilí ÚV KSČ a Národní fronty
o zlepšení soudružských vztahů
k zemím socialistického tábora a
SSSR; protože jen v bratrské
jednotě s těmito zeměmi můžeme
dosáhnout všech ideálů, za které
jsme společně bojovali.
Federální výbor ČSSPB pevně
věří, že všichni odbojáři naší vlasti
vyvinou úsilí k tomu, aby politické
závěry dubnového a realizační
směrnice květnového pléna ÚV
KSČ byly postupně uvedeny
do našeho života.
Nechť je 25. výročí slavného
Slovenského národního povstání
rokem úspěšného nástupu k vy
řešení naléhavých vnitropolitických
a ekonomických problémů i rokem
realizace všeho kladného co přinesl
leden 1968.

Pernický Rudolf, Suchdol
Proto Pernický zakázal poli
tickou činnost v KPVČ.

Jaký bude časopis 'Věrni zůstali" v roce 1995?
Odpověď je velice jednoduchá časopis bude takový, jací budou
muklové. V poslední době vznikla
v muklovstvu naprosto nebývalá
nenávist mezi jednotlivými členy
i mezi pobočkami a i v pobočkách,
projevuje se stáří, únava dlouho
dobým vytížením a tím se znásobuje
úbytek intelektuálních schopností,
zapomíná se, vznikají zbytečné
spory a i hádky, nakonec došlo
i k rozdělení organizace a když se
na věci podíváme řečeno "pod lu
pou", zjistíme, že příčinou jsou
sobectví, karierismus, touha po ma
jetku i vědomí vlastní důležitosti.
Z toho vyplývají diktátorské touhy
na všech úrovních, hlavně touha
ovládat druhé a to násilím, pomlu
vami, manipulací s lidmi a samo
zřejmě lží, nedodržováním slova prostě využitím všech po ruce
jsoucích možností k opanování
a zotročení vždy svobodných
a svobodomyslných muklů.
To, co desítky let nebyli schopni
dokázat bachaři s houfy práskačů,
je dnes beze studu užívanou praxí
a životní samozřejmostí. Náš časo
pis nikdy nebyl nositelem pomluv
ani nesmyslných útoků, někdy bylo
nutno se bránit a i to jsme dělali
velmi spoře, naší zásadou bylo ne
připouštět debaty nebo rozhořčené
rozpravy, protože tyto prostředky
nikam nevedly a působily rozkol.
Proto nový ročník časopisu
nese podtitulek "časopis všech
lidí dobré vůle". Nějak jsme na tu

naši muklovskou příslovečnou
dobrou vůli zapomněli a vůbec ji
nevedem ve vzájemném styku.
V minulosti jsme si přivlastnili
titul hrdinství a velmi zapomí
náme, že jsme vynechali velkou
řadu lidí, kteří trpěli za komunismu
snad i více než my, ale mezi mukly
se nedostali, protože je nikdo
nedopadl a neodsoudil, nevíme nic
o babičkách a dědečcích, kteří
vychovali řadu muklovských dětí,
když táta s mámou byli ve vězení,
přijmuli jsme mezi sebe i takové,
kteří neměli s politickou prací nic
společného a seděli za hospodářské
"haj husičko haj" nebo jiné popěvky.
Politické paragrafy dostávali
i neplniči dodávkových povinností
a roznašeči drbů, když naštvali
nějakého soudruha. Všechny tyto
lidi přijímáme, aniž bychom se
trochu více zajímali o to, co dělali
za komunismu a spokojujeme se
zněním paragrafu v obžalobě.
Mnozí zapomínají i na své děti,

které nemohly chodit do střední
nebo vyšší školy, protože politicky
nevyhovovaly - zde se mísila "vina"
rodičů s "vinou" dětí a jsou známy
i případy, kdy dítě bylo trestáno,
protože neslo křížek při pohřebním
průvodu na hřbitov.
Samozřejmě nemůžeme tyto věci
uvést všechny do nějakého
pořádku, ale je možno pro ty lidi,
kteří sice nejsou členy KPV, ale
aktivně se účastnili protiko
munistické činnosti vyžadovat
nějaké odškodnění, je-li jejich
činnost prokazatelná. Protože
dKPV je organizací vymírající
a přestárlou, bylo by možno
z mladších lidí za komunismu
bojovně aktivních vybírat členy
do sesterských organizací, které by
postupně přebíraly úlohu KPV.
Podobným způsobem je to již vedeno
na Slovensku, kde KPV je
zanedbatelnou organizací a její
úlohu postupně přejímá organisácia
pronásledovaných komunismom,
která má mnohem početnější
a významnější členskou základnu,
účastnící se velmi čile práce při
komisi OSN pro zjišťování zločinů
komunismu. Při předvánočním
týdenním pobytu na Slovensku se
členové redakční rady "Věrni zůs
tali" dohodli, že počet odběratelů 30
pro Slovensko bude postupně zvyšo
ván a náš časopis bude otiskovat
jejich příspěvky pod titulem: "Teraz
hovoria Slováci". Byl dohodnut i
způsob distribuce..
Pro náš časopis tedy se do bu
doucna rýsuje dobrá perspektiva
být spojovacím prvkem tam, kde
hrozí rozkol nebo dokonce likvidace
muklovského a protikomunis
tického hnutí. Je to úkol velice
čestný a záslužný nejen tím, že se
opět muklové dávají dohromady, ale
i tím, že se do zástupu trpících
přibírají ti, kteří bojovali a asi
i dodnes bojují za práva utlačených
a pronásledovaných bez nároků na
odměnu jen pro touhu po vítězství
pravdy, dobra a lásky.
Další nutností, která volá celé
muklovstvo na celém území české
republiky je touha po opětném
íjvolání Valné hromady. Tato
instituce od voleb v Jihlavě, resp.
od voleb provedených někde na
schůzi Rady vlastně přestala
existovat a ve Stanovách je zcela
nahrazena shromážděním zástupců
poboček (paragr. 17.1). Je nutno,
aby se na valné hromadě důrazně
projednaly některé postupy proti

organizacím i jednotlivcům a aby
nebylo možno užívat diktátorských
a nedemokratických metod. Jestliže
vedení KPV nebude ochotno
skutečnou Valnou hromadu svolat,
donutí tím muklovstvo i nás k pro
vedení akcí, vedoucích k uskuteč
nění této muklovské touhy. Toto je
asi souhrn nejbolestnějších poža
davků muklů na naše muklovské
instituce, časem se určitě objeví
požadavky další, které budeme
otiskovat v úvodní části časopisu.
Další obtíž je v poslední době
téměř neuskutečnitelná vazba mezi
pobočkami a časopisem. Mimo
některých zvlášť houževnatých
dopisovatelů, kteří se nedali odradit
tím, že jsme jim neměli čas
odpovědět, se styk mezi časopisem
a pobočkami omezil na nejmenší
nutnou míru. I v tomto bodě chce
nová redakční rada provést změnu
k lepšímu - jednak navazovat styky
s pobočkami při návštěvách
(vzájemných), jednak přijímat
příspěvky jednotlivých dopisovatelů
a tyto příspěvky uveřejňovat dle
dohody s dopisovatelem bud
v původní šíři nebo dle vzniklé
potřeby s event, úpravou textu, ale
nikdy bez svolení dopisovatele.
Toto první číslo ročníku 1995 je
ještě posíláno na všechny loňské
předplatitele, druhé - únorové - číslo
bude posíláno jen na ty předpla
titele, kteří si předplatí odběr časo
pisu. Expediční doba v únoru bude
15.2., možnost zpoždění max. 2 dny.
Náklady na předplatné nechce
me příliš zvyšovat, mluví se mnoho
o zvyšování cen - státní úřady
připouští inflaci asi 10%, v novinách
se mluví i o větších částkách. Před
platné na rok 1995 tedy stano
vujeme ve výši 90 Kč. V případě, že
cenové relace nestoupnou příliš,
vydáme stejně jako v předchozích
letech jedno prázdninové číslo
zdarma. V případě, že vzestup cen
bude podstatné vyšší, vydání
prázdninového čísla odpadne.
Příspěvky i korespondenci
adresujte do doby přestěhování
časopisu na adresu: Lumír Pánek,
Pražská 673, Dobřichovice, PSČ252
29. Dojde-li ke změně adresy,
budeme odběratele informovat
v následujícím čísle časopisu bud
zdůrazněným
tiskem
nebo
přiloženým listem.
S přáním všeho dobrého v no
vém roce 1995 a s touhou po úspěš
né spolupráci Vám všechny zdraví
icd rada časopisu "Věrni zůstali".
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"Res nublica" č. 3/1998

SLYŠME I DRUHOU STRANU

Na cestu teto knize

DOKUMENTY K VYHNÁNÍ NĚMCŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ

Jsem jeden z postižených. Sotva jsem mel za sebou pate
narozeniny, když jsem zazil. jak koncem července 1945
vtrhli uniformovaní Češi nedaleko mého rodiště ,Horní
Plané na Šumavě do male usedlosti, kde žili můj dedecek
a babička, a kde jsme našli útočiště s matkou a s mou
právě narozenou mladší sestrou. V holínkách vpadli
hlučně do jizby, kde ležela matka po porodu, nadavali,
křičeli a hrozili - a chtělj dopadnout otce, který, se
neprovinil ničím jiným, než že se jako clen smísene
českoněmecke rodiny přihlásil k německe národnosti. V
oné době byl otec v zájiadním válečném zajetí, ale to
matce nevěřili. Když přišli nadarmo po třetí, vyhro
žovali, že příště místo zmizelého otce dají do lágru ji i
s námi, oběma dětmi.
Už tenkrát se proslýchalo mnoho o tyranizovaní, a mu
čení v českých koncentračních táborech, a tak ještě teže

Se vzpomínkou Václava Černého

noci uprchla matka se mnou a s novorozenou sestrou po
hraničními lesy do Bavorska -, čímž jsme se vyhnuli od
vlečeni a utrpení v koncentračním tábore.
Tato kniha pojednává o martyriu a strádání, často umí
rání nesčetných lidi, kteří se jistě neprovinili víc než
ti. kdo je trýznili a mnohdy, i zabíjeli. Jsou to bezpro
střední svědectví, která právě,svou střízlivosti a věc
ností působí otresne a tísnive. Tato, knjha, která je
pouhým zlomkem utrpení tisíců, podává svědectví o bes
tialitě člověka - o bestialitě, která se neomezuje jen na
jeden národ nebo na několik málo, národů, nybrz ,existujv každém národě, propuká za určitých dob ,a při,urei
tých příležitostech, zachvacuje sve okolí, zuří a radí.
Pro takovouto bestialitu není omluvy, nikde, a nikd •
A my bychom take omluvu hledat nemelir nybrz shodno?
se v tom. že bestialitu odsoudíme, proti ní vystoupíme ;
zabráníme jí, kdekoli se vyskytne nebo její výskyt hro
zí. Už příliš mnoho obětí vznáší obžalobu - lhostejno,
zda jsou to oběti Dachau nebo Mauthausenu, mrtví, z katyňského lesa, oběti ústeckého masakru nebo brněnského
pochodu smrti, oběti bombardováni Drážďan,,
Hirošimy
nebo Nagasaki. Bestialita ,nezná hranic ani národností,.
Nesmíme už přivírat oči.. Bestialitě je nutno pohled
nout do tváře a uznat
skličující
pravdu, at je jakkoli

Českou cílící připravila Sidonia Dědinová
Vydalo nakladatelství Iníccnlrum Šumava

České Budějovice 1991

Není však vyloučeno, že, to dopadne lepe
a že i národy evropského Stredovychodu
budou moci rozhodovat o svých osudech
samy. Pak se stane česko-německé
doro
zumění záležitostí veltru potřebnou. Pro
blém vyhnání sudetských _Nemců by se
mohl ocitnout na jednom z předních míst.
Ztracené dějiny PETR PŘÍHODA
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Výběr a překlad z německého originálii
Dokumente zur Austreibung der Sudelendeutschen
Mnichov 1952,4. vydání

strasna. Jen tak najdeme cestu k budoucnosti, kdy se už
člověk nezmění v zvíře a nebude trýznit a zabíjet sobě
rovné. Nesmíme se ani vymlouvat na ostatní: Ten. kdo
člověka, trýzní a zabíjí, kdo jej vyštve a okrade, nese
za to vše plnou odpovědnost i tehdy, jestliže mu to jiní
povolili.
,1 v dřívějších stoletích se prokázalo, že se člověk
múze stát bestií t která jjné lidi mučí a zabíjí. Výsadou
našeho století však zůstává, že v době údajné humanity
a, civilizace vynalezlo cosi dalšího: vyhánění
celých
národnostních,skupin z domů a usedlostí, včetně oloupe
ní a vyvlastnění. V době ,válek a po jejich ukončení se
vždy znovu stávalo, že určíte oblasti měnily své příslu
šenství k tomu či onomu státu. Nikdy dříve to však ne
bylo spojeno s úplným vyhnáním obyvatelstva tam used
lého. To je nová složka lidské bestiality.
Tím spís je dnes naším úkolem, abychom s plnou zna
lostí pravdy o, minulosti pohlédli vpřed a hledali budou
cí cesty, které překlenou hroby včerejška. Kde došlo k
bezpra_ví, musí se podle zásad humanity a spravedlno
sti odčinit - pokud je to ještě vůbec možné - a kde jsou
dosud jizvy, je nutno je vyhojit.
Zřejmě je teď nezbytné vytvořit Alianci lidí dobré vůle
proti tem, kdo chtějí, dále pěstovat nenávist a nepřá
telství. Čeho je zapotřebí, je bezohledné přiznání prav
dy. nebot jen ,z ní vyplyne plodný důsledek správnější
ho, ušlechtilejšího jednání.

Kdo se obava toho, co bude, ten se také
obvykle bojí pohlednout tváří v tvář to
mu, co, bylo. A kdo se obává pohlédnout
do tvare vlastní minulosti, musí se nutně
strachovat i toho, co bude.
VÁCLAV HAVEL v Salcburku 1990

Křivdu spáchanou odsunem Němců z repub
liky lze sprovodit ze světa jedině jejím
důsledným odčiněním. Nebot je to přece
tragedie,, když národy, ktere dosud po
staletí žily společně a mnohé spolu doká
zaly, byt v soutěži, ba i ve vzájemných
konfliktech a střetech, musely se rozejít.
PETR PITHART MILOS BOJAR TOMAN BROD
MILAN MACHOVEC PETR PŘÍHODA
JIŘÍ DOLEŽAL MILAN OTÁHAL
Stanovisko BOHEMUS
Slyšme i druhou stranu

Tato,kniha je dokumentací špatnosti. Právě proto však
múze přispět k tomu, abychom my. o nichž se v ní hovo
ří - ,sudetští Němci a Češi - opět našli cestu jedni k
druhým a společně k novému začatku.
Mnichov, zarí 1990.
Horst
Löffler
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DOPAD 2. SVĚT. VÁLKY NA ČS. OBYVATELSTVO
Protinemecka demagogie a hysterie, vyvo
lávaná, komunisty v masách proti všemu
německému, byla důležitým zdrojem jejich
vítězství v parlamentních volbách 1946. I
navzdory, počáteční národně socialistické
iniciativě, z transferu Němců získali vni
tropoliticky a mocensky největší kapitál
komunisté.
.
Tézy JÁN MLYNÁRIK-DANUBIÚS

Cproti české edici uvádím zde infor
maci z ”LN" z 19.6.1997 0 dopadu 2.
světové války na čs. obyvatelstvo.Je
třeba uvést zdroj a motiv chování čá
sti našich občanč, které samozřejmě
tímto nelze omluvit a ti kteří se za
pojili do těchto-’vražd nutno stíhat.'4.

Celkové ztráty československých ob
čanů, kteří v letech 1938-45 žili na
území českých zemí, Slovenska
a Podkarpatské Rusi, dosáhly
500 000 osob.

V nacistických koncentračních tá
borech, káznicích a věznicích zahynu
lo 335 000 československých občafnů, z toho
- 86 000 Čechů, Slováků, Rusínů
a občanů ostatních národností
- 78 000 českých Židů
- 71 000 slovenských Židů
• 70 000 Židů z Podkarpatské Rusi
- 30 000 Romů z českých zemí,
Slovenska a Podkarpatské Rusi

V důsledku přímých akcí nacistic
kého Německa zahynulo dále
1 -

V- — -

-.10 000 osob, které byly popraveny
v bývalém Protektorátu Čechy
a Morava v I. a II. stanném právu v letech 1941 a 1942
- 7 000 civilních osob zabitých
při náletech
- 15 500 dětí perzekvovaných
občanů, které byly zavražděny
v nacistických koncentračních
táborech a vyhlazených obcích
• 12 000 příslušníků
Československé armády a partyzánů
- 1600 účastníků Pražského
a květnového povstání českého lidu
- 95 000 občanů, kteří zemřeli
na následky nacistické perzekuce
po skončení války a návratu do ČSR
Z koncentračních Táborů bylo
r. 1945 repatriováno 80 000 osob.
■ -

<
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SVĚDECKÝM

VÝPOVĚDÍM

Podle dr.Wílhelma Turnwalda
Z české-strany se sudetským Nenjcům kolektivně vytýká,
že v září 1938 společně revoltovali proti státu'' a ohrozili
tím státní bezpečnost. Že tomu tak nebylo, dokládá svě
dek. kterého jistě nelze podezřívat ze sympatií vůči su
detským Němcům-, totiž někdejší český ministr Hubert
Ripka. ve vylíčení událostí kolem mnichovské dohody
("Munich Before and After". 1939). Zjištuje, že Henleinovo provolání k sudetským Němcům, aby se -Vzepřeli
státní moci, zdaleka nevyslyšela většina sudetoněmeckého
obyvatelstva. To je tím pozoruhodnější, že v září 1938
panoval
silný
golicejnj
teror
proti
všemu
sudetoněmeckému. vcetne zadržování četných rukojmí. Hlavní
chybou česke vlády podle Ripkova mínění bylo, že se
pokoušela dohodnout s Henleinem, místo se sudetonemeckým obyvatelstvem.
To by se jí bylo velmi pravděpodobně podařilo, kdyby
od , roku, 1918 byla sledovala jinou politiku vůči sudet
ským- Němcům, tj., kdyby S- nimi v rámci -federace po
dobné Švýcarsku byla zacházela na základě -rovnopráv
nosti. Jak Beneš tak Ripka se při všech pozdějších jed
náních vyhýbají otázce sebeurčení sudetských Němců,
když v memorandech pařížské mírové -konference Čechům
právo na sebeurčení
přiznávají,
Němcům je však
z
nejasných důvodů upírají.
Že SB- sudetští Němci v roce 1938 stali pouhým ob
jektem, šachovou fi-gurkoU- na politickém poli Evropy,
konstatoval výslovné pozdější britský permiér Clement
Attlee
v
projevu
v, Dolní
sněmovně
3,října_ 1938:
"Tvrdím-,
ze
sudetoněmcké
otázky
bylo
zneužito
v
politické hře a že by za jiných okolností byl Herr Hitler
stejně tak zneužij lidu jižního Dánska, lidu v Trentinu
anebo Němců v Jižním Tyrolsku."
Mnichovská dohoda by však měla i Čechům jasně při
pomenout. že se, stejně jako sudetští Němci, stali pou
hou "ša-Chovou figurkou v politické hře" velmocí a že
nemají žádnou vlastni váhu, pokud se ve větším federativním svazku nespojí s ostatními národy, střední Evro
py. Pokus asimilovat sudetské Němce ztroskotal. Místo,
aby z minulých desetiletí vyvodil státně politické -Pou
čení, plánoval dr.Beneš v exilu jiné řešení sudetoněmec
kého problému, a po roce 1945 také uskutečnil se svými
spolupracovníky plán, který dané problémy musel jen
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Benešových článků, z nichž však jasné nevyplývalo, zda
se planovana opatření v případe Československa mají
týkat pouze sudetských Němců, či-Zda jsou mínén,y i jiné
nečeske menšiny. Ředitel Židovského vedeckeho ustavu v
New Yorku se obrátil na ministra zahraničí českoslo
venské exilové vlády Jana -Masaryka, aby dosáhl vy
jasněni
pro židovskou
menšinu v_ Československu.
V
odpovědi Jana Masaryka se výslovně- uvádí, že se vy
hnání ma vztahovat pouze na sudets_ke Nemce.
Ve skutečnosti se však s mnoha zidovskymj obyvateli,
pokud se při sčítaní lidu roku 1930 přihlásili k ma
teřskému jazyku německému, po květnu -1945 naprosto
nenakládalo
ve smyslu
Masarykových
příslibů,
ktere
učinil s výslovným povolením dr.Beneše. Mnozí Z- těchto
židovských
příslušníků,
kteří
přežili
německe
kon
centrační tábory nebo se vrátili z exilu, nedostali na
zpět dřivějši majetky
a byli nuceni - vystehovat se.
protože jim Československo neposkytlo možnost existence.
Otázka vyhnáni sudetských Němců se stala roku 1942
jednou z rozhodujících příčin, proč se sudetonemectí
sociální demokrate kolem poslance Wenzla Jaksche. kteří
roku 1938 emigrovali do Londýna,, od dr.Beneše odtrhli,
přestože původně usilovali o dosažení konstruktivní spo
lupráce s českou exilovou vládou v Londýne v sudetonémecko-českých záležitostech. V dopisu Wenzla Jaksche z
22.června 1942 prezidentu Benešovi v Londýně se mj.
praví: "Zcela negativní stanovisko k jakékoli dohodě,
byt jen o přechodných politických a hospodářských ře
šeních. zbavuje naši politiku dorozumění všeho opod
statnění.
Program transferu
obyvatelstva
se
vymyká
principu státoprávní kontinuity, v jejímž jménu česko
slovenská
vlada
dosud
vyžadovala
loajalitu
demo
kratických sudetských Němců- v zahraničí.”
Souhlas velmoci s vyhnáním sujletských Němců nebyl
získán bez jistých polizi. Dr.Beneš nebyl však ani zde
vybíravý ve volbě prostředků. V rozhovoru s, prezidentem
Rooseveltem 12.května 1943 se zmínil o tom, že Rusové uz
dali souhlas k "transferu" sudetských Němců. O -17 dni
později, 29.května, přednesl dr.-Ripka v, Londýne so
větskému vyslanci Bogomolovoy i, že AmericaO-e s transy
ferem souhlasí a česka exilová vláda nyni očekává take
oficiální ruský souhlas. 6.června telegrafoval- dr.Ripka
do Ameriky dr.Benešovi, že pravě obdržel ruské svolení,
tedy souhlas, s nimž Beneš operoval už 12.května v roz

hovoru s prezidentem Rooseveltem.
Z toho je zřejmé, že dr.Beneš stojí také v pozadí jako
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nadmíru zostřit; byl to -pian, který Hitler ve vztahu k
českemu lidu zavrhl: násilné vyvlastnění a přesídlení
celého jednoho národa v srdci střední Evropy-.
Vyhnání sudetských Němců nebylo spontánní reakcí
ceskeho naroda na německou okupaci českých území mezi
léty 1939 a 1945. Plán vyhnáni byl českými exilovými
politiky dlouhodobě připravován. Az do únorového pře
vratu 1948 probíhal v táboře Národní fronty v Praze
náruživý spor o prioritu myšlenky vyhnání sudetských
Němců. Rudé právo-tvrdilo v únoru 1946, že tento plán
byl- poprvé
navržen
při
podepsání
československosovětskeho paktu v prosinci 1943 v Moskvě: "Myšlenka
vysídlení Němců vznikla mezi našimi politiky v Moskvě.
Když
prezident
Beneš
1943
přijel
do
Moskvy,(_...)
vyslO-Vil soudruh Gottwald poprvé otázku vysídlení Němců
z naší republiky. Soudruh Stalin osobně dal souhlas_ k
tomuto návrhu. Stalin se rovněž zasazoval o uplatnění
těchto nároků na konferenci spojenců."
Proti tomuto tvrzení se postavil v březnu 1946 v
parlamentní
debate
tehdejší
předseda
zahraničně
politického výboru - Ivo
Ducháček.
poslanec
katolické
strany, lidové, který po únoru 1948 uprchl na západ.
Duchacek prohlásil: "Potom, co v létě 1942 dosáhla otázk_a vysídlení Němců stadia důvěrných rozhovoru s našimi
třemi hlavními spojenci, použil dr.Ripka
příležitosti,
kdy Anglie a Francie zavrhly mnichovskou dohodu^
k
veřejnému- projevu v říjnu 1942. Od té doby se otazka
našich -Němců projednávala v Londýně měsíc co měsíc
otevřeněji. Ke konci roku 1943 se všichni členové Ná
rodní fronty v této ojázce shodovali: vysídlení Němců je
tedy výsledkem společných snah všech členů a stran Ná
rodní fronty. Je falšováním dějin, jestliže komunisté
tvrdí, ze za vysídleni Němců mamě co děkovat jim." V
komentáři k teto řeči se poukazuje na to. že se o pro
blému vyhnaní sudetských Němců diskutovalo v kruzích
kolem dr.Ripky. jehož blízkým spolupracovníkem byl i
dr.Ducháček, už v roce 1939.
Poněvadž ale dr.Beneš řídil základní otázky české
exilové politiky výlučně podle vlastni koncepce, lze s
jistotou
předpokládat.
že
rozhodujícím
iniciátorem
myšlenky vyhnaní byl dr.Beneš sam.
Benešův
_plán
Od roku 1941 se v New Yorku siřily pověstí o jakémsi
vseobecnem "Benešové planu“ a jeho údajném záměru
generálního dořešeni menšinového problému přesídlením
těchto
menšin.
Pověsti
vznikly
na
základě
dvou
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jeden z iniciátorů oněch rozhodnutí z Jalty a Postupimi.
která se vztahují k vyhnání Němců z východní Evropy.
Od dob mnichovské dohody v záři 1938 se Beneš cítil
západními
mocnostmi
jaksi
zrazen.
Navenek
musel
prokazovat vděčnost za azyl, který mu byl po roce 1938
udělen. Jeho-Ctižádost vsak nestrpěla, že jeho pojetí
československé republiky z roku 1918 nestalo v popředí
přede všemi ostatními zájmy. K plnému uznání česko
slovenské exilove vlády a právní kontinuity předmni
chovského Československa- došlo
ze
strany
západních
mocností, vzhledem k národnostně právním okolnostem,
teprve poměrně pozdě, až po sovětském vstupu do války.
Po sovětských úspěších v pozemní- válce (Stalingrad),
i proto, ze v roce 1943 nebyla na západě otevřena druhá
fronta, a pod vlivem zesilujícího se tlaku Moskvy na
exilové Poláky v Londýně, rozhodl se prezident Beneš
koncem rokU- pro_ cestu do Moskvy: jednak nechtěl zůstat
pozadu za českými komunisty, jednak hodlal západním
mocnostem, zejmena Anglii, dokumentovat politickou svo
bodu svého jednaní-. Podnikl tuto cestu v přímém rozporu
s radou britské vlády.
Touto cestou a v Moskvě uzavřeným ceskoslovenskosovetskym paktem o přátelství a spojenectví byl další
osud Československa zpečeten. Dr.Benes prokázal už svou
první
spojeneckou
smlouvou
se Sovětským
svazem
v
květnu 1935 tendenci těsněji spojit osudy Československa
s Moskvou. Když se začátkem roku 1944 vrátil z Moskvy,
vyslovil v Londýně na banketu.uspořádaném na jeho
počest, s velkým, optimismem sve míněni o
budoucím
postaveni Sovětského svazu v Evropě. Jak dalece byl
jeho
usudek
_poplaten
zraněně
ctižádosti
a
vázán
pohledem naz_pet,, vyplývá z
jeho
čtvrtého
poselství
Československé státní radě.
I mnohým Čechům je dnes už jasno, že politický vývoj
Československa po roce 1945, zejména vsak po únoru
1948, těsně souvisí s vyhnáním Němců (jež ve všech Be
nešových úvahách hrálo vždy podstatnou roli).
Provádění planu zamereneho proti
existenci sudet
ských
Němců
vstoupilo
v
platnost
teprve
obsazením
ceskeho a moravskoslezského prostoru spojenci.
0 d v _e t a
Doba protektorátu byla v živé paměti ceskeho naroda.
Že se na oněch událostech sudetští Němci jako národ
nostní skupina nepodíleli, že odveta za atentat na Heydricha byla dílem male skupiny nacistických vůdců, se
zamlčovalo a, podobně jako v roce 1938. také vina za
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Nemám v úmyslu jakýmkoliv způsobem zpochybňovat výoovědi svědků hlavně
proto, že jim bezvýhradně věřím a proto také jejich výpovědi publikuji.
Jedno stanovisko si věak neodpustím a sice tu pasáž ve které se píše, že
oan Hitler odnítl plán na vystěhování českého obyvatelstva z prostoru zv
Čechy a Morava. To, že k tomu nedošlo ve válečných letech vůbec nezname
ná, že by se k tomu v případě vítězné války Tisícileté říše nepřikročilo
C úmyslech Adolfa Hitlera a zejména o jeho dobrých úmyslech by se nemělo
v těchto souvislostech tímto způsobem spekulovat.
VH.

