První soukromý týdeník
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Hrdina III. odboje
HARAZIN Antonín, naro
zen 17.srpna 1931 v
Kateřinkách, okres Opa
va, ženatý, elektrikář
nevoják, bytem v Nepluchovicích, okres Op-;
očno. Popraven 30. říj-i
na 1953 se spoluvězni í
Hadašem a Jakoubkem. i
Čest jejčh památce!
Nikdy nezapomeneme!
’’PIETA'*
1
CHRÁM SVATÉHO DUCHA

která odpovídá člrnáctinásobné zmen
šenině chránili, který v Mikulčicích
postavili, a vc kterém kázali věrozvě
stové Cyril a Metoděj po svém přícho
du na Moravu Řečtí mniši, kteří tuto
skutečnost později ob|cv ili, p pov.izoí valí za boží řízeni, lento pozoruhodné

Uvnitř

vél

:

,V«iý (. hnim Svalélio Duelui. knih a po xliiiiuntiiim mmmi.

Ihnhcef^

l-oto:

čísle:

lad)

I cc se ujali řečtí architekti a stavitelé.
I kteří z osmnácti studii vybrali pravě tu.

a Itn.měiit pomoc z Řecka.

návštěvě Prahy a přijetí u prezidenta
Havla odcestoval do Šumperka, kde
v sobotu 27. června vysvětil Chrám
ji Svatého Ducha, který' se místním včři: cílil podařilo po pětiletém úsilí dokončit.
I;
Zpracováni projektové dokumenta-

chrám jc od dob věrozvěstů prvním i
byzantským svatostánkem u nás, pro- ;
tožc ostatní pravoslavné kostely byly ;
stavěny ve stylu ruského pravoslaví.
limmčui prostředky v objemu X
milionů korun, které byly na stavliu
chrámu třeba, pochází ze sbírek mezi
pravoslavnými včiicimi u nás, ale
i v zahraničí, hlavně v Řecku.
Vlastislava Soukupová, pravoslavná
věřící šumperskč církevní obec to
komentovala slovy: "He: /umnčni
pmmn i z Heeku Inehom chinin ncpo- ;
ibirili mii nedokončili. " Nezanedba
telná byla i inatci lálnt pomoc. Vnitřní
vybaveni chrámu vyrobili mniši
z icckých klášteru a některé ikony
darovaly recke pravoslavné rodiny

ta Šumperk.: i'cti Kul!, několik desítek

Koncem června navštívil naši

republiku ncjvy.šši představitel pravo]' slavné církve patriarcha Bartoloměj. I’o

pravoslavný,a včiicich z Řecka a take
ine Dnnitrti Řakmsakis. které po dobu
stav b y zp io střed k o v av al m ateriáln í

i
I

Ij

K sam o tn ém u chrám u ch tějí m ístní
věřící do dvou let přistavět ještě tzv.
b a p tisic riu m . což
k řtite ln ic e se
zvonici. I’atiiareha vysvětil jak zákla 
dy kíiitem tce. klete jsou již vybudo 
vány. tak pět zv o n u , k lete budou
vyzvánět byzantské m elodie.
Xti Š u in p e isk u a J e s e n ic k u tc
v so u časn o sti asi dva tisíce p rav o 
slavných věřících. Svoji viru si k nám
po skončeni druhé světové války p ři 
n e s li
.11 od V oly IIČ n eb o
z Rum unska
Slavnosti.! mši sloužil spolu s patri 
archou B artoiom ějcin pražský m etro 
polita D orotej. n ictro p o liié z V idně.
Athen a (.'lu .jg a a olomoucko - brněn 
ský biskup Kry.štc»i. \ a slavnost přice 
stoval m istop;cdscd.i vlády Josel" i u \.
klely pozdravil pravoslavné cirkcvni
hodnostáře a vyjádřil podporu ekum e 
nickému linuli u n.is (>l>i.nlu se zúčast
nil i přednosta (tk l Adoil Jílek, staros 
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stránka 3 (celkem 3)

Vidím připraven v ladu Josefa Tošovskcho podpořil
Podle Vidima se na klubu příliš obšírně nediskutovalo o tom, zda by předčasné volby měly
byt již v červnu nebo až v listopadu tohoto roku. On sam by však preferoval termín
červnový, protože spojeni komunálních a sněmovních voleb, které by v listopadu nastalo,
by považoval za nevhodné
«ý Za svou práci bvl v CR stihán více než tucet novinářů

Pouziváte-li Internet Explorer 4
můžete si České noviny naladit
jako kanál, pokud kliknete tady

. on'-kucl opožděn* jsem se dost-.l k uveřejnění to
hoto ořfspyvku stálého dc-pisov tele “Res nubile./'
Mirki/Horúčk t.č. řúdrr zvoleného zastupitele v Suttierku za RSC-SPR. No. Lisích strunách otiskuji n*c<. /. t/tc ir.tox-netove kuchyň*. V obeechích volbách
jsem ivlirka ca>y volil na Kandidátce 3PR-RSČ.
V.H.

Nemáte-li Internet Explorer 4.
můžete si jej stáhnout zde:

Po lob klu u veleb 1998
.eputPikéni ocitli mimo parlamentní scénu
mu
sím přizr.- t., že tc Sládkovi přeju. Tak jako ost- tn* všem předcházejíc ím velkkohubýni f" hr érům naší politiky před ním jako Dienfcfcbierovi, Ks ■ vidoví
pel.,
kteří prosadili.
klausuli s sami na ni •«? ká nepři', iě srdaut" dojeli- Doufám,
že tc čeká jest* Luxe s Rumlem, kter.ý si to dal tedy likvidaci vlaxstní stra
ny do vedebnílo programu v * tšinev óm systémem. A co se týče dr.Siláka ten toky
při každé pí í 1 ožití sti vykřikoval, že stran;/ pod 51 nemají mít nářek.
V.H.
http://www.anet.cz/ctk novinky doinaci.htm
7.1.1998

Str ánka č. 2 z. 4

StížnbS
republikánů proti volbS president byla op~
rávnxná ' zatčení Sládka bylo účelová* Avšak ye J.ko-ue
volby by býval Václav Haver s převánou zvítěz?.. i se
S" áAovca účastí. Trk* o by byl presidentem re"u" érnVL

soudu pro Prahu 1 tak. že ve věci nejsou kompetentní. Soudkvně Obvodního soudu pro Prahu 1 se
vyjádřila svým dopisem ze dne 19 1 1998 tak. že mé uvolněni z vazby není možné. Při volbě
prezidenta republik) dne 20. 1 l'-98 učinil poslanec Robert Kolář procedurální návrh, v němž, navrhl,
abv společná schůze obou komor Par lamentu t j. Poslanecké sněmovny i Senátu hlasováním rozhodla
o mé žádosti tak. aby mi bylo umožněno hlasování, a to i mimo místo konáni společné schůze obou
komor, tj ve věznici Praha I - Pankrác. () tomto procedurálním návrhu nechal předseda PSP Miloš
/eman hlasovat. Senát ani Poslanecká sněmovna v samostatném hlasování tento procedurální návrh
neschválily.
- ■

aktuality........ informace

í

' * O poslaneckém klubu SPR-RSC se dozvíte na serveru poslanecké sněmovny.

ty ■

i adv si přečtěte Program SPR-RSC

lil.

ÚSTAVNÍ STÍŽNOST
Navrhovatel:

zaslán) dne 9 ]. 2998 faxem a současně i doporučenými dopisy m.j k nikám soudkvně Obvodního
soudu pro Prahu 1. k rukám předsedy Obvodního soudu pro Prahu 1. generálnímu řediteli GŘ VS ČR.
řediteli věznice MS Praha 4 - Pankrác a předsedovi Sněmovat) Parlamentu ČR K mém žádostem se
vyjádřili ředitel věznice MS Praha 4 - Pankrác, generální ředitel GR. VS ČR a předseda Obvodního

Plil): Miroslav Sládek, nar. 24 10. 1950. předseda politické strany SPR-RSC.

poslanec poslanecké sněmovny Parlamentu CR

V pivem kole volby prezidenta republikv byl vydán počet hlasovacích lístku celkem 279. počet
odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků činil 277. přičemž žádné z kandidátů, a to
včetně V áclava Havla, zvolen nebyl. Do druhého kola postoupil kandidát Václav Havel V druhém
kole bvl vydán počet hlasovacích lístků celkem 274. počet odevzdaných platných i neplatnéch
hlasovacích lístků činil celkem 247. Pro Václava Havla bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno 99
platných hlasů, v Senátu bylo odevzdáno 47 platných hlasů, celkem tedv odevzdáno platnéch hlasů
146. Z. uvedeného je patrno, že kandidát Václav Havel bvl zvolen při společné schůzi Poslanecké

sněmovny a Senátu Parlamentu CR pouze a výlučně v důsledku mé nepřítomnosti při volbě prezidenta
republiky.
Piávně zastoupen:

JI 'Dr Jiřím I .ajčikcin. advokátem se sídlem Praha I. Vodičkova

I 'ěastníci řízeni.
proti kterým
ústavní stížnost
směřuje:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zastoupena předsedou

IV.

Shora popsaným postupem bvla porušena řada ustanoveni Ústavy České republiky a Listin základních
práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku ČR, a to ve vztahu k mé osobě jako občanu, ve vztahu
ke mé osobě jako poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a rovněž ve vztahu k politické straně

Parlamentu České republiky zastoupena předsedou JUDr. Petrem Pithartem

'Ustavní stížnost navrhovatele Podle § 72 zákona č. 182/1993
Sb ?
o Ústavním soudu
i.
Svou ústavní stížností se obr acím na I 'slavní soud jako předseda opoziční parlamentní politické strany
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa, jako poslanec Sněmovny Parlamentu
České r epubliky i jako občan této republiky. Jak je Ústavnímu soudu již známo z mé ústavní stížnosti
ze dne 19. 3. 1997. včetně jejího doplnění ze dne 7. 4 1997. a dále z. mé ústavní stížnosti ze dne 15.1
1998. byl Poslaneckou sněmovnou vysloven souhlas s usnesením mandátového a imunitního výboru č
.’' ze dne 25. 2. 1997 k mému trestnímu slíbáni pro údajný trestný čin podněcování k nár odnostní a
rasové nenávisti podle § 198 a dost 1 tr zákona Pro údajné vyhvbáni se trestního stíháni byl na mne
soudkyni Obvodního soudu pro Prahu I. č j : 6T 97 9”. ze dne 8 12. 1997 vxdán žalykač. Dne 6 1.
199 7 jsem byl ve 20.25 hod zadržen a dne 7. 1 1998 jsem bvl usnesením soudkvně tohoto soudu č.j :
6 I 9~ 97 vzat do vazby. Má stížnost proti tomuto usneseni byla zamítnuta usnesením Městského
soudu v Praze, č.j : 5To 22 98. ze dne 15. 1. 1998 Má vazba trvala do dne 23. 1. 1998. kdv jsem byl
dosud ucpi avomoenvm rozsudkem Obvodního soudu pr o Prahu 1 podle § 226 pistu. b) tr. řádu

zproštěn obžaloby Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 2. 7. 1997. sp. z.n.: 1 /(
298 97. a následně ve smyslu §72 odst. 1.2 Ir. řádu propuštěn z vazby na svobodu.

II.
Dne 9 1. 1998 jsem prostřednictvím svého obhájce podal žádost o zajištění výkonu poslaneckého
mandelů, a to účast na jednáních předsedů parlamentních politických stran dne 1 l. 1. 1998, jednání
schůze Sněmovny dne 13 1 1998 a jednáni na ně navazující a zejména i zajištěni výkonu svého
poslaneckého mandátu při volbě prezidenta republik) konané dne 20. 1 1998. Tyto žádosti byly

Sdruženi pro republiku - Republikánská strana Československa, které jsem předsedou. K mému
zadržení dne 6. 1 1998. m. j. i k doplnění své ústavní stížnosti ze dne 15. 1. 1998 ještě dodávám, že
podle ěl. 27 odst. 5 Ústavy lze poslance zadržet, jen byl-li dopaden při spácháni trestného činu nebo
bezprostředně poté Příslušný orgán t. j. Policie CR. kriminální policie Obvodního ředitelství PČR
Prah) i byl povinen zadrženi ihned oznámit předsedovy komory-, jejímž jsem členem. Nedal-li

předseda komor)- do 24 hod. od zadržení souhlas k mému odevzdáni soudu, byl příslušné orgán
povmen mne propustit. V opačném případě o eventuálním uvalení vazby a o přípustnosti trestního
stiháni s konečnou platnosti rozhoduje na své první schůzi Poslanecká sněmovna. Při tomto jedině
možném výkladu Ústavy bylo mé zadržení přípustné jen v tomto případě. Z uvedeného dovozuji, že již
pii mem zadrženi bvl porušen čl. 27 odst 5 Ústavy CR Podle č 26 l stavy ČR poslanci a senátoři

vy konávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou při lom vázáni žádnémi příkazy .
Rozhodnutím účastníků řízeni t. j. Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. kterým bvl zamítnut
procedurální návrh, aby mi by lo umožněno hlasováni, a to mimo místo konáni společné schůze obou
komor, mi toto právo bylo protiústavně odňato. Tímto postupem bvl porušen čl. 26 Ústave ČR. Tímto
postupem ale bvl porušen i čl. 2 odst 1 l stavy- CR. podle kterého "Lid je zdrojem veškeré státní moci,
vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní". V České republice je
pravidelnou formou výkonu státní moci demokracie zastupitelská - reprezentativní V důsledku
znemožněni me účasti při volbě prezidenta republikv došlo k zásadnímu porušeni tohoto principu. 1 id.
voliči které zastupuji, se nemohli v důsledku napadeného protiústavního opatřeni podílet na vý konu
své státní moci t. j. účastnil se volby prezidenta CR Tímto postupem bvl dále porušen i čl. 21 odst. I
i istiny základních prav a svobod, podle kterého mají občane právo podílel se na správě věcích
veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců, přičemž je zkrácením tohoto práva, pokud je
jejich zástupce svého práva na jejich zastupováni zbaven. Tohoto práva jsem byl zbaven i já sám nejen
piko zástupce, ale i jako občan, který tak nemohl vykonával nejen svou povinnost, ale i své právo.
Podle čl. 22 1 istiny základních práv a svobod zákonná úprava všech politických práv a svobod a její
výklad a používání musí umožňoval a ochraňoval svobodnou soutěž politických sil v demokratické
společnosti Toto stěžejní politické právo politické strany Sdruženi pro republiku - Republikánská
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Stránka č. 3 z -I

Soud vzal předsedu SPR-RSČ Miroslava
Sládka do vazby

strana Československa b'lo porušeno. Politick:! strana SPR-RSČ prosazovala jiného kandidáta, nikoli

Václava Has la. Znemožněním výkonu mého poslaneckého mandátu při volbě prezidenta republik'
nesporně došlo k porušeni citovaného ustanovení Listiny. Opatřeni státních orgánu a zejména pak
opatření obou konior Parlamentu z léto zásad' svobodné soutěže politických sil politickou stranu SPRRSC "loučilo. \ konečných důsledcích shora uvedená porušeni l stasy CR a Listiny základních prá\
a svobod znamenají podle názoru stěžovatele neplatnou volbu kandidáta Václava Havla prezidentem
Ce<ké republik v X zhledem k ts-mu. že v daném případě přichází v úvahu užili ust. tj 39 zakona o
l 'stavili soud, aby se neřídil pořadím v němž tento návrh dojde a usnesl se tak. že věc. které se můj
návrh těkal, je naléhava X zhledem k tomu, že-již dne 2. I 'nora 1998 má Václav Havel složit
prezidentsky slib navrhuji. aby l slavní soud předběžným opatřením ve smyslu § 81’ zákona o
L slavnim soudu vydal předběžné opatření, kterým by rozhod! tak. abv se Václav Havel zdržel
wkonáni slibu prezidenta do doby vyhlášeni nálezu L slavniho soudu ve věci samé.

Stránka č. 4 z 4

Mítinky PhDr. Miroslava Sládka

Sobota 3 I ledna 199S
I 3.00 Nová Bystřice 1 4 10 Slav onicc 1 5.20 Jemnice 16.30 Dačicc 17.-10
Telč I 8.50 Třešť - kino Máj 20.00 I lorni Cerekcv

T Copyright CTK Praha 1997
S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby Ustavní soud vvcal
nález,
jimž
prohlásí, že volba kandidáta X áclava Havla prezidentem České republiky uskutečněná ve druhém kole
na první společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR dne 20. ledna 1998

je neplatná
V Praze, dne 27. 1. 1998
Za stěžovatele
.11 1 )r. Jiří 1 .ajčík

HAVEL PREZIDENTEM!
O jeden hlas (vazebně vězněnému dr. Sládkovi nebylo umožněno hlasovat) byl 20.
ledna t.i. Sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR ve druhém kole údajně zvolen
prezidentem České republik' \ áclav Havel. Volba byla tajná. Legitimním
prezidentem však Václav Havel v žádném případě není...

Xeiilikt soudu: Nevinen

Předseda SPR-RSČ PhDt Miroslav Sládek byl v patek 23. ledna ( i

picd druhou hodinou odpoledni soudkv ni Obvodního soudu pro
Prahu 1 Mg; Radkou Blažkovou zproštěn obžaloby z trestného
činu podněcováni rasově a národnostní nenávisti", čehož se měl
(podle n.izoiu obžaloby) údajně <1.'pustit některv mi větami z
pi (’jevil, předneseného 21 ledna 1997 před I .ichtenštcjnskvm
palácem v Praze, při příležitosti podpisu česko-němevké deklarace Rcpuhlikánskv šéí bvl po vvncsciií
('svobezuiicihv' rozsudku přiložené propuštěn z va/bv. v níž zcela bezdůvodně pobvval od 7 ledna t i.
Pí cd pankráckou věznici, kile se soud konal, na něj od rána čekali' mnoho set příznivců, kteří mu
(spolu s poslanci, lunkcivnáii a členv SPR-RSČ) blahopřáli k vítězství (quc)
( eska komora Ccsko-slov enskeho v v bot u a (. 'eske národní linuti za mil a lidská práv a protestuji pí oli
zatčení a dočasnému věznění predsedv SPR-RSC 1’hDr Miroslava Sládka za údajné ..hanobení
německého národa". I vězněni poslance Phlžr. Sládka bvlo protiústavním bráněním ve vvkonu
l’e.'lanvckeho mandátu a zvlašt v době volby hlavo státu vvtváří nepřižni', v dojem o poměrech v ČR.
Zatímco vrazi a jiní těžcí zločinci jsou našimi soudními orgán' prop'tištění a vvšetřov áni na svobodě
za slovní politick' projev na manilcsiaci je na poslance uvalena vazba Zádumě respektováni naseli ’

prii v niho řádit.

Zeman si přeje, aby byl Sládek propuštěn do neděle
OSTRAVA 7.ledna (ČTK) - Předseda Poslanecké sněmovny a ČSSD
Miloš Zeman by byl rád, kdyby mohl být předseda SPR-RSČ Miroslav
Sládek, kterého v úterý večer zadržela policie, do neděle
propuštěn, aby se mohl zúčastnit nedělní porady představitelů
všech šesti parlamentních politických stran, které Zeman svolal
právě na neděli v 1 8:00. Uvedl to dnes na tiskové konlerenci v
Ostravě ještě před tím, než bylo rozhodnuto o vzetí Sládka do
vazby.
Jednání by mělo přispět k uzavření dohody o terminu
předčasných voleb do Poslanecké sněmovny, kde se podle Zemana
prakticky všichni partneři přiklonili k co nejrychlejšimu
Soud rozhodl:
terminu, a také k uzavření dohody o realizaci těchto předčasných
voleb Předseda sněmovny doplnil, že po úterních schůzkách s
Sládek je nevinen
představiteli čtyř parlamentních stran jej v půtek čeká ještě
(Dokončení ze strany I)
jednaní s předsedou ODA Jiřím Skalickým.
Ta ovšem uznala, že osudné vý
Ke způsobu Sládkova zadrženi Zeman uvedl, že zákony platí v roky postrádaly slušnost. Jak st
uvádí v rozsudku Sládek sice
teto zemi pro každého a předseda republikánů se několikrát
mohl
zkreslit některé údaje, to je
nedostavil k soudu Předvedeni policii je však podle jeho slov
však podle soudkyně běžné ve \ ý
možné učinit i jiným způsobem, než zatčením a umístěním v
rocích politiku neznalých historie
policejní cele přes noc "Jestliže soudní jednání neprobíhá v
Žalobce pro Sládka navrhoval
noci, lze oprávněně pochybovat o smyslu a účelu takového typu trest 250 tisíc korun, nebo náhrad
ní trest vězení, jehož délka by
zadrženi," dodal Zeman.
Místopředseda ČSSD Vladislav Schrom uvedl, že zatčeni Sladk„měla pohybovat u dolní hranice
■' trestní sazby. Za podněcování k ra
kvůli jeho předvedeni k soudu svědčí o neschopnosti bývalého sové a národnostní nesnášenlivost.
ministerstva vnitra a orgánů činných v trestním řízeni Přitom
Sládkovi hrozily dva roky vězen:
Státní zástupce se nevyjádřil, zda
připomněl "velmi úsměvnou snahu" bývalého ministra vnitra
se
proti rozsudku neodvolá. Míro
Jindřich Vodičky (ODS), který- chtěl předat soudní obsílku
slav Sládek strávil ve vazbě dv.
Sládkovi přímo v budově sněmovny
týdny Republikánský předseda b\
Petr Kudcla mal kš
zatčen pote, co v loňském roce pěl
král zmařil soudní jednání
71133 JAN 9S
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nesahejte, ta musí zůstat naše' - a nyní je

"Svřéomí" č.7/1998

IhDr. Antonín Huvar

Milí bratři a sestry,
dovoluji si pozdravit především vás, kdo
jsme spolu začínali v roce 1948 onu nc-slavnou
část české historie, každý v jiném kriminále z
těch tehdy stávajících 150 převýchovnvch-/^
ústavů. Co nejsrdečněji vám chci vyiáíířiť/U- X
přímnou radost z toho, že jste přežili, přečkali A
ona muka, kterých byl celý náš prostcríph/áž
do dnešního dne. kdy se shromažmjjenie rra
tomto, pro český národ místě sice tjcha\\|sdn<b\
by, že českýma rukama bylo vytvořeno totr)
temné, hrůzné místo, kteié nám neciowtř^V

pomenout nic z minulých dějin. Je tb místo
posvátné, tklivé, pro nás však plné vykřičníků,
o kterých máme uvažovat právě tyto minuly.
Jen vzpomínat by bylo projevem zesťářléKo
ducha. Jen kritizovat a láteřit by dávsto-ráj
pravdu našim katanům, protože všechna mfetaj"
ve kterých nás chtěli tito tyrani převychovav?« \
na vzor člověka překypujícího láskou k socia- \ 1
lismu, nás vedla právě k úctě k člověku i k
pravdě. Dnes si však musíme připomenout i
tyto neskutečné nedávno minulé krvavé děje,
aby národ jako celek neodhazoval cd sebe od
povědnost za rány a za prolitou krev. Je to
místo, nad kterým se vznáší tvrdé prokleti ne
odpuštěného zločinu, které nedává ani nejmenší důkaz na pokání a pokorné přijetí odpuš
tění. Kolik je to našich mocných vedoucícn,
kteří všechno úsilí napřahují za tím cílem, aby
umlčeli všechnu minulost, nenaučili oné moud
rosti vzdělávat svůj život bezchybnou praxi,
zvláště pro nejmladší generaci. Kolik našich
braJí a sester muselo projít s námi touto úzkeu
brankou, ve které nás osiny drásaly do bez
životí a nutí nás to, abych zavolal do tohoto
slavného zástupu, zvláště těm, kdo .-edou stát
i národ, kdo z nich přešel stejnými útrapami,
aby porozuměl oné tolikráte zoufalé bolesti
všech zničených životů. Kde se pohybovaly ty
tři milióny vyznavačů dřívějšího mocného re

ntě/ dlouholetý politický vězeň, papežský prelát
IhDr. Antonin Huvar z Velké Bystřice u Olomou
ce. Projev přijatý velmi kladné, odvážná slova
kvitována i na tomto posvátném poli potleskem.
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zimu, když padaly hlavy, když byly rvány údy
na šachtách anebo když jsme byli zkrvavováni
bejčáky a v mučírnách všech slavných našich
kriminálů.
Kolik to bylo temných dnů jenem v korekci,
kde nás učili projevovat vděčnost za pouhý
život. Kdo z těchto našich mocných i vychova
telů a vedoucích si musel chladit špinavců
y^doumozbité údy, aby mohl plivnout na
^echnh to, co prožíval národ jako strach i
bolest zeýzničeného práva na právo. A my
Iná^e p.ráyo mluvit o těchto záležitostech.
:Nej^nom, že jsme tam byli, ale naše rozmlá•cejió lidy nám to neustále priporr mají, že jsme
Tí/e blízko na té hraně, z které není složité
isklojjfiTOut do stejných poměrů.
íísrnp poslední živí svědkové! Proto všichni,
kdo.prežili mají povinnost nemlčet. Jsme po-stednfmi z těch, kdo přežili útrapy a chtěli vidět
ýeště šťastný národ, zbohatlý oněmi obětmi, ve
kterých jsme jako opilí často trávili celé měsíce
k radosti ničemných bachařů. Nebo není to
pravda, že v létc-ch padesátých každý, kdo
vlastnil odznak anebo chodil v erární uniformě
ymal jenom jednu výchovnou praxi - kopat, mláIjKzuřit s kletbami proti těm, kdo často zesiájxí anebo teprve vyšlí od maturitní zkoušky
čekáii?xda si mohou dělat naději na aspoň
trosku fíosýý přístup. Kdo z přítomných mluv
čích našeho veřejného života prošel těmito sa
tanskými procesy? Kdo byl rozbit a mořen tem

notami korekcí o hladu, aby mohl vystoupit
proti osm a zadupat naše živé svědectví?
Na tomto posvátném místě říkám s pocitem
největší trpkosti, že toto místo nám musí důtklivě připomínat, jak nebezpečně jsme se od
loučili od morálních zásad a nemáme to na
koho svést, protože velkou chloubou našich
katanů bylo • my jsme se cd Němců leccos na
učili. Mysleli tím praktiky koncentráků. Kdo
dokáže ještě domyslit ono nebezpečí, které
hrozí naší nejmladší generaci? A my jsme šli do
míst temných, právě s pocitem, že se připraví
me na opravdový statečný přístup ve výchov
ných metodách naši mládeže. ”A'a mládež nám
Jkhvě zněly tony písně: "Bliž k Tobě Bože můj".
Z vládních činitelů nebyl přítomen nikdo, stejně
za KPV mluvila jen několika slovy sestra Naděž
da Kavalírové.

vaše.
Jak to, že synové našich katanů mohou se
slávou pokračovat v díle katu, když tato praxe
měla být odstraněna použitým sametem? Jak
to, že na všech stupních našich škol se ne
ustále udržuje mezera ve znalostí dějin posled
ních padesáti let a úmyslně se zkreslují pohledy
na oběti našich vlastenců? Proč musela být po
stavena mocná zeď mlčení a lží, aby byly při
kryty události páděných let7 Liznívá mi ne—
ustale to bolestné - ptoč7 Kdo nám dokaž. pa
třičným způsobem vysvéťbí, prooxelý naroc
jen bez čestných výjimek nechce \c slyšet a
těchto událostech tj^míraly b^fce. Xfám jed tu
velkou zodpovědnost^íMčchto^vdáló.stech ne
mlčet, protože jsem byl jealnýut^mUld^m^-který

mohl o problémech vnitřních i vné^^íejt novorit
těsně před smrtí s naším největším jnučedpij
kem těchto dob - c^nerälSmüHZöiiTZZ—------ 1
Chce-li někdo znevažovat tyto oběti, musel
by vědět něco o pocitech, kdy jsme zvedali ur
vanou ruku spelubrmtra-v-šacHtě ar.ebo-híečfjli
odkutálenou hlavu spolupracovníkatoi zatykali
se tím, co právě mohlo zachr^pi^^^jCJÝ-11-

vat jen o hnusných hrubostech minulého reži
mu. Cítíme ono nevyrovnané minulé a budeme
usilovat o to, aby všechny kletby mohly být
vyměněny za prosbu o požehnání. Není ta
doba ještě tak daleká, kdy jsme shýbali svoji
šíji před vztyčenými špinavými pěstmi. Tito
tenkrát i dnes dobře placení pochopové těžko
dostanou onu milost, aby mohli své svědomí
uklidnit Přítomná doba nerozlišuje vraha od
oběti, nedovedou zastavit ony plány, které sc
— neustále n/ipravují vi^tze po nové nečisté
nadvládéy
//
Ani zde nejsmé/pr 'to, abychom ničemům
klnuli. ť%ždý,ďřííitov i chrám je místem vzpomíne//roz/íraní a mpdjiteb. Těm jsme si umí
nili Lit vC, kdojz^Mííve ceká deset letí
sry/Lzövalj.-všechno, co zjemňovalo člověka v
jeho^ztámi k bližním i k Bohu. I my svými po

ničenými údy chceme připomínat znovu léta
pariesafá a nasledujíčiTlProto vyslovujeme svůj
podiv nad tím skleněnýai předělem, za kterým
na jedné straně je mlčení a na druhé doposud
-jřaďn. é- nevy s vet Ičn ěto isidentské hnutí.
Neiíi to pravda, že toto hnutí bylo prvním odporemJpLjJ režimu. Už nikdo z nich nc-má preditüw/mkrL^esteQh let padesátých. Byla to
Proto pro nás i toto obdoW^tíStává/necím ob
mocní piSlfežitostjLteeá vytlačuje všechny oběti
dobným jako první doj^pronásL<myýní oj: osživotí^KdLQefáral vmzkých uhelných slojích,
tolů. Ve vědomí jistoty Božíj.Kme dotázali ayt
kdo nelepal lyděnku a nečvachtal v děravých
vděčni i za šikany, za ránv/j/za pryt/ásledo/< ni
botách VvjOtocioKspiny pod zemí, těžko uvěří,
Tam jsme se naučili žít.ďpravdě za největší
kolik vyouM člověletKpřesto žije, jenže nám ne
skvost života pcvažoVzt jen holeno člověk 3
Nepotřebovali jsmeózvičit ono 6udí přizpůsa
stačí kdyžTůjem. I kmýž se nám zdůrazňuje, že
musí být udržena kontinuita práva, cítíme, že
bovárií těm, kdo byli mocnější. Doufali jsma
převažuje kontinuita bezpráví, neboť potká
však, že všechny tyto oběti a nabídnuté ži/oty
váme své katany, kteří se nám doslova tlenu' a
pročistí celý náš národní i státní mlat. Žati n ale
honosí se svými vysokými důchody. Člověku,
cítíme při pomyšlení na všechny mučené coskterý prošc-l touto zahnojenou špínou minulého
pělé i utracené děti, jak daleko jsme se dc stali
režimu je úzko z oné skutečnosti, ve které se
od skutečné pravdy. Jak prořídly už naše iaiy,
cítí jakoby prodán. Propadáme sc do hlubin,
jsme už jenom jako zbyteček z Babylonského
které nic nemají společného s onou velikostí
zajetí, jenom jakýsi šeárjašub těch, kdo též
těch, kdo bídně zkomírali s námi v různých
měli zajít, ale navzdory nepřátelskému úsilí ; ijí
šatlavách. Jak zodpoví český národ, že tímto
dál s myšlenkou učit jiné trvalým hodnotám
: hnusným způsobem prohospodařil nejmoueřejší
Čas se naklátil a počty zmenšily a neusjál£_
"a statečné vychovatele, kteří mohli pomáhat
se zvětšuje zástup potupených mučených lorňícelému národu a v celých dějinách?
ří. Každého z nás, kdo přežil a je schopen ještě
Je čas, abychom se usebrali v opravdovém
vnímání, uráží všechno liché žvanění lidí s vy
rozjímání a poděkovali těm, kdo svůj ži vot na
pjatým hlasem, který dokážeme rozlišovat po
bídli jako oběť za národ a vyprosili si silu,
všech létech, kdy jsme umlčováni odmítali kaz
abychom nikdy nezmrhali to, co nam Buh dává
dou lživou mnohomluvnost. Ať se nikdo, kdo
právě obč-ťqpi přestálými.
se teprve včera narodil, neodvažuje znevažovat
Předneseno 26. 6. 1998
oběti otců a matek nebo umučených mladých
bratří či sester, ať nikdo nevstupuje do znečiš
V Ďáblicích bylo při této slavnosti přítomno asi
ťujících vod, ve kterých se tolik dětí vrhanou
jen 80 muklů. Garda hradní straže, vo;. hudba.
špínou zalklo.
Krátce hovořil p. Zůrek, Stránský a hlavni projev
Nechceme na tomto posvátném místě uvažo

Jsme neustále konfrontováni s nevšímavosti,
odmítáním ze stran všech instituci; vedoucích
všech resortů. Vzrůstá proti-muklovská nálada.

PROGRAM PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA HAVLA
V TÝDNU OD 2 DO 8. ÚNORA 19S8
Pondělí 2. února

inaugurace prezidenta republiky
lúerý 3. února
10.30
13.20

přijetí ministra obrany Michala I ,obko\viczc
přijeti vrchního velitele spojeneckých sil NA1O generála Wesley k.C larka

V Praze dne 30. ledna 1998

I aidisiav Špaček
mluvčí prezidenta republiky

Zpravodajství
Neviditelny Pes politický, rodinný a psí
denní www list.
y.CNN interactive zpravodajství (v
angiičtiné) agentury
CNN.
.»Svět Namodro Kritické zpravodajství
Světa Namodro
x Media serveriníoímační serve; MIA.
Češte Noviny aktuaíni zpravodajství
v podáni ČTK.
fr Finanční noviny ekonomické
zpravodajství.

Počkače,
Internet

STOUPENCI SPR-RSC demostrují pod dohledem policistů před pank
ráckou věznicí během soudu s šéfem, republikánů M. Sládkem.
Foto ZN LEOS CHODURA

V první brázd* a v bílé bund* se Mirek
■veheiaentn* zasazuje za propuštěni Miros
lava Sládka z vezení. Možná, že dnes,
kdy propukly skandály ve financování v
SPR-ŘSČ by mohl prostřednictvím "Res pu
blica" zaujmout k tomu své stanovisko.H.
blip: www.hrad.cz cgi-bin win kpr pr<wam.html

>ž;vě - Denní
zpravodajství ze světa
internetu a výpočetní
(eenniky.

- Denní
zprávy BAJTu
monitorující význačné
události související se
Šiti.
^Svět Namodro - Denní
zpravodajství Světa
Namodro.

Právníci výrok soudu
nekomentují
Praha -- Zprošťující rozsudmí
v kauze Miroslava Sládka je pod
le právníku rozhodnutím nezá
vislého soudu, které proto není
třeba příliš komentovat. -'Soud
rozhoduje na základě provede
ného dokazování a předložených
znaleckých posudku. Je pouze na
něm. jak důkazy zhodnotí a k ja
kým závěrům v mezích zákona
dospěje. Platí to i o posouzeni
údajných rasistických výroku na
příklad právo v kauze pana Slád
ka,« uvedl pro ZN advokát Jan
Fürst. -Jde o rozhodnuti nezávis
lého soudu, které myslím není
třeba komentovat,« soudí v reak
ci na zprošťující rozsudek soudce
Ústavního soudu ČR v Brně pro
fesor Vojtěch Cepl. Také podle
právníka Karla Novotného závaž
nost žalovaných výroků a jejich
případný rasistický podtext musí
zhodnotit soud
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