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škodilo by m
ožná, kdyby devětadvacátého, tobude zase výročí m
nichovské dohody, odtehdá jsou nám
západní demokracie taky něco dlužné.
Nepřipomínejme si však, kom
u jsm
e ohledně naší bezpečnosti a svobody věřiteli. Lépe se sam
i
starat. To námNATObezesporu umožní. Je tedy dnešek dnemšpatné vzpomínky a dobré zprávy. Jak
už řečeno, velmi spolu souvisejí.
Vladimír KUČERA

už by se u nás žádná okupace m
ožná konat nem
usela. Jednání otomzačnou po polovině září, ne

právní základ NATO. Možná topánové zAliancetak i načasovali. Ve výročí dne, kdyzačala rolovat so
větská letadla, aby druhý den přistála na Ruzyni se zvěstovánímokupace, námposlali oznám
ení, že

k tom
uto obranném
u uskupení. Začátkemprosince bychomměli podepsal washingtonskou sm
louvu,

želá od Severoatlantické aliance první
návrh chystaných jednání o připojení

Á

me. Dokonce někdy překrucujeme události, které byly vlastně vítězstvími, v porážky. Jako příklad lze
uvést Lipany. Husitství jako m
yšlenka jimi vlastně vyhrálo, m
y však udělali jsm
e z lipanského bojiš
tě národní zm
ar.
Definoval to právě v souvislosti se srpnem1968 Jan W
erich: »Jsoutací, kteří dostanou přes držku
a porvou se. Pak ti, kdo dostanou přes držku a ohnou se. M
y nejdřív děláme, jako bychomse chtěli
prát, potomse ohneme a hrdě křičíme, že lak jako m
y nikdo nikdy přes držku nedostal!«
21. srpen je bezesporu jednímz dnů, kdy jsme přes ústa dostali. Tak vydatně, že jsme se potom
i.
V
V
V
g V
z leknutí mlátili přes pusu sam

My, Češi, máme až chorobnou.vášeň rýpat se ve svých ranách. Udělenými výprasky se ba i pyšní
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existující společnosti i s jejími nedostatky a snaží se působit tak. aby
společnost byla schopna žit přirozeně Konzervativní' politik je spíše

Nápadního Berlina.
Za co se schovávají dnešní zastánci komunistické
'spravedlnosti"jestliže se odvolávají na stadium "přípravného řízení
před podáním obžaloby", přičemž sama komunistická justice trestní
stíhaní přerušila? Nikoho z těchto zastánců ani ve snu nenapadlo, že do
stadia "přípravného řízeni před podáním obžaloby" měli být v prvé
řadě postaveni všichni ti, kteří měli nesmazatelný pódii na vynesených
rozsudcích smrti dobře vědouce, že se jedná o politické vraždy s jediným
cílem zbavit se nebezpečně silných politických protivníků - zastánců
skutečné demokracie Nikoho z těchto zastánců komunistické
"spravedlnosti" nenapadlo, že do stadia "přípravného řízeni před
podáním obžaloby" měli být postaveni všichni ti, kteří mučili a ubili k
smrti politické věznč ve svých vyšetřovnách, v korekcích věznic nebo
v bunkrech koncentračních táborů za to, že zůstali věrni svým
demokratickým ideálům. Všichni ti, kteří dali rozkaz i ti, kteří jej horlivě
plnili, totiž postřílet na hranici i nedaleko za ni v cizím státě lidi, kteří

lékařem než inženýrem. Jeho úkolem je léčit existující společnost a
nikoliv tvořit společnost nového typu., jak má ve svém planu
socialismus. Konzervativec chápe společnost jako výsledek působeni
přirozených sil On je zde proto, aby těmto silám pomáhal, ne aby jim
odporoval. Víme, že opravovat a napravovat přírodu vede vždy ke
zničeni. Tento názor vyrůstá z úcty vůči společnosti, která je lepši

prchali před běsnící represi komunistického režimu a snažili se zachránit
holé životy.
Byly a jsou to případy stejně dobře známé, jako případ bratři
ýdašinů Jenže schází dosud politická vůle tyto případy řešit.

orgány.
Podle vyjádřeni místopředsedy Nejvyššíbo soudu Pavla Kučery,
jak uvádí Telegraf ze dne 21.7. t.r., je případ bratři Mašinú stále ve

jejich návratu do vlasti postupovaly nebo mohly postupovat státní

sladili přípravného řízeni před podáním obžaloby1! Pavel Kučera dále
uvedl, že existuje několik možnosti řešeni připadli jako např přerušeni
nebo zastavení trestního stiháni obou bratrů, nebo mimořádný postup třeba milost presidenta republiky
Je až neskutečné, Je existuje je jtč dnes možnost uvalit vazbu a
postavit před jakýsi soud ty, kteří se postavili se zbrani v ruce únorovým

V současné době se objevuji v periodickém tisku články a úvahy na

téma "případ bratři Mašinú". Je vyslovována otázka, jak by v připadí

dnešek
a

P řípad b ra tří M a šin u

Žádáme išeilu n ty, klet l píši, nebo budou psát do /.pr.oodaje,
aby své příspěvky posílali na adresu brněnské pobočky K1*V
(KPV Brno, IlybeŠova 71, 602 00 Brno), nebo přímo na adresu
Miloše Slabáka (1 leleelelova 5, 602 00 Brno). Děkujeme.

rudým samozvancům za to, že se dik štčsti i osobni statečnosti doslova
probili k zachráněni holých životů do tehdejší zóny demokracie - do

I kdýž místopředseda Nejvyššiho soudu je toho názoru, že "výzvy
a apely různých stran i jednotlivců v tomto stadiu se nezdají příliš
odborné", stavím se plné za to, že případ bratři Mašinu nepatří vůbec
na stůl demokratického soudu, neboť jejich činy byly ve své době

zárukou pravdy než jakákoliv teorie
Konzervativní postoje jsou následující Konzervativce si váži
individuality každého člověka Každá osoba má podle něho právo na
soukromý život, v němž může sledovat své vlastni čile podle svých
schopnosti a svých hodnot Socialista je přesvědčen, že má právo
soukromou sféru kdykoliv porušit Domnívá se, že má právo zabavit
majetek, omezit volnost pohybu, kontrolovat vztahy mezi lidmi jak v
zaměstnání, tak i doma, rušit nejrůznějši zvyky tak, aby dosáhl svého
pofidemiho ideálu - rovnosti mezi lidmi Konzervativec naproti tomu je
přesvědčen, že život společnosti není možný bez kvetouc! stery
soukromé volby. Výsledkem pochopitelně bude nerovnost a odlišnost
Konzervativec věří v posvátnost soukromé sféry a nemá tudíž, námitek

proti sociální a materiální' nerovnosti, která existovala i v největším

komunismu. Konzervativec chápe, že nerovnost je nevyhnutelná a že
je možno ji odstranit pouze zničením kořenů života společnosti

komunistickou totalitu vlastními silami prováděli. Jejich rozhodnuti
oddělit se od SBS jim můžeme jen schválit, oni bojovníky za svobodu
opravdu nebyli, nejsou a také nebudou, komunismus a svoboda jsou

ihned po schválení podepsáno Dubčekem. Do tisku vešlo toto nařízení
již i s podpisy presidenta Svobody, předsedy vlády Černíka, a předsedv

pojmy, které k sobě významově nepatři.
S úkazem rozbíjeni organizací, spolků, ale i politických stran se
setkáváme již. běžně a nikoho ani nepřekvapí, že se tak děje Zčásti je to
způsobeno dosud neuklidněným kvasem naši společnosti, která se
naprosto amatérsky přeměňuje z nesvobodné a řízené společnosti do
společnosti zcela svobodné Z větší části je to rozbíjeni záměrné,
způsobené pohrobky minulého režimu, kteři se nechtějí smířit se ztrátou
mocenských pozic, jaké zaujímali za bolševika

Záludnost zákonného opatřeni č. 99 spočívala v tom. že pod rouškou
zásahu proti "antisocialistickým živlům", proti těm, kteři "narušovali

Metody k destrukci používané jsou různé od otevřeně
komunistických, jak se projevily v SBS, až po úkazy na první pohled
diametrálně odlišné, o to však nebezpečnější, jak jsme byli svědky u
nás v KPV. kdy se mezi hlasitě vykřikovanými protikomunistickými
hesly skrý valy útoky právě opačného smyslu Proto POZOR! Ne
každý, kdo se hlasitě zapřísahá svou politickou neposkvrněnosti,
mravnosti, hrdinstvím či trpitelstvim je takový, jak se předvádí. Mnohdy
je pravdou pravý opak, který- se při bližším prozkoumáni jeví jako
služba živlům kdysi mocným, kteři na takového "vlastence" něco
kompromitujícího vědí a používají ho jako vhodného beranidla

opatřeni (§ 4, § 5) se stávají součásti dalších zákonů a cesta k represím
vůči "nepohodlným osobám" je volná Nařízeni se stává ideálním pro

Konečně dalši skupinou, ve své podstatě dobrou, ale navenek se
projevující hurávlastenectvim, jsou takoví, kteři se domnívají, že

pobírají slušné důchody, zatímco ti, které postihlo ono zák opatřeni č
99 pobírají své důchody - “milodary".
Dušan Chval

Soukromá sféra potřebuje soukromý majetek. Nad nim musí být
kontrola vlastními prostředky - nad vlastni půdou, vlastním kapitalem,
vlastními možnostmi. Stát nemá v žádném případě právo připravit mne

současné politické klima musí odpovídat jejich představám. Protože
však takové klima u nás nepanuje, je za to zodpovědná vláda, parlament,
ale také KPV. která si to nechá líbit Proto pryč s vládou, parlamentem
i KPV, oni by to zařídili jinak. Tito hrdinové si ve svém omezeném

jednoznačným výrazem odporu proti komunistické zvůli, proti
komunistickému bezpráví a zůstávají takovými dodnes Odmítám právě

o můj kapitál nebo majetek
Majetek vyžaduje volný trh, který zase naopak vyžaduje soukromě

duševním obzoru neuvědomuji, jak příjemně znějí jejich plamenné
výzvy ušitn všech levičáků Proto, váženi, pozor i na ně, oni jsou v

proto ze své pozice politického věznč 50 let současný přistup k případu
bratří Mašinu, kdy je kdosi chce soudit za jejich ozbrojený odpor,

vlastnictví. Pouze volný trh může stanovit cenu jakéhokoliv zboží.
Konzervativní postoj bere v úvahu tři podstatné podmínky
- ochranu vlastnických práv
- ochranu smlouvy a ručeni za jejich plněni

jádru dobři, ale potřebuji usměrnit
Buďme věcní, střízliví, mějme oči otevřené a uvědomme si, že
žijeme v této zemi a v této době, nikoliv ve vysněné pohádkové krajině
a v době blíže neurčené
Miloš Slabák

zatím co řada těch, kteří přisahali věrnost demokratické republice nehnula
proti komunistické diktatuře ani prstem a naopak si na hrud' připínala
komunistická vyznamenáni
Ptám se tedy: Kdo jsou vlastně ti. kteří by dnes rádi smazali svůj
brilantní neúspěch při stiháni bratři Mašinu v tehdejším komunistickém
východním Německu za účasti jedné z. nej vyšších šarži StB. která čekala.
Že si je vítězně přiveze do Československa’

Ptám se: kdo jsou vlastně ti. kteři dnes tak touží odsoudit v případu
bratři Mašinů celý protikomunistický odboj a tiše se pak vysmívat, jak
je p nádherné mít "sametovou" justici.
Postavme se všichni, kteří jsme prošli "vysokeu školou'
komunistických věznic za to, aby bratři Mašinové měl: za svů;

- plnou zodpovědnost výrobce za kvalitu svých výrobku a s tim
související důvěru spotřebitelů ve výrobce
Z toho vyplívá. že volný trh ne: užc exotova: bez vlády zákona
neboli bez právního státu Bez vlády zákona neexistuje ochroma majetku,
smlouvy ani ručení Zrušit vládu zákcr.a není těžké - komunisté to j.i,-.:ié
dokázali Vytvořit vládu zákona tam. kde ncex: •• :;e.jev:ak velmi obtížné
a dlouho to trvá Zákony se vytvářc poměr;.? dobře, ale lej.ch zažit:,
proniknuti do vláscčnic společnosti a jednotlivýeb. údu je dlouhoJobý

p-oces
Konzervativci v Anglii a Spojeny.’. Státech pu'.x'jji pni cíp •.Lidy

neohrožený postoj nezadatelné právo navštívit svou vlast, piáv ? zas:?.-, :■

zákona za nástroj, který omezuje moc státu S . ilistc p n

se u hrobu svých rodičů a vzdát jim h -Id za t \ že v nich v'.chovali
věrné syny demokratického státu.
/ i»»i . "úv

z.ikon za nástroj expanze státu Tato exp,»: -e práva .. ,.t s’n ve svém
důsledku vede k sebedestrukci - •
jsme byli svědky v připadá
komunistického panství Je však smutné, že stále ještě. : po těch

Konzervativismus a socialismus.

evidentních zkušenostech, značná část lidi, jak u nás tak i na západě,
sebczničujici tendenci socialismu nevid: a stále ještě věří v tyto nesmyslné

Mezi neinformovanými lidmi panuje stále ještě názor, že
kotižcrvativ ismus znamená něco zastaralého, něco zpátečnického, něco

ideály.
Na závěr konstatujeme, že základní kameny konzervativistnu jsou

reaWniho, prosté něco špatného. Opak je pravdou. Konzervativismus
je určitý způsob myšleni, určitá filosofie a hlavně politická praxe Oč v

soukromí, vlastnictví a zákon Je vidno, že konzervativismus není
žádná utopistická filosofie matoucí lidské mozky nýbrž, že je to život
sám ve své nejnitěrnčjši podstatě.
1 'ladinnr Struska

zásadě jde
Socialismus je doktrína, je to soustava věr a teorií. Naproti tomu
konzerv ativismus je praxí. Vzniká za určitý ch sociálních okolností jako
reakce na sociálně politické změny Konzervativismus v Britanii proto
nen: nutně stejný jako konzervativismus ve Spojených Státech V
pohúcke sféře je na západě konzervativismus chápán především jako
politická tradice spojená s určitými politickými stranami jako britskou
Konzervativní stranou a americkou Republikánskou strunou. Za druhé
jekenzervativismus chápán jako určitý postoj v literatuře, uměni, filosofii

a nábwenstvi.
Konzervativní strany mají za svůj hlavni cil založit a chránit

rovnováhu zájmů ve společnosti Konzervativismus vychází z reálně
V červenci zemřel člen pobočky KPV v Hradci Králové
Jindřich Vmtěr.i Zúčastnil se v roce 1936 Olympijských her v
Berlině •' .i-'ko gymnasta - Sokol - mnohokrát representoval naši
republika .'a války se zapojil na Mladoboleslavsku do odboje a

Rozkladné elementy nezahálejí
Před časem jsme byli svědky pokus.; o rozbit: KPV. pokusu naštěstí
nezdařeného. K podobnému úkazu došlo nedávno ve Svazu bojovníků
za svobodu, kde se odtrhla skupina, která si dala název ANTIFA, což
|.'Ou - jak liž sám název napovídá - kom unisté, kteří nedovedli unést jak
název (Bojovnici za svobodu). tak i so..častíc politické zaměřeni SBS
Tito soudruzi veřejně prohlašuji, že jsou proti fašistické totalitě, proti
níž bojovali /snad.', ale popírají, že bv mohla take existovat totalita
komunistická, což je vcelku jejich pochopitelný názor, neboť cm tu

I

pořádek" se skrýval legislativní krok, umožňující dle § 4 a § 5 vytvořit
persekuční atmosféru možnosti okamžitého propuštěni z práce nebo u
studentů možnosti vyloučeni studujícího z dalšího studia. Pro přiklad
uvádím, že již. dva měsíce po schváleni tohoto opatřeni, tedy v říjnu
1969 podává Veřejná bezpečnost trestní oznámení na 1865 osob a
Státní bezpečnost na 1 195 osob Oba citované paragrafy zákonného

uplatnění především vůči politickým vězňům, které v roce 1960
propustili na amnestii.
TO JE TAKÉ důsledek 21 srpna 1968, KDY RUDÍ NÁHONČÍ
PROKAZOVALI RUDÉMU BRATRU, JAK SE ČINÍ.
A dovolte krátký dovětek To nebyl politický- teror? Co na to, vy
rádoby demokraté, ať v odborech "táty Falbra" nebo v překabátěných
levicových stranách pod vedením soudruha Štěpána nebo soudruha

Grebenička ml. a jim ideově zpřizněných? Dnes bývalí rudí mocipáni

Ostuda z nestatečnosti
Na nedávné tiskové konferenci Úřadu dokumentace a vyšetřováni

zločinů komunismu pronesli za přítomnosti ředitele jeho podřízeni
neslanou nemastnou předehru k verdiktu, jimž má být s definitivní
platností smazán "připad bratři Mašinů". Komunistická justice z nich
udělala vrahy, přestože v USA, kam uprchli přes býv. NDR. byli

vyznamenáni za statečnost. Náš právní stát, tentokrát reprezentovaný
ÜDV, jim přívlastek vrahů ponechal, ale zajistil jim pouze beztrestnost,

když prohlásil jejich činy za promlčené
Smutné zjištěni pro ty, kteři byli kdysi odhodláni bojovat za svobodu
své vlasti tak, jak je nabádal jejich otec před popravou gestapem. I v
tomto rozhodnuti Úřadu pro dokumentaci se jako ovlivňující činitel

21. srpen
V kalendáři opět zaškrtneme 21 srpen, datum. které se zapsalo
zásluhou" rudý ch rádoby vlastenců r.ejodpornčjší zradou mezi pohnuta
výročí této země
Jistě vzpomenete - jako mnoho z nas - úděsné smutných okamžiků
tohoto dne roku 196S, když se v ncjčasnějšich ranních hodinách do ulic
našich měst vpližily. obdobně jako 15 března 1939 nacisti - tanky
sovětské armády, nesoucí na svých. pásech budoucnost nejen devastující,
ale i hluboce ponižující duši národa, který už. nikoliv ze své vůle. 2 - l.t
poznával, co v praxi znamená kottv.r.i.-mus.
21 srpen 1968 vstoupil do dějin ;: -..'eiio národ.; jako ruJý Mnichov.

projevila neznalost pravé historie vlastního národa
Od srpna 1993 platí zákon o protiprávnosti komunistického režimu

a odporu proti němu Při přípravě znění tohoto zákona vynakládali
zástupci Konfederace politických vězňů obrovské úsilí k přesvědčeni
poslanců, aby kromě výrazu odpor byl v zákoně uveden i výraz odboj
Poslanci, ač byli prakticky stejného politického názoru jako my tvrd
že odboj je možný pouze se zbrani v ruce a takový prý- nebyl. Případ
brat:: Mašinů a vice podobných případů poslance nakonec přesvědč/,
a odboj byl do zákona pojat a parlamentem přijal.
Nyní úřednici "právního státu" jejichž povinnosti je uplatňován;
zákonů v praxi, zákon o protiprávnosti komunistického režimu ignoruji
a přiklánějí se ke komunistické verzi této kauzy Ono takové řešeni je i
méně namáhavé. Úředníci právního státu se také odtažitě staví ke stihám

připravovaný tentokrát odpornou zradou z vlastních řad
To byl jen začátek. Přesně za rok a den po násilném vniknuti cizích

vojsk na území našeho státu, 21 srpna 1969, podepisuji tehdejší "mocni",
t.j president Gustav Husák, předseda vlády Oldřich Černík a předseda
Federálního shromážděni Alexandr Dubčck zákonné opatřeni č. 99. A
to byl nástup Předsednictva UV KSČ k totálnímu převzetí moci dle

skutečných vražd páchaných reprezentanty minulého režimu v
jakékoliv úrovni, protože prý- jednali v rámci tehdy platných předpisů
Tedy zločinec, který si uzákoní zločiny proti lidskosti, jedná podle
práva a nelze je trestat, zatímco občan, který se postaví proti tomuto
nasih, je vystaven trestnímu stíháni Jak scestné a nizké'
V cele kausc Mašinů nebyla dosud nikdy slyšena druhů strana Za
základ usudků a odsudků byly vzaty protokoly StB. o nichž se každý

požadavků Moskvy
K tomuto kroku byla ovšem podvojně vytvořena patřičná atmosféra
tak. jak ji komunisté uměli vždy podle dané situace uměle vytvořit
Zneužili (jak jinak) atmosféry, kdy se demonstrovalo proti přítomnost;
cizích vojsk Řekněme si jen stručně, že dokumenty zcela jasně dokazuji
to. že rodná strana vytvořila stav pohotovosti, jako by byl válečný stav
Je zajímavé, kdo všechno na schůzi Předsednictva zasedal Byli to
Gustav Husák jako předsedající, l udvík Svoboda. Vojtěch F.tban.
Oldřich Černík, Vaši! Bifuk. Lubomír Štreugal. Miloš Jakeš. Alois Indra.

člen KPV' na vlastním případu přesvědčil, že jsou vylhanc a
konstruované tak. aby zjištění vxiiovovalo komunistickému bezpráví a

"morálce"
Ředitel ÚD V Vaclav Benda prý odjel do USA bratry Mašinový
vyslechnout. Chvalme a přejme mu jeho cestu, třeba se dozví 7 úst
iicii ovolanějšich.ýuA’ vypadal opravdový odboj padesátých let
Miloš Slabák

Jozef I enárt, Josef Kcinpny. Karel Polaček. Jan Piller Ve vládě, resp

ve l'S. bylo zákonné nařízeni schváleno "všemi hlasy", když předchozí

nanmkv Dubčeka a Císaře byly poiv.mutv Zákonné opatřeni bylo

s

po ímoiu 1948, jako "nepohodlný" pamětník sokolských
mvšlenck a činů, ztravil v komunistických koncentrácích 7 let

Zdeněk Kovařík

federálního shromážděni Dubčeka.
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Vocdě. ale přece vzpomínáme >ia Květu I.thalovou
Svačinovou Květa jak ::šc žda. tak tiše odešla

Kdo iste p znali. vzpomeňte s námi
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...Zapomněl kat
kolikrát utáhl na krku oprátku
Kolikrát musel celu otvírat
uhýbat před anděly
napříč cesty božskému Jezulátku
Zapomněl pes komu se lísal
Kolikrát trhal
v Belzebubi říši
ovečku nebes nevinnou • Beránka smutku
Kolikrát z hodin vykostěn čas
odumřel na úbytě
slabošských skutků
Hustá čára mne probouzí
Zapomněl Filištín v zástupu farizeů:
srdce uranem štěpené
smrti se nehrozí
Po čase marnivých evropských korozí
země se k jitřence rozklene ...

Nevyžádané rukopisy
se nevracejí.

Holubice, Bohumil Robeš

Vosi íiobídku
/
koupit ooši Zem,
uvóííme ...
Řeč náčelníka Sietla k prezidentu Spojených
států amerických z roku 1855, ohledné prodeje
indiánské půdy bílým osadníkům. Slova moudré
ho indiánského náčelníka nezapadla ani po stočtyřiceti letech.

šimi bratry. Skalnaté výšiny, úrodné louky, teplo
z těla poníka a člověka, to všechno patří do jed
né rodiny. Posílá-li nám tedy Velký náčelník ve
Waschingtonu zprávu, že chce koupit náš kraj,
žádá od nás hodně.
Připravil: Ing. Oldřich Tihelka
Velký náčelník nám sděluje, že nám dá místo
kde můžeme žít pohodlně a sami pro sebe; on
bude naším otcem a my jeho dětmi. Ale může to
Velký náčelník ve Waschingtonu posílá zprá
tak vůbec někdy být...? Bůh miluje váš lid a své
vu, že si přeje koupit naši Zem. Velký náčelník
nám také posílá slova přátelství a dobré vůle. To
rudé děti opustil. Bůh dává bílému muži stroje,
je od něho přívětivé, neboť my víme, že našeho
aby pomohl v jeho práci a staví pro něj velké
přátelství nemá zapotřebí. Ale my jeho nabídku
vesnice. Váš lid je den ze dne silnější. Brzy za
uvážíme, neboť víme, že když naši půdu nepro
plavíte kraj jako řeky, které se řití roklinami po
nečekaném dešti. Můj lid je jako opadající příliv,
dáme, přijde sem bílý muž s puškami a naši Zem
avšak bez návratu. Ne! Jsme různé rasy, naše
si vezme.
Jak je možné oblohu nebo teplo země koupit | děti si spolu nehrají, a vaši starci nevypravují
či prodat...? Tato představa je nám cizí Když 1 stejné příběhy. Vám je Bůh nakloněn, my isme
nevlastníme svěžest vzdut”.; a třpyt vody, jak
siroto.
to od nás můžete koupit...’ My se rozhodneme!
Vaši nabídku koupit naš Zem, uvážíme. NebuCo říká náčelník Stell, na to se může Velký ná ! de to lehké. Tento kraj je nám svátý, máme počelník ve Waschingtonu spolehnout tak jistě, jak i těšení z těchto lesů. Ne..Th, jsme jiní než vy.
se náš bílý bratr může spolehnout na návrat roč
Třpytící se voda, která prcudi v potocích a řeních dob. Má slova isou ja-.o hvězdy. Nezam- • i kách, to není jenom vcca. to je krev naších
přc-dkň. Když vám tento r -j prodáme musíte . ěnou.
dět, že je svátý; že každí prchavý odraz v průz
Každý kousek této Země -j <".••• mu lidu svat..
račné vodě jezer vyprav
tradicích
u ! •.uš
• ížd
• ■ ... .:í se je :
písečné ; •.
tech ze život i mého lidu Zurčení vod, je .‘.ías
ořež , mlha v tmavých
:m -aždá paseka,
každý bzučící hmyz je v myšlenkách a zkušeno , mých předků, řeky jsou našimi bratry.
Rudý muž vždy ustupoval před pronikajícím bí
stech mého lidu svátý. Míza, která stoupá ve
lým mužem, tak jako jitřní mlha ustupuje do hor
stromech nese vzpomínku rudého muže. Když
před ranním sluncem. Ale popel našich otců je
mrtvi bílých odcházejí, aby se toulali pod hvěz
svátý. Jejich hroby jsou svěcenou půdou a tak
dami, zapomínají na zenu svého narození. Naši
jsou nám posvěceny tyto pahorky, tyto stromy,
mrtvi na tuto divukrásnou zemi nezapomenou
tento kus Země. Víme, že bílý muž naši povaze
nikdy, neboť ona je rudému muži Matkou. Jsme
nerozumí, je to pro něj stejný kus země jako
část1 Země, a ona je části nás; vonící květiny
každý jiný. Bílý muž zachází se svou matkou Zejsou naše sestry. Srnci, kůň a velký orel jsou na-
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O knize Oty Rambouska “JENOM NE STRACH’’

(vyprávěni Ctirada Mašina)
V čase, kdy na scénč našeho politického děni ožil případ bratři
Mašinu, přichází vydavatelství “RESPEKT" k široké čtenářské obci s
nabídkou publikace Oty' Rambouska "Jenom ne strach". Zájemci získají
uvedenou knihu na adrese “RESPEKT”, Sokolská 66, 120 00 Praha 2
a cena knihy je 59.— Kč

Tolik jen stručná obchodní informace, avšak čtenář, které prožil
přes čtyřicet let komunistického režimu nebo čtenář, který se o toto
neslavné období našich dějin zajímá, uvitá jistě tento vydavatelský krok
Rambouskova kniha vypráví o osudech bratři Mašinu, Zbyňka Janaty,
Milana Paumera, Vládi Hradce, kteři založili vlastni ilegální
protikomunistickou odbojovou skupinu, k niž se později připojil Václav
Švéda.

Jaké by lo krédo těchto odpůrců komunistického násilí a zvůle?
Nechrne jc to vy slovit přímo (cituji): " za nejlepši způsob boje jsme
pokládali sabotáže již dost pokulhávajícího hospodářství. Opatřovat
zbraně a třaskaviny, nutné pro akce většího rozsahu. Znesnadňovat
život řadovým členům strany a rozšiřovat mezi nimi nejistotu. Prostě
nastal náš čas, jak nás otce nabádal “ (konec citace) A tak se rozpoutal
nelítostný boj na život a na smrt, jimž bratři Mašinové plnili své

rozhodnutí, učiněné po plném poznáni osudu svého otec, jednoho z
oněch “Tří králů" - legendárních hrdinů protinacistického odboje
BAI.ABAN - MA.ŠÍN - MORAVEK Bylo to rozhodnutí, ovlivňující
v celém rozsahu jejich pozdější život, jak se dočteme na straně 42
(cituji): "nepoddat se nikdy a nikomu, rozhodně odporovat zlu, bezpráví,
nezastavit se před nikým a ničím "(konec citace).

'-i
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Pokračování
Jestliže se k našim sestrám.a bratřím přimlouvám, aby si touto
knihou rozšířili své knižní bohatství, pak jen proto, aby si mnohem
více přiblížili a také hloubčji pochopili jednání a činy hrdinů, kteří, jak
autor v závěru knihy uvádí : JEDNALI. JAK MUSELI - ZDĚDĚNÉ

JMÉNO JE ZA VAZOVA1 -O

Dušan Chval

"Zpravcd...1 KPV" 5.2/95
”Res publica" č.34/98

R

oku 1855 vyzval americký prezident Franklin Pierce
indiánský kmen Duwamishů, který žil ve státě Wash
ington na severovýchodě USA, aby prodal své území bílým
osadníkům a usídlil se v rezervaci. Na tento dosud neslýcha
ný požadavek odpověděl takto náčelník Seattle: „Velký ná
čelník ve Washingtonu si přeje koupit naši zem. Tato před
stava je nám cizí. Jak je možno oblohu nebo teplo země pro
dat a jak to od nás můžete koupit? Jsme částí země a ona je
částí nás. Bůh miluje váš lid a své rudé děti opustil. Dává bí
lému muži stroje a bílý muž staví velké vesnice. Váš lid je
den ze dne silnější. Brzy zaplavíte kraj jako řeky, které se ří
tí roklinami po nečekaném dešti. Vaši nabídku koupit naši
zem uvážíme, neboť víme, že když neprodáme, přijde bílý
muž a naši zemi si vezme, neboť je cizincem, který přichází
v noci, ze země si vezme, co potřebuje, a když šiji podrobí
- kráčí dál. Odchází od hrobů svých otců a nestará se. Krade
zemi svým dětem a nestará se. Zachází se svou matkou ze
mí a bratrem nebem jako s věcmi ke koupi a k drancování.
Jeho hlad pohltí zemi a zanechá poušť. Pohled na vaše měs
ta v očích rudého muže bolí. Ve městě bělochů není žádné
ticho. Ten hluk se zdá být našim uším urážlivý. Co ještě zbý
vá ze života, když není slyšet křik ptáka nebo hádání žab ve
čer u rybníka? Indián má rád tiché šelestění větru vyčištěné
ho poledním deštěm. Vzduch je drahocenný pro rudého
muže, neboť všechno sdílí tentýž dech. Zdá se, že bílý muž
si nevšímá vzduchu, který dýchá, jako muž, který už mno
ho dní umírá, je i on otupělý vůči zápachu. Co se stále děje
zemi, postihne i syny země. Všechno je vzájemně spojeno.
Co postihne zemi, stane se brzy i lidem. Když lidé na zem
plivají, plivají sami na sebe. Neboť víme, že země nepatří li
dem, ale že lidé patří k zemi. To víme. Člověk nestvořil po
hyb života, omje v něm pouze vláknem. Co uděláte tomu
pohybu, uděláte sami sobě. Pokračujte se zamořováním své
ho lože a jednoho dne se probudíte ve svém vlastním odpa
du. A zůstane jen svět zohavený mluvícími dráty!“

J

ak to dopadlo, víme, je to už dávno. Zakladateli státu
T. G. Masarykovi bylo 5 let, když indiáni kmene Duwa
mishů odešli do rezervace. V Evropě zuřily dvě světové války
a průmyslová revoluce. Místo indiánských kouřových signá
lů jenom dým z továrních komínů. Čtyřicet let nadšeného
budování světlých zítřků, podtunelované uhelné revíry, prů
myslovými exhalacemi zplundrované lesy, chemickými od
padem znečistěné řeky. Říká se tomu pokrok.

MICHAL PAVLATA
publicista

částí země.

Jsme částí země

vody. Z celého toho „pokroku “ zůstává nakonec jenom
strach, že bude pršet. Bojím se, že děti v obecných školách
budou za chvíli dobře vědět, co je to státní rozpočet, ale
nebudou nic tušit o poselství indiána Seattla, že totiž:Jsme

a noc nemohou žít společné. Uvážíme vaši na
bídku jít do rezervace. Není důležité, kde stráví
me zbytek našich dní; naše děti viděly své otce
ponížené a poražené, naši válečnicí byli zahan
beni. Po porážkách tráví své dny zahálčivě, otra
vují svá těla sladkými pokrmy a silnými nápoji.
Není důležité, kde strávíme zbytek svých dní; už
jich není mnoho, ještě pár hodin, několik zim...
Žádné dítě velkých kmenů, které dříve žily v
tomto kraji nebo se teď v malých skupinkách
toulají lesy, žádné dítě už nezůstane, aby truch
lilo u hrobu lidu, který byl kdysi tak silný a plný
naděje, jako ten váš.
Ani bílý muž, jehož Bůh s ním zachází a mluví
jako přítel s přítelem, ani bílý muž nemůže unik
nout společnému určení. Snad jsme přece bra
tři..?
Uvidíme. Jedno víme, to co bílý muž snad jed
noho dne teprve objeví, že náš Bůh je tentýž
Bůh; je to Bůh lidí stejně tak rudých, jako bílých.
I bílí pominou, možná dříve než všechny ostatní
kmeny. Pokračujte se zamořováním svého lože
a jedné noci se udusíte ve svém vlastním odpa
du. Ale ve své záhubě budete zářit zažehnuti si
lou Boha, který vás přivedl do této Země a vám
určil vládnout tomuto kraji a rudému muži. Toto
předurčení je nám hádankou. Až budou všichni
buvoli pobiti, divocí koně zkroceni, až budou
skryté kouty lesa ztěžklé pachem mnoha lidí a
pohled na plodné pahorky zohavené mluvícím;
dráty, kde potom bude houština? Kde bude
orel? A co to znamená dát sbonem rychlému ?•
nymu a lovu...? Konec života začátek přežívánu
Bůh vám dal vládu nad z.' ?aty, lesy a rudým
mužem s nějakého zvláštního důvodů. Ale tento
důvod je nám hádankou. Až poslední rudy muž
ustoupí z této Země a jeho námět bucie už jen
stínem mraku nad prérií, bude Duch mých otců
v těchto březích a v těchto lesích ještě stále ži
voucí. Neboť oni tml’vah tmo Zemi |ako novo
rozené nuluje sr ice s', é nur- -..
Když vám pro láme svů,
m !uj:<- jej. jako
jsme jej my mi'ov i Starej:-:- se. jako jsme se
my starali! Uchovejte si vzpomínku na ten kraj
na takový jaký je. když si je; perete! A veškerou
svou silou, svým duchem, svým srdcem jej za
chovejte pro vaše děn a milujte jej, jako Bůh mi
luje nás všechny1 Neboť jedno víme: náš Bůh je
tentýž Bůh jako váš Tato Země je mu svátá.
Sám bílý muž nemůže ujít společnému určeni.
Snad jsme přece bratři. .7 Uvidíme.

souvislosti s tím, o čem mluvil náčelník Seatle před
bezmála 150 lety, pro mě najednou slova jako koalice,
opozice, diskontní sazba, Kavan, menšinová vláda, Grulich,
volební preference, hrubý domácí produkt ztrácejí na vý
znamu a důležitosti. S přírodou je třeba s účinností ihned,
nejpozději okamžitě, uzavřít mír. Pokud ještě vůbec bude
chtít. A přestaňme se ramenatě rozhlížet do vesmíru a mys
let si, že rozmlátíme hubu i slunci. Viděl jsem v televizi
muže z Rychnovská, který opustil svůj povodní polorozbořený dům a šel nocovat na kopec, protože se bál přívalové

mí a se svým bratrem Nebem, jako s věcmi ke
koupi a k drancování. Prodává je jako ovce či
lesklé perly. Jeho hlad pohltí Zemi a nezanechá
nic než poušť.
Nevím. Naše povaha je jiná než vaše. Pohled
na vaše města v očích rudého muže bolí... Snad
proto, že je rudý muž divoch a nic nechápe...?
Ve městech bělochu není žádné ticho, žádné
místo kde je možné na jaře slyšet rozpukání listů
nebo bzučení hmyzu... Co ještě zbývá ze života,
když není slyšet křik ptáka, nebo hádání žab v
noci u rybníka...? Jsem rudý muž a nerozumím
tomu. Indián má rád tiché šelestění větru který
hladí hladinu rybníka, vítr vyčištěný poledním
deštěm nebo těžký vůní borovic. Vzduch je dra
hocenný pro rudého muže, neboť všechno sdílí
ten samý dech. Zvíře, strom, člověk, ti všichni
sdílejí tentýž dech.
Jestliže vám prodáme svou Zem musíte si ji
cenit jako zvláštní a posvěcenou. Jako místo
kde i bílý muž cítí, že vítr sladce voní lučními
květinami. Vaši nabídku uvážíme. A jestliže se
rozhodneme přijmout, tak jen pod jednou pod
mínkou. Bílý muž musí se zvířaty této Země za
cházet jako se svými bratry. Jsem divoch a jinak
tomu nerozumím. Viděl jsem tisíc zetlelých bu
volů zanechaných bílým mužem zastřelených z
kolem jedoucího vlaku.
Jsem divoch a nerozumím jak má být ten ča
dící železný kůň důležitější než buvol, kterého
my zabijeme jenom abychom zůstali na živu.
Co je člověk bez zvířat...? Kdyby všechna zví
řata v.'mizela, člověk by zemřel na velikou sa
motu ducha. Co se stále děje zvířatům, stane se
brzy i lidem...! Všechno je vzájemně propojeno.
Co postihuje Zemi, posilňuje i syny Země. Když
lidé na Zem plivají, plivají sami na sebe.
Nabídku bílého muže koupit naši Zem, uváží
me. Ale můj lid se ptá co vlastně chce bílý |
muž...? Jak je možno koupit oblohu či teplo ze
mě. nebo rychlost antilopy? Ja< vám to můžeme
prodat a jak to můžete koupit...7 Copak můžete
se Zemí dělat co chcete jenom proto, že rudý
muž podepíše kus papíru a dá ho bílému muži?
Když nevlastníme svěžest vzduchu a třpyt vody,
jak to od nás můžete koupit? Mohou vaše pení
ze vrátit životy buvolů až bude zabit i ten po
slední? Bílý muž si myslí, že už je snad bonem,
kterému Země patří. Jak může nějaký člověk
vlastnit svou Matku?
Vaši nabídku koupit naši Zem, uvážíme. Den
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(Conscience) č. 9/1996
Proletáři všech zemí spojte se, nebo střelím!

Sovětská armáda nás přepadlá t
v noci 21. srpna 1968,
aby rozsévala zkázu a smrt ...!

p-
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Svědomí

K obrázku na obálce:
Vtrhli k nám v noci 21. srpna
1968 jako hordy nájezdníků z rus
kých stepí. Jen své koně zaměnili
za motorizovanou válečnou techni
ku. Primitivismus iim však čišel z

očí. Vždyť mnozí sovětští vojáci
nevěděli ani kde jsou. Stříleli,
vraždili,
ničili.
Proč
invazní
jednotky SSSR pustošily Národní
muzeum v Praze, když odtamtud
proti ním nevyšel jediný výstřel?
Na to je jediná odpověď. Po

třeboval: tuto budovu zničit, aby
! další jednotky, které měly určení
| okupační, byly falešně Informo-

I vány, že kontrarevoluce v Praze se
I postavila na tvrdý odpor a ničila
vše kolem a tím ohrožovala celý
' mírumilovný" svět? To ;e jediné

vysvětleni tohoto pustošeni!
Museli vytvořit fikci kontrarevoluce, aby zdůvodnili proč oku
pují naši zem! Je zde ještě ote
vřená otázka, kdo z našich obča
nik
nů se dopustil vlastizrady.
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