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Hrdin- III. cohoie
RAJNOCH Vladimír,'svod
dny, strážmistr SN3, pJ
vodním povoláním melo-j
r o 1 n í k, n a r o z en 8. b ř e z |
ns 19° 5 v Rujnochovicíi
ch, okres Holešov, ka
tolík, posledn* by tem M
Praze. Odsouzen stóthíJ
soudem, popr-ven 4. zář]
1951 v 5,25 hodin ve v4
znící Pankrác. Byl člr
nem s kup iny Světlan• ..
Nikdy nezapomeneme?
"PIETj

V diskuzním poř- íu
’’Aréna.” s Cyrilem Svob
dou se projevil i Lodí
slav Jakl a myslím, že
byl titulován jako po
radce Václava íiejlepsí
ho, takže mne neprekva
pilo, že horoval pro
většinový systém • V kj
/možná že čertova-1/ řo
kl nxeo jako ’’jak by s
Vám líbila 10% klausu
le? To bylo 29.7-1998.
8,Sv<xdcmín č. 15/1992

RAJNOCH Ladislav ;

tr

Všichni tihle piv- gm tie i
se už nemohou dočkat až y*eořou Ústavu xa vymiškují i
OZNÁMENÍ
poslední opozici v parlamen
V Mikulovicích u Pardubic zemřel ve veku 89 lei
v
te. Což o tc? p anové Lux i Ra
Josef Černý
ml si o tc dávno říkají svou
který jako vedoucí tzv. protistátní skupiny byl v roce 1950 od
trv ;lcu podporou 5% klausu
souzen na doživotí a po téměř 15 letech na Borech, v Leopol
le
z tím jen dekazov?li, že
dově, na Mírově a ve Valdicích byl podmínečně propuštěn. O
jun
VzTdj". sic o ne 3 o 1 i zsi ko
svých zážitcích napsal knihu "Za dráty komunismu". Na jeho
poslední cestě ho doprovázelo mnoho bývalých spoluvězňů,
šili. v tom smyslu jejich
přátel a známých.
x
. ,
, ,
zlikvidování ’c.-.áe Sp. ve-j i Cest jeho paitiaice!
vá a KDU-ČSL o US se bude
Uvedenou knihu můžete jcšlč objednat na adrese:
muset r''orrl 'drcut po sku
J. Černý. L. Matury 813, 530 12 Pardubice
tečných vůdcích jež se neboUvnitř čísla: --------dou háj při jím't konzervati
vní rozhodnutí.
VH.
1.Jaroslav B uzr i a n o c: Dočasné zastavení vydávání
časopisu "BRÁZDA" o- návrh n spolupráci s "Ros publica'"’
2.Ivo B e n do: Rozhovory s poučením od mých přátel...
3. Josef D c 1 e j š í: Nebyly to jen Babice ./Sv ‘'demí/
4. Oldřich T i h e 1 k
Dej Bůh, o by váš hlas byl v'dy
5. Josef Václav 3 l á do k: Jvut 'r Václave. /Svxdoraí/
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Vážený pane Hajný !

Námyt na s o1 upr 'ci s "Ros ouo’ica" oct
redakce"Brdzdy” je pro
vy <namen ’níím.
Přirozeně, že t*- myšlenku je st'-le ve
vzduchu, jde jer o to jak ji uchopit. h
’hee public ” ji semozř 'jp-" vítá velmi
vřele. Jo více red' kcí vyd 'v jící "poc
tiv ■ > pravdiví u.:. Bílky” v m?. ty .•■ tuvr.2
z f’i ■ nčn/uh důvodu nevv, drže i.y. ‘Pes pu
blic ’’ .se k nim nemůže oři zde lek-: počí
t? t nerol sv/mí 50 vy tisky vydrží j -ká
vo! i v olružování poljgrufick ,'cn potřeb
či nezájem čtenářů, ňbych diskuzi p-osunul
koap'tek dále navrhuji redukci
"ar 'zdj'■ .-. 'n ucení s názvem "Brázd . - rPS
public " , nebol Brázda ve v^c veřejná.

Děkujeme Vám za zaslané časopisy RES PUBLIKA,které jste nám
poslal.Články,které uveřejňujete jsou velice zajimavé.Rádi bychom
s Vámi pekuö projevíte zájem a pokud se časopis Brázda finančně

zmůže a bude znovu vycházet.Zatím jsme Brázdu dočasně zastavili.
Pokud se nám to nepovede,měli bychpm se domluvit na spolupráci.
Myslím si,že b y bylo dobré,aby se všechny redakce vydávající
poctivé a pravdivé Články měly sjednotit v jednotnou organizaci
a h edat podporu pro své vydávání»

Jěště jednou mnohokrát děkujeme.Budem rádi,když nám opět
nějaké výtisky pošlete.
"Res publica" by do projektu vložila ci*
rk- 10.000,- Kč, kteroužto částku by ka
ždým rokem zvyšovala o inflační procen
to. Nevylučuji, že by nový název mohl
rrst titul “'Brázda - Vxc veřejná". To
lik !' nám-tu vznesenému do diskuze re
dukcí 'Brázdy" a přeji si, aby její činést byla ručena jer. krátce, protože
přese všechno určit’' bude chybxt neje
nom mn-x, llelá připomínka;pokud jde o z:->
mxřerí, po litický profil, i.ánčty i člá
nky jste vynikající, ale grafická úpra
vu včetně obrazového materiálu by cht*la zlej. šit. Sbohem k txším se na o.ipovxd. l:/'í:.: dně jednaní nebude problémem,
nebol již 30 Jet pracuji v Praze. VII.

Jaroslav Burianec
redakce Brázdy

V Praze 11.8.1998.
Další z vynikajících časopisů, který zahynul /doufám, že. opravdu dočusnx/
re nezájem čtenářů. Jak už jsem vícekráte konstotov’ 1 - ti nejlepší v našem
kulturním prostředí nemají čtenáře /Český deník, Český týdeník, Necenzurov né noviny, Svobodné noviny přecházejí na čtvrtletník/ a tím postupn? i přes
velké finanční ob*ti svých vydavatelů dříve či pozd"ji vykrvácí. Douťájp,
se "Brázda“ objeví jako Fénix a vstane z popela"slabého zájmu dokonce i lidí,
kterých zájmy mxla ve štít* t.j. rolníků a venkovského obyvatelstva. Bude
vsak chybxt i lidem z m"stn práv* Vir, kteří doposud nezapomněli na Republi
kánskou agrární stranu z I.republiky - vedoucí politickou sílu na cest"' k
tak nebývalé prosperit", na jejíž činnost práv" “Brázdu.“ jhv.znv la.
VH.

Dekly to jen Babice
Otůnrat k luůzam itmlowku
Sialo se nedávno, že do míst
nosti, v níž každý čtvrtek úřaduje
výbor Konfederace politických
vězňů, pobočky Písek, vstoupila
velmi nesměle starší žena s dopro
vodem svých rodinných přísluš
níků. jejíž tvář byla poznamenána
dlouholetým utrpením a hrůznými
životními prožitky. Tato tvář je
pro nás dost výmluvná k tomu,
abychom vytušili, že zde jde o
další tragédii z doby komunistické
totality.
Tato žena usedá a předkládá
nám svazek zažloutlých listin, do
kumentů o selském dramatu, je
muž padly za oběť další th mladé
životy z jihočeských vesnic Obděnic. Radešic a Kojetína.
Rozsudkem Krajského soudu v
Ce ských Budějovicích ze dne 26.

jein na smrti Vladimíra Mandíka
v létech padesátých nám připomí
ná nerovný zápas zemědělců v
Babicích znásobený provokací tzv.
StB s úmyslem nejenom zastrašit,
ale i úděsným zločinem otřást a
ochromil selský stav v republice.
16. března 1951 byli popraveni
Václav Junek, rolník. Alois Laci
na. rolník a Karel Máša, rolník.
10. února 1955 byii popraveni Jiří
Řezáč, lodník. Jaroslav Sirotek,
rolník a Bohumil Šíma, dělník na

10. 1954 ve spojení s rozsudkem
Ne; vyššího soudu v Praze byli Jiří

Řezáč, Jaroslav Sirotek a Bohu
mil Šíma odsouzeni k trestu smrti
provazem. Další účastníci tohoto
procesu Josef Novák a Jiří Dolista
z Pořešína a Ladislav Šimek z Mi
levska. jakož i Karel Kothera z
Hrejkovic byli odsouzení k dlou
holetým trestům těžkého žaláře.
Není možné při listování v těchto
dokumentech nevzpomenout na
Koubalovu Lhotu a tři justiční

vraždy a to Václava Junka. Karla
Máši a Aloise Laciny, které již
před tím otřásly slušnou veřej
ností. Také ohavná vražda rolníka
.Mary z Radvunova a vysoký zá-

pile.
Tak jako Chodové z Kýčová,
Mrákova, Tlumačova, Újezda,
Draženova.Posirekova, Chodova,
Klenčí a dalších vesnic se postavili
proti panské zvůli, aby uhájili svá
práva a majetek, tak jako Jan
Sladký Kozina se postavil na
ochranu své staré lípy s čakanem
v ruce proti panským pacholkům,
kteří nedbali a neštítili se sáhnout
na kříž vtesaný do kmene stromu,
jenž tu hlásá "Nepokradeš"! "Ne
požádáš. cokoli je bližního tvého",
lak i uio příslušníci starých sel
ských rodů v padesátých a dalších
letech se postavili, aby hájili svůj
rodný grunt a odvěký zákon lid
stva "Nepokradeš”! A byl to hlu
boký smysl těchto jihočeských sed
láků pro právo přirozené, na kte
rém setrvávali a ho obhajovali.
Jestliže někteří z nich sáhli k
obrané v místech, odkud přicháze
lo zlo a násilí (komunistický sekre
tariát). nechť historie posoudí, zda

jejich míra obrany byla dle tohoto
přirozeného práva i vůle po věky
platných selských zákonů, úměrná
tehdejší sběsilosti komunistického
režimu na našem venkově, který'
i jinde již přinesl v tomto zápase
oběti na životech i majetku.
Nechť dále posoudí, zda se měli
tito prostí lidé řídit Tolstého fi
losofií "o neodporováni zlu". Mu

síme mít však zato, že oni se take
opírali o historii našeho venkova,
plného lidského utrpeiú v dobách
panského feudalismu, roboty a
útlaku, majíce v paměti osudy
svých předků a oněch Chodů, sel
ských bouří i jihočeského sedláka
rychtáře Kubáty, jehož pomník s
rukou zvednutou a varující pro
mlouvá i k dnešní generaci upro
střed zbudovských Blat.
Také pomník Jana Kozmy nad
Újezdem je nejenom varující sym
bolikou, ale i svědectvím toho, že
historie pronesla svůj úsudek a
postavila tyto mučedníky na stra
nu práva a spravedlnosti. Stali se
předmětem a inspirací historických
prací předních českých autorů: Ji
ráska, Bára a jiných. Tisíce lidí
dnes navštíví Kozinův statek, aby
shlédli a posoudili zápas Chodů o
jejich práva. Vedle jejich jmen
Koziny. Matěje Přibkv, Řehůřka.
Hrubého, Syky a dalších Chodů
klademe dnes jména Jiřího Řezá
če. Jaroslava Sirotka. Bohumila
Šímy, Junka, Máši, Laciny, Máry.

Mandíka ijména našich svátých z
Babic i jiných míst. Od pokolení
do pokolení půjde o nich zvěst a
bude se zachovávat v jihočeském
kraji, tak jako v končinách u Do
mažlic nám na věky památných,
krví českých sedláků hojné zhro
žených. A jejich potomci ponesou
dál a dál řeč i mrav a statečnost
svých dědů a pradědů a budou
předávat zprávy o středověkém
utrpení dalším svým potomkům. A
jako svědectví doby budou uscho-

2)ej ßükr ahj uáí Idaá tyl ujdty

a tomto HG/iode daZen!

V sobotu 3. září 1994 se na
svátém Hostýne uskutečnila
druhá muklovská pouť. Přesto
že počasí nepřálo, přišlo něko
lik tisíc občanů z celé České
republiky a k radosti všech při
jelo i několik desítek bratrů
Slováků z Bánské Bystrice a
okolí.
Od nepaměti byl svátý Hos
týn místem, kam lidé z širé
Moravy, ale i z nedalekého Slo
venska, přicházeli načerpat du
ševní sílu, kterou tolik a tak
často potřebovali k překonání
životních překážek a obtíží. Na
svátý Hostýn přicházeli také v
dobách národní poroby, aby
tam prosili Pannu Marii o ochra
nu vlasti a svých nejdražších,
kteřř v boji za osobní i národní
svobodu byli často pronásledo
váni a kruté diskriminováni.
Svatý Hostýn býval místem,
kam lidé chodili děkovat za vráce. u svobodu naši vlast: a
prosili, aby zvítězila pravila. A
ze svátého Hostýna odcházel s
přesvědčením, že vykonali bo
humilou oběť, s naději, že jejich
prosba bude vyslyšena. Tak ně
jak to bývalo, tak se na to pa
matuji a rád na to vzpomínám,
neboť to bylo krásné a pro spo
lečnost velice prospěšné.

Druhá muklovská pouť poe
tických vězňů zločinného koNOVÁ KNIHA:

Český sedlák opět najde svou
jistotu, spočívající ve vlastnictví
půdy, z níž vzejdou a rozkvetou
opět selské rody k plnému blaho
bytu celého národa.

Josef Dolejší. Písek

munistického režimu byla spo
jena s odhalením a posvěcením
památníku na počest těch z
"Hor Hostýnských", kteří v boji
za svobodu a demokracii při
nesli oběť největší - vlastní
život.
Pietní tryznu u památníku
obětem popravených muklů při
pravila okresní pobočka Konfe
derace politických vězňů v Bys
třici pod Hostýnem, která je
organitátorkou již tradičních
muklovských poutí na svatem
Hostýně, vždy první sobotu v
měsíci září. Za stálého deště se
u památníků shromáždilo velké
množství občanů, mezi nimi
mnoho bývalých politických vě
zňů a jejich rodinr .’ cli přísluši r.íků. Z projevů, ktí-'é u parnát-

• tetě i

za kažnou

únv. •

upozornit

: >••• na sc-be.
: patří pro-

íepoci

,:-v čler i obecního zastupitel: štva z Chvalčova, z něhož ped’ statnou část uvádím:
"J/č podruhé se schází velká
I muklovská rodina na posvátné
Hostýnské hoře, aby s důvěrou
a prosbami opětovné poděko
vali Matce Boži za dary milosti,
zdrávi, možnosti dožiti se dneš-

nich dnů. Pro mnohé z vás je
dnešek dnem odplaty a splněni
proseb, které jste slíbili splnit
Bohu a svým spolumuklům. Vy
všichni, kteří jste prošli po
zemským peklem likvidačních
táborů zřizených komunistic
kým režimem, jste předurčeni k
tomu, aby jste vydali v dnešní
době pravdivá svědectví o ne
lidském týrání ducha i těla a
doslovné likvidaci lidí, kteří se
odhodlaně postavili na obranu a
ochranu základních lidských
práv. Byli to »rudíkataní", kteří
jako privilegovaní lidé komunis
tického režimu mohli beztrestně
a s oblibou likvidovat každý lid
ský život... Skloňme se i my s
pokorou a v důvěře ve sprave
dlnost Boži, jako přijali svá utr
pěni z rukou svých katanů lidé,
kteří vědé'i, že jejich činy ne
zůstanou zapomenuty a jejich
obě: se -.'směni v myšlenku
svcm.tdy
okerre/e, a v této

• ■ ■ . ■
skut trž
nost .......... ■ vš ci'ni, kteří jste
přeš' :li, m éter" t- ’álnipovinnost
neustále připomínat a volat
pevným i a sent výzvu lidu této
země pro- nesvobodě, bezpráví
a uchvácení politické moci jed
né stranu. Dej Bůh, aby váš
hlas byl .ždy v tomto národě
slyšen...!"

Přínosem pietní slavnosti by
nepochybné byla účast před
nosty okresního úřadu v Kro-
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vany zažloutlé dokumenty neje
nom v archívech soudních, ale i v
archívech Konfederace politických
vězňů, rodinných a často i na zad
ních stránkách Bible, jak bvvalo
zvykem dříve, jako svědectví o
tomto hrozném dramatu.

Oldřich Tihelka

Autor: ThDr. Antonín Huvar
Titul: "Přirozená výchova
k vůdcovství”

Vydala a vytiskla Matice cyrilo-metodějská s r.o. v Olo
mouci v roce 1994 (stran 314),
cena 80 Kč + poštovné.

ThDr. Antonín Huvar jako novoknéz byl poslán do Vizovic,
kde byl 26. 9. 1948 zatčen a
odsouzen na 10 let. Tímto datem začíná řada "převýchovných" institucí, kriminálů a ša
chet. Po propuštění celé období
poznamenáno usilovnou čin
nosti s mládeží.

Tuto unikátní knihu můžete ob
držet na adrese:
FARNÍ ÚŘAD
Křižkovského 38
783 53 Velká Bystřice

|
j

□

M iloslav Z lám al

Dokumentární kniha ze Sloven
ského národ, povstání autora
kpt. M. Zlámala, který byl ná
čelníkem partyzánského štábu
a znal zákulisí povstání. Před
seda sboru povereniků Dr. Gus
tav Husák (pozd. president) ne

chal na konci války Zlámala
uvěznit a otrávit. Ten však byl
z vězení vysvobozen ale musel
uprchnout do exilu, do Kanady.
320 str., cena 67 Kč včetně
poštovného.

cháním komunistů ve funkcích,
se naplnily. Ještě nevíme přes
ně, ale začínáme tušit stupeň
korupce předních vůdců post
komunistických struktur. Diví-li
se někdo skutečnosti, že tíž
zločinci, kteří vykrádali co se
dalo, že to dělali z pozic člen
ství v KSČ či StB atd., a dnes
dělají totéž z pozic obhájců de
mokracie a tržního řádu, musí
dospět k přesvědčení, že se u
nás v podstatě nic nezměnilo.
Očekával jsem, že druhá
muklovská pouť na svátém
Hostýně, se stane jakousi
mluvčí arénou politických
vězňů. Vím, že dlouhá a ne
radostná by byla důkladná bi
lance uplynulých pěti let. Je
třeba se však zamyslet a roz
hodnout jak dále. Ponechat
současnému vývoji volný prů
chod, nebo se pokusit o od
stranění zla? Máme ještě tolik
sil, abychom dokázali napravit
a odčinit to, co bylo naší po
vinností? Máme ještě nějakou
šanci?
♦ ♦ ♦

Nemohu a ani nechci hovořit
za jiné, ale domnívám se, že
právě muklovská pouť na svá
tém Hostýně byla příležitostí
(vždyť jinou ani nemáme) k tomu, abychom připomenuli a
všichni si uvědomili, že jediné,
co může dnes sloužit naší spolačnosti, je pravda. Pouze s její
pomocí lze zabránit tomu, aby
nás ještě někdy v budoucnosti
znovu zotročily staré totalitní
struktury, nebo aby se vytvoři
ly nové. To mělo být memen
tem a modlitbou zároveň, za
všechny oběti komunismu. Žel,
to jsem na muklovské pouti po
strádal. Snad příště, pokud již
nebude pozdě...?
4. září 1994

Svatý Václave
Svatý Václave,
české kníže, slyš!
Hlasy k Tobě pozvedáme
v nadehvězdnou říš.
Tisíc tomu let,
cos byl kníže náš,
tobě byla řada věků
jako noční stráž.

Ale přes tvou zem
za těch tisíc let
vln jak mořem převalilo
všelikých se běd.
Ale tys je znal,
při svém lidu stál,
tys té země nezapomněl,
již jsi miloval.
V tísni duše své,
v číše hořkostech
i jméno tvé za útočiště
měla na svých rtech.
:
ěm.
i V skvoucím
. slávou zářící
í v čela vojsk jc-.s na svém koni
I s černou orlici.
■
Vnucen-li však boj,
v záři krvavé
bitvy veď, jaks dědy vodil,
svátý Václave!

Svatý Václave,
volá tě tvůj lid:
Vrať své zemi požehnání,
vrať své zemi klid!
Josef Václav Sládek (1892)
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JE PEKLO

Mým přáním bylo, abychom
si z muklovské pouti na svátém
Hostýne odnesli sílu pro ne
rovný zápas se zlořádem, který
v naší společnosti setrvává a
všude kolem nás bují. Aby
chom byli jednotní a vypudili z
našich myslí strach a pasivní

£

OBLOHOU

"Vážení hosté, milí přátelé,
muklovská rodino! Dovolte,
abych vás na posvátném Hos
týne pozdravila jménem před
sednictva a rady Konfederace
politických vězňů ČR. Svůj
hlavni projev si nechám až na
odpoledni mítink.
Ale chci vás požádat, kdy

?
£

přístup k událostem, které tak
moc nám všem škodí. Vím, že
svátý Hostýn nebyl nikdy mís
tem, kde by se pořádaly jaké
koliv politické rebelie. Nicméně
očekával jsem, že na připravo
vaném mítinku bude nejen mož
né, ale řekl bych nutné vystou
pit a vyzvat politické vězně k
obraně pravdy a demokracie.
Vždyť za krátkou dobu bude
páté výročí listopadových udá
lostí a měli bychom bilancovat.
Po celou dobu jsme svědky to
ho, že frontální návrat post
komunistických sil k moci je
důsledkem nevyrovnání se s
minulostí, dohod u kulatých
stolů, sametovosti demokratic
kých změn. Že je také svědec
tvím hlubokých kořenů komu
nismu, míry devastace politické
kultury a svým způsobem také
únavy a beznaděje lidí, kteří od
nového (současného) režimu
očekávali zásadní změny. Již
dlouho jsme svědky toho, že
nejlépe se adaptovali ti bývalí,
kteří byli zvyklí obcházet záko
ny nebo profitovat z politické
moci, neboť poctivá práce je ni
kdy nezajímala. Rozkrádání stá
tního majetku po demokratické
změně dosáhlo takového roz
měru a rozsahu, že se mnoha
lidem zdá, že by to za minulé
ho režimu nebylo možné. Změ
nily se i vztahy mezi lidmi. Zmi
zela sice politická perzekuce, li
dé si v podstatě mohou d-’-'3t a
říkat co chtějí, ale míra strachu
ve společnosti se nijak nezmen
šila, přelila se pouze do jiných
oblastí. Lidé se stále častěji
ptají, co se vlastně změnilo?
Bezmála po pěti letech už
zhruba víme, jaký obraz se vy
tváří, jaký je rozsah skrytě pro
bíhajícího drancování státních a
národních zdrojů. Víme již také,
že naše obavy vyvolané pone-

I POD

svatem Hostýne dr. Naďa Ka
valírové, která u památníku
přednesla tato slova:

(Projev dr. Kavalírové, který
si ponechala až na odpolední
mítink, jsem bohužel neslyšel; z
Hostýna jsem odjížděl po 14
hodině, ohlášeného mítinku,
který se měl konat na pro
stranství, jsem se nedočkal.
Škoda!)
Opravdu krásný zážitek u
mnohých vyvolala přítomnost
slovenských poutníků a muklů
z Bánské Bystrice a okolí.
Zejména projev zástupce KPVS
potvrdil, že i slovenští političtí
vězni přinášeli oběti na popravištích a ve věznicích za jed
notné a demokratické Česko
slovensko. A když na zakončení slavnostního odhalení památníku odzněla česká hymna
a ojediněle se ozvaly hlasy
slovenských sester a bratří s
melodií hymny "Nad Tatrou sa
blýská”, byl pohotový projev
přítomných hudebníků, kteří
zahráli dvě sloky slovenské
hymny, balzámempro všechny,
jimž osud Československa ani
dnes není lhostejný. A přiznej
me si, že jsme zpívali všichni,
pokud nám v tom slzy v očích,
a stesk v hrdle nebránily. Díky
všem, kteří se o tento nepláno
vaný krásný zážitek zasloužili.

1C

I]

M ám e na skladě kn ih y:

Tolik slova dvou zástupců
veřejné správy, kteří o zloči

koliv půjdete Hostýnem, jako
návštěvníci i jako poutníci:
nuže poutníku, postůj, skloň
hlavu a pokloň se památce!
Minulé parná tce, současnému a
budoucímu, co tu všechno
chceme pro tento národ a pro
lid této země."

č. 14/1994

"Dnešní den je nepochybně
dnem, který se zapíše do his
torie kroměřížského okresu.
Vážíme si nesmírně toho, že
opět, známé poutní místo svátý
Hostýn, se stalo cílem pouti
vás, kteří jste nespravedlivě
trpěli pro svou čestnost a tou
hu žít ve svobodě a demokracii.
Svoboda je vzácný dar a potře
ba lidského ducha, za niž se
často platí velkými obětmi,
někdy i životem. Proto je po
třebné, abychom si nejen my,
ale zejména mladá generace,
připomínali utrpení vás, poli
tických vězňů. Chci připome
nout, že pro trvalou vzpomínku
politických obětí jsme před ro
kem odhalili pamětní desku v
okresním městě Kroměříži, za
účasti mnohých vás i účasti
vrcholných státních orgánů.
Dnes se tato připomínka dovr
šuje odhalením památníku na
místě, které mnohým trpícím
bylo tak drahé, na svátém Hostýně,odkud naši předkové čer
pali sílu a mravní odvahu v
dobách zlých i dobrých. Připo
jujeme se k odsouzení zločinné
ideologie,
která
zapříčinila
likvidaci tradičních mravních
hodnot u našich občanů a věří
me, že památník bude trvale
připomínat povinnost všech
slušných lidí respektovat řád
všeobecně platných hodnot,
které by měly být vráceny do
každodenního života občanů,
do kultury, ekonomiky i politi
ky. Věříme, že pak budeme
moci doufat ve šťastnou bu
doucnost našeho státu, ve
svobodné demokracii..."

nech komunismu vědí a odsu
zují je, byť je přímo nezažili.
Škoda, že z úst přítomných
vládních představitelů - Milana
Uhde a Antonína Baudyše bylo slyšet (jako obvykle) jen
fráze o tom, jak škodlivá byla
komunistická totalita, s přáním,
aby náš lid již nikdy nebyl poro
ben...?
Ústředí Konfederace poli
tických vězňů zastupovala na

’Svědomí”

měříži dr. Zavadila, už proto, že
šlo o pouť muklů z celé republi
ky. Uvádím část z jeho zdravi
ce, kterou slavnosti věnoval:

Toto druhé a přepracované vy
dání zajímavé dokumentární
knihy Milo Komínka o životě v
komunistických koncentrácích
padesátých let, je doplněno au
tentickými fotografiemi, doku
menty, seznamem asi 800 au
torových spoluvězňů a jmény
všech popravených. 380 str.

Cena 67 Kč včetně poštov
ného. S objednávkou výše uve
dených knih přiložte peněžní
poukázku na tento obnos. Kni
hy na dobírku neposíláme. Pište
na adresu: SVĚDOMÍ
poštovní schránka 70,
738 02 Frýdek-Místek 12

ROZHOVORY S
OD

MÝCH

POUČENÍM

PŘÁTEL Z VESMÍRU

Motto:
„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete se umět o

vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat a dávat svou práci celku,
ale všichni tak, to bude jiná...."

„Velitel Vesmírné flotily z Plejád PTAAH."

a další lidé českých zemL

Ivo B E N D A

PROSBA STVOŘITELE NAŠEHO A PŘÁTEL Z VESMÍRU O KONTAKT V TV
ABYCHOM UMOŽNILI VYSTOUPIT NAŠIM PŘÁTELŮM Z VESMÍRU - AŠTAROVI ŠERANOVI A DALŠÍM VESMÍRNÝM LIDEM
PLNÝM LÁSKY V NAŠÍ TELEVIZI, JE POTŘEBA, ABY PRO TO MEDITOVALO HODNĚ LIDÍ VE STEJNOU DOBU. PROTO
BUDEME MEDITOVAT A PROSIT S LÁSKOU A POKOROU STVOŘITELE NAŠEHO MILOVANÉHO A NAŠE MILÉ VESMÍRNÉ
LIDI, ABY VYSTOUPILI NA VŠECH PROGRAMECH TELEVIZE V ZEMÍCH ČESKÝCH V NEDĚLI VE 22:00 HODIN.

TUTO PROSBU BUDEME VYSÍLAT KAŽDOU NEDĚLI VE 22:00 HODIN MINIM. 10 MINUT.
KOMUNIKACE S LÁSKYPLNÝMI VESMÍRNÝMI LIDMI SIL SVĚTLA PRACUJÍCÍMI PRO STVOŘITELE, AŠTAROVOU FLOTILOU,
PTAAHOVOU FLOTILOU, KÁRNÉHO EVAKUAČNÍ FLOTILOU, IZÁKOVOU EVAKUAČNÍ FLOTILOU, SOL-TECOVOU
FLOTILOU, KOHUNOVOU FLOTILOU, EBERMACHOVOU FLOTILOU, ANTEKOVOU FLOTILOU A DALŠÍMI. OSLOVENÍ VŠECH
MÍRUMILOVNÝCH A LÁSKYPLNÝCH LIDÍ ZEMÍ ČESKÝCH A PLANETY ZEMĚ. JAK POMOCI PLANETĚ ZEMI, KTERÉ LIDÉ
UBLIŽUJÍ ? LIDÉ, OTEVŘETE SVÁ SRDCE, ZASTAVTE SE, ZJEMŇUJTE A PROCIŤUJTE, VYZAŘUJTE LÁSKU !!!!!
Od září 1997 do 16.7.1998 přečetlo 950 miliónů čtenářů ! 6.7.1998 komunikuje s přáteli z Vesmíru 670 000 lidí českých
zemí ! V knize jsou i PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI, každý člověk se může spojit. Kniha s originálními
sděleními od řady kontaktérů, u nás i ve světě poprvé !!!
KNIHU „ROZHOVORY..." (500 volných jednostránkových A4 listů,3 DÍLY) A PORTRÉT AŠTARA ŠERANA LZE OKOPÍROVAT:
BOSSCAN 91, VÁCHOVÁ 6, 602 00 BRNO, tel. 05-42217418.
COPY SERVIS (VCHOD MOR. ZEM. KNIHOVNY), SOLNIČNÍ 12, 602 00 BRNO,

1) BRNO:
2) BRNO:

3) ČESKÉ BUDĚJOVICE: A-COPY,

4) FRÝDEK MÍSTEK:

KONEX,

SENOVÁŽNÉ NÁM. 5, 370 01 ČESKÉ BUÉJ0V1CE,
738 01 FRÝDEK MÍSTEK,

RADNIČNÍ 1245,

tel. 05-42218550.

tel. 038-6353730.

tel. 0658-20600.

5) CHOMUTOV: STŘEDISKO KULTURNÍCH A KNIH. POTŘEB, PALACKÉHO 4995, 430 01 CHOMUTOV, tel. 0396-651250.

6) JABLONEC NAD NISOU:
7) JESENÍK:

STŘEDISKO ŽEN, JUNGMANNOVA 8, 466 01 JABLONEC NAD NISOU,

8) L4NŠKROUN: HJ SOFT,
9) MLADÁ BOLESLAV:

HRADEBNÍ 3, 563 01 LANŠKROUN,

AGENTURA M+M,

tel. 0467-2889.

STAROMĚSTSKÉ NÁM. 87,

10) NOVÝ JIČÍN:

ČEDOK,

GENERÁLA HAĎO 22,

11) OLOMOUC:

UNIION,

MARIE POSPÍŠILOVÉ 1,

tel. 0428-26450.

tel. 0645-2538.

KNIHOVNA V. PRIESSNITZE, LIPOVSKÁ 296, 790 01 JESENÍK,

293 01 MLADÁ BOLESLAV,

741 01 NOVÝ JIČÍN,
779 00 OLOMOUC,

tel. 0326-25065.

tel. 0656-701 598.
tel. 068-541 6438.

12) OSTRAVA: REPROSERVIS, JAHNOVA 5 (VEDLE ELEKTRODOMU), 709 00 OSTRAVA - MAR. HORY, tel.069-6627251.
13) PLZEŇ: DUMU SLUNCE, NAROUDNÉ1, 301 11 PLZEŇ, tel. 0602-214100.

14) PRAHA:

RYCHLÝ TISK,

15) PROSTĚJOV:
16) PŘEROV:

JUNGMANNOVA 3,

110 00 PRAHA 1, tel. 02-96245333.

XEROX MICOS, ŽIŽKOVO NÁM. 1 1, 796 01 PROSTĚJOV,

tel. 0508-330436.

AL TEL KOPÍROVÁNÍ, ČECHOVA UL (PRIOR), 750 01 PŘEROV,

17) ROŽNOV POD RADHOŠTĚM:

tel. 0641-276232.

FRIEDRICH, PIONÝRSKÁ 460, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, tel. 0651 -57163.

18) STRAKONICE: CK CIAO, ZÁMEK 1, 386 01 STRAKONICE, tel. 0342-323400.
19) ŠUMPERK: EXPREST1SK, GEN. SVOBODY 26 (U POŠTY 1), 787 01 ŠUMPERK,
A-COPY, TŘ. 9. KVĚTNA 678, 390 01 TÁBOR,

20) TÁBOR:
21) TŘINEC:

22) ZLÍN:

MĚSTSKÁ KNIHOVNA, NÁM. SVOBODY 526,

739 01 TŘINEC,

LASER COLOR COPY CANADA, TŘ. T. BATI 190 (U KOSTELA),

Kniha „Rozhovory ... "

tel. 0649-21 2730.

tel. 0391^198317.
tel. 0659-22459.

760 01 ZLÍN,

tel. 067-82588.

je živá, každé 2—3 dny přibývá 1 sdělení, rozšíření knihy každý měsíc, 1. část ukončena v lednu, 2. část

ukončena v červnu 1998,3.část je otevřená.V

Šumperku 14.8.1998, s láskou a pokorou Ivo BENDA, mobil.0603—491600.

Ústav péče o přestárlé, nepotřebné a ošuntělé
Starobinecká 1977. 543 87 Dědkov u Babic
tel.: raději neuveden
ŽÁDOST

o přijetí do domova důchodců
1. OSOBNÍ ÚDAJE CHÁTRAJÍCÍHO
Jméno, příjmení..................................................

Přezdívka.......................................................

Pohlaví1)...........................................................

Datum narození2 )........................................

Bydliště, kdejste na obtíž:..............................................................................................................................

Manžel(ky)

........... ks

žijící

dožívající ........... ks
nežijící
........... ks
Nejvyšší naměřené IQ (od země)................... cm
Poslednízamčstnání, kde se muselo pracovat:............................................................................................

2. ZDRAVOTNÍ STAV
Prodělané nemoci:
zácpa
průjem
dávení
nechutenství
křivice
syndr. fekalius

do r. 1969

do r. 1948

Postižení senil i tou:......................................... %

Usínání uTV3):

do 2 min

do 5 min

do r. 1989

nyní

Slintavost:..........................................ml drtin
do 10 min

do 15 min

Oblíbená hračka:............................................................................................................................................
Datum zbavení svéprávnosti:........................................................................................................................
Jménodítěte, které Vás vyprovodí doústavu:..............................................................................................

Způsob dopravy do ústavu3);

po choti

po třech

po čtyřech

trakař

Datum a hodina předpokládaného nástupu:................................................................................................

3. VYPLNÍ PRACOVNÍK ÚSTAVU
Pokud je žadatel poslancem Parlamentu České republiky nebo senátorem -- dopišle datum
projednánížáclosti v parlamentním klubu:.....................................................................................................

VPra/e.dne:.......................................................

žadatel
1)
-D

i:x údčjlc pauze, pokud jste si jisti a neklame \ ás panicí
pokud p;c>ne nevíte, uvedu- nejbh/.ší období (pivohory, di uliolio: \, doba bion/ová, apad.)
nehodící se škilněte

Jakožto brzkému potenciálnímu důchodci se mi zčistajasna objeliv na stole
tento dotazník a proto ho nezištné věnuji dalším potencionálním zájemcům. VH.

