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RES PUBLICA

Hrdina III. odboje
PAVELKA Josef, narozen
8.září 1923, přezdívkou
Tlustý, absolvent obcho
dní průmyslové školy,
ženatý, otec jednoho dí
těte, katolík , rodák z
Prahy, kde také napos
led bydlel. Popraven 9září 1952- Šest jeho pa
mátce INikdy nezapomene
me !
PIETA

I když jsem v posled
ních volbách kandidáta
KDU-ČSL do Parlamentu
ČR nevolil, hlavni z t*ch důvodů, že jejich
předseda k rétorice: Co
bylo ukradeno, musí být
vráceno!, však v praxi
jako ministr už nic víc
nepřidal. Dokonce nešel
ani jednou na shromáždě
ní KOS-SOS lidí s dosud
nevypořádanými restituč
ními nároky což m*lo na
svědomí i jeho minister
stvo zemědělství.
VH.

KDU-ČSL
KŘESŤANSKÁ A

DEMOKRATICKÁ

ČS. STRANA

UNIE

LIDOVÁ

Chcete mít svého zástupce v Parlamentu z okresu Šumperk?

Zakroužkujte
x/
Ing. Pavid Sd^ankci ze Šumperka
na kandidátce KDU-ČSL!
(Žádnýjúrj kandidát ze Šumperska a Zábřežska nemá šanci Vás zastupoval v Parlamentu!)

Uvnitř

Ovšem do sednátních
voleb, které se v Šumpe
rku nekonají, to by by
lo jiné kafe. Vzhledem
ke čtyřkoalici DEU,ČSL,
US a ODA bych přirozená
kandidáta těchto stran
do senátu určité volil.
To, že US cht*la spách
at sebevražedné harakiri většinovým systémem
už ^nad zapom*la.
VH.
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Senátoři prodloužili libovůli úředníků v utajování

informací

STAROSTA MĚSTA ŠUMPERKA
Nenaplněné zůstává za
jedním z autorů odmítnutého zně
tím právo občanů České re ní zákona, byl motiv nechuti po
dávat informace jasný zejména
publiky na informace od
mezi „představiteli komunální
úředníků státní správy a sa politiky v Senátu“. Své tvrzení
opřel o výroky některých senáto
mosprávy, které je zaruče
rů. Lidovec Jiří Šenkýř totiž na
né ústavou.
PRAHA - Za neužitečné považu
je podle senátora Michaela ŽanPan
Ing. Vlád. Hajný tovského (ODA) řada jeho kolegů
právo občanů na informace.
ČSA 34
Svědčí o tom jejich čtvrteční za
787 01 Šumperk
mítnutí návrhu zákona o svobod
ném přístupu k informacím. Mi
V Šumperku 17.8.1998 nistr Vladimír Mlynář (US) pak
hovoří o vzniku podivné koalice
senátorů ODS a ČSSD, která
chce zabránil veřejnosti k přístu
pu k informacím.
Podle Žantovského, který byl

Vážený pane Hajný,

příklad tvrdil: „Obec je vlastně
taková malá rodina a nikomu mi
mo rodinu není moc do toho, co
se v ní děje.“
Obecní úřady již tradičně patří
mezi instituce, ze kterých občané
získávají informace jen velice ob
tížně. Například pražský magist
rát (jehož primátor Jan Koukal je
členem Senátu) odmítá poskyto
vat kompletní zprávy o jednáních
rady a hlasování jednotlivých
radních.
„Poskytování úplných a přes

’’Lidové noviny"

ných informací je přitom zákla
dem demokracie,“ připomněl
pražský radní Michael Hvížďala.
Ten se podle svých slov již něko
lik let snaží prosazovat, aby zápi
sy jednání rad obecních zastupi
telstev byly veřejné. „Protokoly,
kdo a ják hlasuje, mohou obča
nům sloužit jako kontrola i důkaz
pracovitosti toho kterého komu
nálního politika,“ míní pražský
I radní, který považuje senátorské
| veto za nešťastné.
Senátoři svým čtvrtečním hla
sováním odsoudili zákon o přístu
pu k informacím k zániku. Kvůli
předčasnému ukončení volebního
období sněmovny totiž již nebude
mít kdo návrh zákona znovu po
soudit. Současní poslanci to již do
voleb nestihnou a podle mínění
řady ústavních odborníků tak ne
může učinit ani nová sněmovna.
Martin Poláček

děkuji Vám za Váš dopis 2 dubna letošního roku,
navrhujete členům městského zastupitelstva přejmenování
na nám. J.A. Vargy.

ve kterém
nám. Míru

Členové městského zastupitelstva Váš návrh projednávali na
27. jednání MZ dne 11.6.1998 a přijali k němu usnesení číslo 2060/98
s tímto zněním :

2060/98

Změna názvu nám. Míru
Městské zastupitelstvo
neschvaluj e
změnu názvu nám. Míru na nám. J.A.Vargy.

Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu, g pozdravem

A’/-7’.

Ing. Petr Krill
Vždycky když človxk udňlé chybu m;'l by se omluvit, ,ja sém to d" 1 ám ,ve ivi zřídko, «. le ’...jntokrbt to udxián pokud ni ožne rychle. Qmlo/.v ''m se au v
Surp erku, jeho zastupitelstvu ;-. stařístevi osoba’’', nebet jsem již nečekal,
Ir. tc rez! ednutí mi bude Zaručeno •■ v minulých líslecc Hec ;;ublic-aH se
m' ínvoktiva objevila věci této prodlev”. _<i co .1 ml Jde jedla ; a'-co ebeca'ho co znjímd každéhc ob? na. ‘■cv'<oín totiž? ze toto rozhodnutí je 100%.
Hyslím si , •.» ::-y kteří jedni tlivci Uugív Li JíraA o tc. už .:o do rczhochiU “
ti na los tane. Je to v Šok volni dus.” it i - nyní r- mnou přišlí lo bytu s
tím, abych polo, sol k. >'i- turu nerv dis *’•: <■ sdružení "DUHa”, kde ni prv~
t í.m r.rÍ3tv fl-ur- v; 1 Igor Kř upa. Pcn/v- dž mám špatné z-:u nnr-sti s riinu.l/m
z. rtvp.ite • s tve-r, nepočesal jsem tet' . ..le co když právy nxkdc z t”chto
■z •štip itelfi hlasoval pro mlj návrh /: tc i v JiriEách pří pa loch/ . já pych
i ?:• zrn.testi k”',nj ování .otec nejonžo ho
odporoval s krndi-d' turou y ale
•i'Äoree oyci pro n"j v obočních ve1 b-sc.h i hl-sovl. Utajení inform- cí je
re hen '-rotj veřejné infer-icv^ncsti, p 1 e v '•lonečném důsledku i : rrtj sluín.?<i u odpovědným zz stu:, i tel um, něhot člověk neví o jejich činnosti.
Vil.
Šumperk, náměstí Mini ě. 1,7X7 93 • Telefon 0649/21 29 11 - 0649/2! 36 01 • Fax 0649/21 41 XX
Graloiyp Šuinpeik
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Leonard
Cohen

svým milencem.
A lidé ho oslovují rabíne,
shlukují se na svých zelených
trávnících
a plní si ústa dobrým chlebem
a jeho šťastnou písní.

BÁSEŇ

Bratránci jsou v továrně
nešťastní.
Je obtížné se přizpůsobit, říkají
jim.
Jeden se utěšuje novým
pontiacem,
druhý se utíká k Bacilovi
a k folkovým zpěvákům.

Slyšel jsem o muži
který pronáší slova tak krásně
že stačí aby vyslovil jejich
jména
a ženy se mu samy vzdávají

Musí pro nás být každá práce
šedivá,
protože náš děd postavil kdysi
synagogu?

Tuto píseň tvořím pro tebe
Pane světa
který máš všechno na světě
kromě této písně

Já ležím vedle tebe němý
a ticho nám prokvétá na rtech
jako opar
jen proto že slyším jak někdo
stoupá po schodech
a odkašlává za našimi dveřmi
ŘÍKÁM Sl, KOLIK ASI LIDÍ
V TOMHLE MĚSTĚ

Říkám si, kolik asi lidí v tomhle
městě
bydlí v podobně zařízených
bytech.
Když se pozdě v noci dívám
na protější domy,
přísahal bych, že vidím
v každém okně tvář,
která se dívá do mé tváře,
a když se obrátím,
říkám si, kolik se jich zase
vrací k psacímu stolu
a skládá tuto báseň.

KNĚŽÍ 1957

Ve fabrice na mosaz můj strýc
je stále smutnější,
když propouští lidi vstříc
rozličným krizím.
Zneklidňuje ho velikost
a možná napíše knihu.
Můj otec umřel mezi starými
šicími stroji,
v ruce ozvěnu mostů a vody.
Mám teď jeho knihy vázané
v kůži
a civím na každou
nerozřezanou stránku.

Z PEVNINY NEBES
MARKU CHACALLOVI

Z pevniny nebes
schází teplé slunce sabatu
do korenky země.
Královna učiní každého Žida
svým milencem.
V bílém bavlněném kabátci
tančí náš rabín ulicí,
na sobě naše trávníky jako
zelený modlitební šál,
mává dony jako stříbrnými
vlajkami.
Za ním tančí jeho žáci,
ale ne tak vysoko,
a zpívají rabínovu modlitbu,
ale ne tak sladce.
A kdo jiný ho očekává
na trůnu na konci ulice
než královna sabatu.
Rabín spouští ruce
do kořenky země
a nachází tu vonné slunce
na svatební prsten.
A provléká jím její svatební
prst.
Nyní se vracejí spolu ulicí
a tančí nad stříbrnými vlajkami.
Jeho žáci si rovněž odněkud
přivádějí ženy
a všichni zpívají rabínovu
píseň
a poskakují vysoko
v provoněném vzduchu.
Kdože ho oslovuje rabíne?
Tažný kůň a psi ho oslovují
rabíne.
A on jim praví:
Královna učiní každého Žida

TUTO PÍSEŇ
T\OŘÍM PRO TEBE

LÁSKA JE OHEŇ

Láska je oheň
Spálí každého
Zohyzdí každého
Je to způsob jak se svět
omlouvá
za svou šerednost
DAR

Ticho říkáš mi
je míru duše blíž než básně
kdybych ti ale darem
ticho přinesl
(protože já ticho znám)
řekla bys
Tohle není ticho
jen zase jiná báseň
a vrátila bys mi je zpátky.

I [OXARD Contx' (nar. 1934
v Montrealu) je autorem jedenácti
písňových alb, osmi básnických
sbírek a románů Oblíbená hra
(1963) a Nádherní poražení '1966.
česky 1997). Výběr z jeho
básnického díla v uspořádání
a v překladu Pavla Šrůta obsahuje
texty ze sbírek Porovnejme si
mytologie (1956), Kořenka zem
(1961), Květiny pro Hitlera (1964),
Vybrané básně 1956-1968 (1968>.
Energie otroků i 1972) a Smít muže
jedné ženy D978).

BÁSNĚ
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A nikdo se neptal ani pozůstalých
Článek pod tímto titulkem otiskl Roš cho
dci \e svém letošním červnovem čísle Pu
blikovaný text představuje zkrácenou verzi
studie, kterou pro pražskou 70 vypracoval
redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný,
známý především jako novinář zabývající se
problémy policie. StB, hospodářskou a
obecnou kriminalitou apod PŽO vedly k
zadáni takovéto studie dva hlavni důvody:
Ij Pracovnici, které židovská obec pově
řila péči o záchranu hřbitovu v jejím vlast
nictví a správě, se při snaze o spolupráci s
místními obcemi setkávali často s údivem:
Vždvt to byla právč židovská obec, jeji
představitelé, kdo usiloval o likvidaci hřbi
tova A často to by li právč místní lidé, kdo
v rámci možností protestoval a snažil se
tomuto bai bar štvi zabránit.
2) 1' archivu pražské obce je zarážející
nedostatek dokumentu, které se vztahuji k
rušeni hřbitovu a především k obchodu s
náhrobními kameny. 7'o. co zůstalo, doku
mentuje jen část případů.
Současné vedeni PZO se proto rozhodlo
pokusit se zmapovat a doložit, co se vlastně
přihodilo. Jak je možné, že židovská obec,
jejíž povinnosti je místo posledního odpo
činku svých souvěrců chránit a opatrovat,
znovu a znovu sjednávala kontrakty, které
braly zesnulým to poslední - náhrobní
kámen s jejích jménem, a někdy dokonce i
to místo.
Jak dokumentuji i dva následující dopisy,
odpovědnost za to nechce nést nikdo. Každý
chtěl prý jen pomáhat. Živým i mrtvým. .
Dovoluji si upozornit, že studie J. Spur
ného je vypracována velmi korektně Jeji
autor je profesionál, nemá žádný osobni
vztah k daně problematice, ani minimální
zájem zjištěné skutečnosti jakkoli zkreslo
val.
ředěni PZO si přálo zjistit v míře, ve
které je to možné, jaká je pravda. Ze stej
ných pohnutek redakce Roš chudeš článek
A nikdo se neptal ani porústalých otiskla.
Chápu rozrušeni pana Jiřího Gibiána nad
lim o čem se v článku píše. Ale ani pocho
pitelná snaha bránit pověst otce ho neo
pravňuje mluvit o poctivě a nezaujatě shro
mážděných skutečnostech jako o "kopáni do
mrtvého". To se - nikoliv obrazně, ale do
slova - odehrávalo na opuštěných židov
ských hřbitovech za řevu motorů bagrů,
jeřábů a nákladních aut Některé smlouvy,
které devastaci umožnily a legalizovaly, se
zachovaly a tvoři dokumentární přílohu
zmíněné studie. Nechceme nikoho rckrimi
novat. ale nelze přece zamlčet, že tyto
smlouvy podepsaly konkrétní osoby.
JiŘj Daniček

OTEVŘENÝ DOPIS
ŠÉFREDAKTOROVI
Vážený pane.
Velice se nás dotkl způsob, jakým píšete o
našem zesnulém otci Rudolfu Gibianovi v
červnovém čísle Věstníku, jehož redakci řídí
te, Nedovedeme si vysvětlit, co Vás vedlo kc
schváleni této nehorázné formy ' kopání do
mrtvého”. Domnívali jsme se. že bulvární
způsoby očerňováni lidi, bez předloženi jas
ných důkazů, jsou Vašemu Věstníku cizí Bo
hužel jsme se mýlili.
Jak jinak nazvat článek, který bez znalosti
všech souvislosti předlistopadového fun
gováni židovské obce, bez znalosti problémů
při jednání s představiteli NV a bezpečnosti,
bez znalosti lidi, kteří přes svůj vysoký věk
byli v té době ochotni aspoň něco pro obec
dělat, než pokusem o vyrovnáni se s mi
nulosti na úkor "čty ř vyvolených". Je pro nás
zarážející, že se v té době, kdy náš sedm
desátiletý otec pro obec pracoval, nenašel
nikdo jiný, mladší, kdo by tuto nezávidě
níhodnou práci zaslal. Kde byli všichni ti
dnes velice angažovaní funkcionáři?
Není nic lehčího, než si vybrat obét, která
se už nemůže bránit, která už nemůže objas
nit případy, o kterých se v článku pišc. Něko
lik podpisů nadokumcntech, pochybné výpo
vědi a řada domněnek stačí k tomu, aby
někdo udělal z našeho otce zloděje. Bez jedi
ného jasného důkazu.
Je velice smutné, že se k tomu propůjči!
Váš Věstník. Pokud jste člověk, který' má
svědomí a čest novináře, měl byste se za za
řazeni materiálu, o kterém píšeme, omluvit.
V Praze 1. července 1998
Jiftj Giííían. Jana Skarnitzlova

DOPIS ZDEŇKA TAUSSIGA
(Stanovisko k článku "A nikdo se neptal
ani pozůstalých", Roš chodeš 6’98.)

Na ŽNO jsem působil jako tajemník od
záři 1981 dokonce roku 1987. Rozhodováni
o hřbitovech příslušelo výhradně pražské
hřbitovní komisi ŽNO, jejímiž členy byli

zástupci kultovního odděleni a dalši členové
PŽO, nikoliv však jeji tajemník.
Ad 1) Str. 6 dole: Pokud jsem byl pozván
n3 hřbitovní komisi, přednesl jsem stanovisko
vedeni PŽO, nikoliv své vlastni. K cilovxné
směrnici rady ŽNO nebyl jsem nikdy jejím

členem, nezabýval jsem se ani dodržováním
této směrnice, nebot jsem z hlediska mé
funkce tajemníka nemohl do likvidace a pro
deje hřbitovů zasahovat.
Ad 2) Str 9 střední odstavec: V nepří
tomnosti předsedy ŽNO jsem zřejmé odkázal
předsedu družstva cementářů a kameníků z.
Holoubkova pana Pelce. aby se se svoji na
bídkou obrátil na předsedu ŽNO pana Gibiá

na, což tento evidentně učinil. K mým povin
nostem patřila i starost o účtárnu, tedv i fak
turace.
Podotýkám, že jsem hovořil s panem re
daktorem Spurným pouze telefonicky, kdv
mní sdělil, že byl pověřen dokumentaci likvi
dovaných hřbitov ů. a požádal mne o informa
ci, zdaje mně něco známo k tomuto tématu
Sdělil jsem mu. že jistě chápe, že po telefonu
ajcštč neznámému člověku žádné informace
nepodávám. S tímto stanoviskem souhlasil
Byl jsem proto překvapen uveřejněním
nepravdivé informace o jeho údajném poža
davku, abych se vyjádřil k faktům, která se
podařilo, jak uvádí, zjistit, a především k
jeho citovanému podezřeni, že docházelo k
záměrným likvidacím hřbitovů a k podezře
lým prodejům náhrobků. Na str 7 dokonce
uvádí, ž.c toto počínáni by nejednou .-.chlo
být považováno za trestné.
O hřbitově v Březnici se mnou nebylo
vůbec hovořeno. Od jara 1998, kdy. jak
uvádí na str. 7 vpravo nahoře, připic. :i ,bsáhlou zprávu pro současné vedeni ŽNO na
jeho žádost, měl pan redaktor Spurný dosta
tek času kontaktovat osobně žijící pamětnikv.
což odbyl pouhým telefonickým dotazem
Jeho snxha o získání objektivních informaci
se zdá být velmi zpochybnitelná Celý článek
působí dojmem účelové akce pomluvy, spíše
než hledáni pravdy a objektivity
Pro informaci sděluji, že z inkriminev ané
doby žiji účetní, pokladní, sektrclářka před
sedy ŽNO a zástupce kultového oddělení
(nyní rabinátu). Další pamětnici jsou na fe
deraci ŽO
Bývá dobrým zvykem autorizovat údaje v
článku osobami v r.ěm jmenovanými zvláště
tehdy, když je článek předáván vedeni PŽO.
a jedná se tedy o člena této pospolitosti.
Zkreslenými údaji a navíc dohady pana re
daktora Spurného o kriminalitě v článku uve
deného jednáni citovaných byl evidentní p>rušen zákon na ochranu osobnosti Je otá. .•
morálky obv iňovat mrtvé, kteří v době v'
ty našli odvahu se postavit v čelo ŽN
denně riskovat. Kromě výčtu jedině ncc..':-- •
nich činnosti bývalého vedeni ŽNO by snad
bylo vhodné vzpomenout i toho, co pro ži
dovskou pospolitost bylo vykonáno: oprava
památkově chráněné radnice včetně nové
fasády, generální oprava a modernizace ku
chyně a jídelny při zachováni a zrestaurc ■■ ani
všech památkových prvků Sociální podpory
a péče o sociálně slabé a nemocné členy
Zabezpečováni, cxhumacc a pietni uleženi
ostatků v rámci nucené likvidace hřbitova ve
Fibichově ulici (stavba televizní věže) a piet
ni architektonická úprava devastovaných
zbytků hřbitova Postaveni památníku 6 mil
zahynulýmŽidům na Vinohradském hřbitov é.
včetně umistčni náhrobních kamenů z r.čkte
'pokračováni na str 19)
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věstník s so

Průkopník
Hitlerovy cesty
V:dcň • učedr.aká lha jednoho

Jde o hlubokou
do iiw
budoucí i’úd-. e :užhal v
/9ú<-? ř:.' Autorka sc mj dcir.ilHČ :<;b\\ á
pisy ras vy cl: teeretiků a : ■■
benimnirei ko-tu:c luihilnkh i ideňskych p jiir.kú a nsvir.jř.i k:cř: měl: urfujicivlr. na
/íiíltnn -y^uj Patní k nim : obdivex atcl
"panské árijskě rasy a nepřítel "r,on;ád:<"
lýtdií
kteří tuto rasu pwi spisoiatel
Ouido \. *i List. jehož u:\ni si i filler velmi
cenil, a jeho žák Joseph Adolf Lan:
Obsáhlejší uká:ku přinese nox á Židovská
ročenka knihu připravuje k v. dáni tv překladu. • •;•. fcláhcn r - naklad.uc. i Prostor.
1'idnď

Z Lanzova pera pocházejí téměř všeclmv
písemné projevy Listový společnosti On
sám se stal členem Listova mystického "ar-

manstva" a přijal Lišta jako důvěrníka Jo
"nového templářského řádu" Listem propa
govaný hákový křiž sc stal součásti nového
Lanzova erbu a vlajky novotempiářského

Theozoologie oder die Kunde von den
Sodom-Ajjlingcn und dem Gotter-Elektron

Lanz později zdůvodňoval změny tím. žc

(Theozoolog-.c aneb nauka o soJoinskvch

opičících a božském elektronu). Jako pravě

osoby. Pravým důvodem by! samozřejmě ži

dítě své generace, jež zažila elektřinu jako
převratný fenomén, v něm připisuje árij-

rodiny

Hoífcnreichových,

díky němuž Lanz nesplňoval jak svá vlastni,
tak i novotcmplářská rasová kritéria Každo

skvrn bohům elektrické sily a pícjimá : Rei
cher, bachovy teze o magnetismu a životním

pádně se mu falešná data podařilo propašo

"odu": například lidský mozek je podle něj

vat až do oficiálních přihlašovacích akt

"akumulátor odu". Své obskurní teze podklá
dal "biblickými dokumenty" a dospíval při

města Vidně Z Adolfa Lanze se stal árijec.

baron dr. Adolf Georg (Jörg) Lanz von I.icbenfels.
BOJ O NA1)\ l.ADl'

Na živobytí si Lanz vydělával nesčetnými

tom k výsledkům typu: Kristus dokázán jako

elektrický terciární člověk
Lanzovo hlavni poučení pro celou oblast

mravnosti znělo stejně jako Listovo: Mravné

Spisovatel JOSEPH ADOLF Lanz sc narodil
roku 1S74 ve Vídni jako syn učitele Johanna
Lanze a Kathariny rozené Hoťfenreichové
V devatenácti letech vstoupil "fráter Georg"

národ "do sedla". Schönerer ho však naučil
jezdit za pomoci "mladé rasové vědy".
Bývalý mnich sc stal zary tým bojovníkem

a dobré je vše. co prospívá vyšší rase ne
mravně je to. co ji škodí Jen pokud se mezi
sebou misí vyšší lidé, zůstává v nich božské
prvek a ani se stále více přibližuji bohu
vyvíjejíce se k lepšímu Xečini-li tak. misi-li
se s nižšími rasami, postupně z nich zmizí i
božství Možnost zušlechtit a povznést rasu
vědomým šlechtěním je jediné skutečně
pravé a účinně "pokání" za hřích míšeni

jako novic do cisterciáckého řádu kláštera
Heiligenkreuz ve Vídeňském lese, kde se

proti katolické církvi, speciálně proti jezui
tům, a za Schönererovo hnutí Pryč od Říma,

Jako ideální způsob, jak udržet čistotu
plavé rasy, propagoval Lanz odlehlé venk

zabýval dějinami řádu a celé oblastí a studo
val astrologii a biblickou védu. Potom měl
stejně jako Guido von List "viděni", vyvola

které velebil jako "árijské rasové hnuti":

ovské "šlechtitelské kolonie" a striktní izo

Přímo před očima nám začíná nový úsek
světových dějin Stále zřetelněji se ukazuje,
že náboženské boje dřívějších dob a národ
nostní boje a váíky poslední doby nejsou nic
jiného než předchůdci mohutného boje ras o
nadvládu nad celou planetou. 1'šude vidíme
povstávat znamení tohoto nejkrulějšiho ze
všech bojů.. Středozemct. Mongolové a
negři zbroji ke společnému boji proti ger
mánské rase Svého vojevůdce nacházeli
údajně v katolické církvi, nejzatytějši nepří
telkyni Germánů Cílem Gcrmánů se měla
stát jednotná, nerozdělená, odřimštělá, ná
rodní germánská církev Lanz sc ovšem ne

laci "chovných matek": Svij doby tek jsme

né starým náhrobkem, na němž byl znázor

něn rytíř stojící nohou na opici Lanz si to

vysvětlil jako nezbytnou porážku "opičího
člověka" aristokratickým "panským člově

kem" a okamžitě sc cele dal do služeb myš
lenky, jež mu byla vnuknuta se snu.
Roku 1900, rok po svém kněžském svě
ceni a jako pětadvacetiletý, vystoupil Lanz

z řádu z důvodu "rostoucí nervozity " a zalo
žil "novotemplářský řád" ve znamení mýtu
Grálu, mužského práva a ideálu rasové čis

toty. Jako templář kolem sebe soustředoval
vážené, bohaté a "rasově čistě" muže, za

články pro všer.émecké noviny ve službách
Gccrga Schonerera Lanz jej nade vše zbož

ňoval a stavěl jej dokonce nad modlu Všcnémeů, Otto von Bismarcka. Ten sice pro
budil "národní vědomi" a zvedl lak německý

uchránili šlechtitelskými cly před rasovém
úpadkem a nákazou, lid: však dáváme bez
ochrany v-šanc nákaze a pančováni s krvi
vilných čandalů ímišenců) z východu i z
jihu Kromě toho Lanz. požadoval povoleni
polygamie pro zasloužilé vojáky
OJ roku 1906 vydával Lanz ediční řadu
Ostara. pivní jediný časopis v ěnovanim

všcněmcckých autorů. První dva scšitv byly

lebnímu právu a proti Madarsku Od roku

navíc nebylo nikterak originální, nebot se
stávalo z jakési sumy dobových teorii, pře

Změnil datum i místo narození a začal pro
hlašovat. že se narodil v sicilské Mcssinč

devším Listových rasových teorii Stejné
jako přepadne každého árijce nepřekonatel
ný hnus při pohledu na mongolského spratka
nebo negerské !ar\y, tak i v očích rasově
méněcenných zaplane při spatřeni bledého
obličeje pradávná úskočná nenávist
jed
noho to jsou pocity nadřazeností, vědomi
vyššího božského původu, u druhého pocity
dosud neochočené, divoké lidské opice, jež v
takové chvíli procitají jako pravěké dědic
tví... Kdyby se naši předkové nepustili do
odvážného boje, obývali by dnes zemi orángutani a gorily .

Rasa
žena a její záliba v mužích nižšího druhu.
('vod do nauky o rase. Kebezpcči boje za
práva žen a nutnost panské morálky založe
né na právu mužů. Určováni charakteru
podle tvaru lebky. Pohlavní a milostní život
plavých a tmavých. Úvod do sexuální fvzíkv.
Mojžíš jako darwinista. Kallipaedie aneb
uměni vědomého plozeni děti rasově-hvgienický breviář pro otce a matky a mnoho

ně staré švábské aristokratické rodiny. Iden
titu své matky Kathariny, která žila do roku

1923. Lanz vymazal úplně • nyní sc jmeno

vala Katharina Skálová. Guido List svého

žáka kryl, nechal vytisknout jeho smyšlený
rodokmen a popsal údajně "pravý- armanskofemanský štit Lanze von I.iebenfelsc".

III.W NI ZLO
Svou extrémní nenávist k ženám a "boj za

práva mužů" propagoval Lanz syrovým a
násilnickým jazykem Německou ženu kriti

190S psal Lanz většinu sešitů sám

dalších.
Rasová ekonomika sc stala pro Lanze

lukrativním obchodním odvětvím, jež či
perně využíval. Za honorář vystavoval dok

lady pro "rasové ceny krásy" podle "rasové

bývaly v mládi jistě světlé, dále pěkné utvá
řené a pravidelně zaoblené čelo, a i jinak je
jeho tvář, zejména v horních partiích utvá
řena heroický Oč: jsou modrošedé Aíkdy
jsem se s Karlem Krausem osobně nestýkal
Přesné míry jeho hlaxy neznám.. Heroický
člověk je i geniální člověk Kar! Kraus je
génius, proxy génius, nebo!jeho působenije
průkopnické a tvůrčí. Již to samo o sobě
xypovidá o povaze jeho rasy

A nikdo sc neptal...
(dokončení ze str. 15)
rých zrušených mimopražských hřbitovů, a
samozřejmě v rámci možnosti péče o hřbitovy
vůbec.
Zádím o otištěni mého stanoviska do 3 mě
síců od jeho obdrženi v časopisu Roš chodcš
Pokud mné nebude vyhověno, zvážím další
postup
V Praze dne 19 6 1998

Kraus odpověděl zjevné z této diskuse

zoval za to, že jako sexuální partnery upřed
nostňuje rasové méněcenné muže či "polo-

znechucen dlouhým břitkým článkem s náz- |

opicc" pro jejich silnější mužnost. Pro ilu

se nexyznám. Co si představuje hloupost

straci uváděl Lanz s oblibou historky o čis

německonárodnic h pisálků a politiků, když
mne oslovuje Jako jednoho ze svých. a cosi
představuje košer intelekt když mne rekla
muje jako jednoho z našich a naopak - nex ím, netýká se mne to. jde mi to jedním
uchem tam a krkem ven

tokrevných fenách, které sc zaběhly s pod-

vratáky. Protože ale první milenec ženu
svým semenem "impregnuje" a přivlastni si
jt,budou mit i děti všech pozdějších partne

rů v-astnosti prvního muže A tím je rasa
zkažená Panenství proto neni důležité Jen

pro milence, nýbrž má i xysoce důležitou
rasové-ekonomickou hodnotu
Muž má bezpodmínečně nechat prozko

v cm Je to přece žiď. v němž říká Frorádr

PIONÝR A MNICH

Od dvacátých let usiloval Lanz o uznáni

jako

údajný

průkopník

Hitlerovy cesty

umat panenství nevěsty lékařem a po svatbě

Roku 1926 poslal nakladatel jeho nový spis

musí svou ženu přísné hlídat Nebot Právě

Das Puch der Psalmen Teutsch. Das Gebet
buch der Ariosphcn. Passenmystiker und
Antisemiten (Německá kniha žalmů Modli

v tom spočbá tragika erotiky heroického
muže: že je pro ženu vlastni rasy a ještě vice
pro ženu nižší rasy málo zkažený. 1'tlni
tmaví muži nižších ras. již mezi námi přebý
vají. psychicky i fyzicky zkazili erotický vkus
našich žen. Ženy jsou mužům dány do vlast

nictví, nebot ve skutečnosti je olrokynémi
učinila sama příroda. Patři nám tak. jako
strom nesoucí ovoce je majetkem zahradní
ka
Antisemitismus nebyl ještě před rokem
1914 ústředním bodem Lanzových teorii
Nepřítelem číslo jedna pro něj byly jedno

značně "německé ženské" a teprve potom
Mongolové, negři a Slřcdomořci", což zna

menalo

obyvatele

zemi

kolem

Středo

zemního moře včetně Židů Protože hlavni

především sionisté

tantismu nepřestoupil. Jeho "snové viděni"

"baron Johann Lar.cz de Liebenfels" z údaj

mochodem bez skutečného rasového přez
koumáni) obdržel čtenář "rasové osvědčeni".

nejnovčjšich spisů týkajících se "rasové eko
nomiky" Edice se stala především ferem

jejichž peníze zakoupil vlastni řádový hrad,
zříceninu Wcrfcnstcin v Nibelungcneau.
Roku 1902 odhodil Lanz starou identitu

mentech pozměnil jména svých dosud žijí

ty": po zaslání určitého počtu kupónu (mi

průzkumu a pěstováni heroické rasovosti :i
mužského práva, s podrobnými recenzemi

například zaměřeny proti všeobecnému vo

cích rodičů. Z učitele Johanna Lanze sc stal

Jako reklamu připojoval po určitou dobu k
sešitům Ostara "kupóny ceny rasové čisto

zlo spatřoval v míšeni ras. nezabýval sc pří
liš skupinami, jež samy dbaly na striktní
uzavřenost, jako například věřící Židé, a

řídil vlastními maximami a nikdy k protes

Používal falešný doktorát a ve všech doku

ho systému hodnot", který vyvinul on sám.

řádu. Roku 1906 vyšlo Lanzovo hlavni dílo

chtěl uniknout astrologickému rozboru své

dovský původ
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VÍSTXIK s sc

Lanz Jdeme doprava.

Židé doleva, nechceme nic než čisté rozdě

leni a toho se nám podaří dosáhnout lim
rychleji a snadněji, čim drb e začnou Židé sc
svým národním xyšlcchtovánim Problém
spatřoval

v

"míšeni",

především

s

asi-

mi lan ty Lanz: Co si však počneme s těmi
miliony neobřezaných a pokřtěných, "také
německých" míšenců, kteři zalidňuji průmy
slové oblasti a velkoměsta a způsobili, že
jsou Xémci na celém světě nenáviděni7

tební kniha ariosfů, rasových mystiků a anti
semitů) s Lanzovým věnováním Hitlerovi

Lanzovi přátelé byli tuho názoru, žc hnuti
hákového kříže a fašistů jsou v základě jen
postranním vývojovým proudem ideji OStary
Roku 1932, u příležitosti svých údajných
šedesátin, se Lanz nechal oslavovat větami

typu: Průkopník národního socialismu je
prostý', skromný mnich Jörg Lanz von Lie
benfels. Po roce 1945 žil Lanz hlavně ve
Vídni a rád vyprávěl novinářům o svých
údajných vztazích k Hitlerovi, což bylo jeho
rodině vrcholně trapné. Bratři Heinrich a

Fritz Lanzovi sc nechali slyšet Kechte už
přece toho starého blázna konečné na poko
ji. V příbuzenstvu Hoffcnreichových platil
Lanz za "šíleného". (. )

Ještě roku 1951 tvrdil tehdy sedmasedmdcsátilcrý Lanz hlubinnému psychologovi
dr. Wilfriedu Daimovi, že Hitlera osobně
poznal jako dvacetiletého mladíka roku 1909

vc Vídni Ten prý- ho navštívil v Rodaun a

prosil jej, zda by mu nev ěnoval několik chy
bějících sešitů Ostary. Lanz tak učinil a při
dal navíc "vysloveně chudě" působícímu

Hitlerovi dvě koruny na jízdenku Zda Lanz
říkal pravdu, lze dnes zjistit jen obtížné ( )
Zda sc Lanz a mladý Hitler skutečně ve
Vídni krátce setkali, nemá velký význam

Na druhé straně projevoval Lanz nepo

Zcela jistě však znal Hitler časopis Ostara a

krytě žhavý obdiv právě jednomu takovému
"míšenci", totiž pokřtěnému Židu Karlu

novin. Výpovéd starého Lanze tři roky před

Krausovi, především kvůli jeho bojům s

smrti především ukazuje, žc i po všech kata

Lanze jako plodného autora všcněmcckých

DOPIS AVTORA C l.ÁNKl
Vážená redakce.
na vaši výzvu reaguji r.a dopis pana Z
Taussiga k mému článku v Ros chodeš 6 98
S panem Taussigum jsme skutečné hovořil
pouze telefonicky Žádnou schůzku mi však

nenavrhl, naopak mi sdělil, že se s žadr.ým
novinářem o věci nebude bavit Stalo sc to
i však až po chvíli Nejdříve se mnou přece jen
, trochu bavil a řekl mi. žc pokud v i. b>l pru, dán jediný hřbitov, a to v Březmci Teprve
když zjistil, žc mc informace nejsou zdaleka
povrchni a že vím i o desítkách dalších : - •
dú, odmítl diskutovat Je mi však
/c ••
tomto případě jde jen o tvrzen: • • •. tvrzeni
Zcela jasné mohu vyvrátit tvrzeni pana
Taussiga, že s prodejem hřbitovů nemá nic
společného. Byl členem hřbitovní komise,
zúčastnil sc řady jejich jednáni, při kterých
se rušeni hřbitovů probíralo a schvalovalo
V článku b>!o už zmíněno, že pan Taussig
navrhoval, aby sc při rušeni postupovalo lak,
aby v každém okrese zůstal aspoň jeden hřbi
tov. Šlo o jednáni z. 23.7 1985 a pan Taussig
byl tak agilní, že dokonce na závěr navrhl
rozeslat dotazník všem obcím - podle něho by
se pak určovalo, co s kterým hřbitovem Zápis
zjednání podepsal ing Grünbcrgcr
Uvedu další tři doklady (ze zhruba patnácti
klére jsou k dispozici) toho, že pan Taussig
měl s rušením hřbitovů leccos společného

1) Zápis ze schůze hřbitovní komise konané
14.5.1986. Přítomni R. Gibian. R Lúvvy, V
Karpfen, A. Neufeld, ing. Radvanský a Zde
něk Taussig Jedná se o využiti hřbitovního
fondu. Jeden z projednávaných bodů je usne
sení, že "obce si při uzavíráni kupních smluv
musí dát podmínku, aby z prodaných hřbitov
ních kamenů byly odstraněny všechny nápisy
při jejich dalším použiti"
2) Zasedáni hřbitovní komise dne 18 3
1987. Přítomni: R Gibian, R Lövvy, V
Karpfen, A Neufeld, ing Radvanský a Zde
něk Taussig jako likvidátor účtů Jednalo sc o
likvidaci položek účtovaných na vrub hřbi
tovního for.du a o jednacím řadu hřbitovního
fondu RŽNO, který sc týkal hlavně způsobu
likvidace hřbitovů Jde o kopii zápisu převza

tou a podepsanou br. Taussigem
3) Dopis ŽNO v Praze všem členům
hřbitovní komise, datováno 31 3 19S7. po-

vídenským liberálním tiskem, a neúnavně sc

strofách rozpoutaných Hitlerem měl stale

depsán Zdeněk Taussig, člen hřbitovní ko

pokouše! udělat ze svého idolu "árijce" Kdo
někdy viděl Karla Krause, beze všeho při
pustí. že nexvkazuje ani mongolský, ani středomořský typ Má tmavě plavé vlasy. jež

ještě zájem na tom. aby zdůraznil svůj histo
rický význam jako údajný "muž. jenž vnukl

mise. Jde o připomínky k zápisu jednáni

Hitlerovi jeho myšlenky", ostatně spolu s

údajným vlivem na Lenina

hřbitovní komise
Tolik by snad stačilo

Jaroslav Spurný

7
vfsi

<» Malci vojno a jej hrdinech, kedže s.i
check» zabránit poznanm túžbv slovenské
ho Indu po jeho Státnosti" (.) M.rd.uskei
rcpubhke sa komentár vyjadřoval ako o
"ukričanom jtižnoin susedovi". Závěrečně
Je už pomaly tiadiciou. že každý rok
sonovej knihy Dějiny 20 století l)o dějin
titulkv opätovnc zdóraznili. že "obrana
uveřejňuje Jío.ř cliotleš prehtad sloven
slovenskej žurnalistiky sa zapisal aj ko
Slovenskej republiky před fašistickým M.iský eh událostí viděných zo zorného ulila
darskom si zasluhuje, aby sa jej bojovnici
mentováním slastných novin výrokem
pohtadu židovskcj komunity Prispevok z
"Konečný sumář článku nie je napokon
dostali na tabule cti"
oktcbra a novetnbra 1995 mal titul Cesta
najhorši Nepravda = 20 riadkov, pravda =
Malá vojna je dokument premielnutý v
spät Slovensko ostává na "ccstc spät",
STV. teda formálně vo verejnoprávnej
522 riadkov.” Z dalších žurnalistických
spoločensko-politický pohyb je pomalý a
afér pripomcnicme len zverejnenic falšo
televizii. Jeho uvedenie signalizuje, že
nerovnoměrný, ale dobré dokumentovatclvaného výpisu bankového konta prezidenta
rehabilitácia slovenského fašizmu má na
ný V tomto článku poukaz.ujcm na nicktorepubliky Michala Kováča, ktoré bolo súSlovensku polooficiálnu "zelenu". Napo
rc tendcncie spomcnutcho pohybu
častou mohutnej protiprezidentskej kampa
kon SNS, súčast vládnej koalicic, sa k
Zajeden z prvých krokov (od septembra
ně. Naprick škandálom ostává poslancem
rchabilitácii Slovenského štátu z rokov
1995) smerom k rchabilitácii prominentov
vládneho hnutia a šéfredaktorom dennika
1939-45 otvorcnc hlási. Třeba k tomu do
slovenského fašizmu možno považovat Slovenská republika.
dat. že slovo fašizmus v spojeni s Tisom
sériu článkov poslanca za HZDS a súčasne
Množstvo článkov dokazuje trvale anti
a Slovenským štátom sa odmicta. Fašisti
šéfredaktora provládneho dennika Sloven
semitský podtén tohoto provládneho denni
boli len Madari a připadne aj Němci. Tali
ka. V minulosti boli oceněné Štúrovou
ská republika Jána Smoleca Sériu odstar
áni, Japonci, ale Slováci nemalí s fašiztoval 12. oktébra článok s velavravným
novinářskou cenou (prebratou priamo z
mom nič spoločného. Tiso, ako je známe,
názvom: "Slovenský štát nebol fašistický!“
rúkpremiéra Mcčiarajdvc periodika (den
bol Slovák, a teda nemohol byt fašista
a s podtitulem: “Váčšina politikov sa na
ník Slovenská republika a týždenník
Taká je súčasná logika, ktorá sa tu presadfašistov iba hrala." Tak, ako sine to zažili
Změna) Dokazuje to, že antisemitizmus,
zujc.
v minulosti, aj 12. oktébra začina článok
ktorý prv jestvoval na Slovensku vo forme
15 marca na programe STV 1 v hlavútokom na židovského novinára, ktorý je
marginál nej tlače, sa dnes dostal do centra
ných večerných správách odvysiclali ko
označený za "sionistického publicistu". V
spoločnosti. Nazdávam sa, že táto skutočmentár podpredsedu Matice slovenskej S
koeke tvrdí Smolec asi toto: Tiso bol bo
nost dostala tak jasnil podobu, že je snád
Bajanika k výročiu vyhlásenia 1. Sloven
jovník proti fašizmu, Židov masovo za
až ncmiestné snažit sa o nápravu cestou
skej republiky, ktorý' okrem iného povcchraňoval. Zároveň paradoxně dodává, že
intcrvcncii vo vládě. Skúsenosti ukazujú,
dal: "Ostane historickou pravdou, že prvý'
"Židom sa na Slovensku (počas Sloven
že vysokí úradnici vlády (ministři) prejaSlovenský štát zachránil slovenské obyva
ského štátu) vicdlo lepšie, ako kedykotvek
via značné verbálné pochopcnic, ale spratelstvo před rozptýlením. Za chyby tohto
prv." Ak sa im náhodou stala nějaká křiv
vidla sa nedokážu ani len vo vlastnom
Štátu sme sa ospravedlnili, ale kto sa os
da, tak sú si sami vinni, pretože sa dávno
mene dištancovat od vládnym dennikom
pravedlní za chyby minulého režimu nám?
prv nehlásili za Slovákov, ale za Madarov
prezentovaného antisemitizmu.
Historici třeba skúmat zo zorného uhla Slo
a Nemcov. Hovořit o Slovenskom štáte
V oblasti llačových médii jestvuje na
vákov."
ako o fašistickém je urážkou všetkých
Slovensku eštc stále pluralita názorov,
Tento názor, že výklad slovenských
Slovákov. To však tvrdia len bývalí komu
avšak elektronické média, predovšetkým
dějin je záležitostou Slovákov a iní (teda
ani
Židia) do výkladu slovenských dějin
nisti a poniektori židovski publicisti, ktori
Slovenská televizia, už dávno stratili akýtakto urážajů Slovákov.
kofvck náznak veřejnoprávnej inštitúcic
nemajú čo hovořit, sa objavil aj v ofíciálČlánok je pisaný formou interview,
Rovnako ako v provládnom denníku, tak
nom liste, ktorý svojho času dostal Ustredný zväz ŽNO z Ministerstva kultury. Mi
které je zneužité na podsúvanie odpovědi
aj v STV sa stále častejšie objavujú prog
Napr : "Kritici Tisa opakujú, že mohol pre
ramy vyzdvihujúce obdobic Slovenského
nister kultury sa od listu distancoval, ale
záchranu Židov urobit viac " Článok sice
štátu 1939-45, jeho prominentov a jeho
autor listu, riaditel cirkevného odboru Dr
pripúšta, že "Židia majú isté dóvody nám
režimu.
P. Mulik, ktorý' je známy ako apologét

Slovensko 1996

to připomínat", ale po pel storoči by sa už
málo přestat. (Třeba dodat, že J. Smolec
bol dlhoročný aktívny funkcionář a absol
vent politickej školy komunistickcj strany.
Ako taký ostává věrný svěj mu přepraco
vanému antisemitizmu komunistického
funkcionára, aktivneho politického pracov
níka vojsk Pohraničncj stráže, kde slúžil
až do roku 1955 Před nástupom k pohra
ničncj stráži bol politickým pracovnikom
UVČSM.d nes "očistuje” slovenský fašizmus a bojuje proti "mozgoni vymytým
marx-leninizmom" Smolec je skvělým
důkazom tvrdenia, že poslcdné štádium
komunizmu je nacionalizmus.)
Smolec je známy svojou plagiátorskou
činnostou, kradol a falšoval texty z John-

11 decembra, na programe STV I vysiclali reláciu Krvavě vianoce. Opakované
sa hovořilo nielen o "niadarskcj fašistickcj
okupácii", ale aj o tom, že třeba byt ostra
žití voči autonomistickým požiadavkám
súčasných slovenských Madarov a popritom sa v plnom rozsahu ignorovalo poznanic o vtedajšom fašistickom režime Slo
venského štátu
22 marca 1996 prinicsla STV reláciu o
"Malej vojně". V pricbchu vysieiania uká
zali asi 20 zostrihov Tisa bez jediného
kritického slova. Podstatou relácie bolo
oslavovanic "statečného a hrdinského boja
Slovákov proti madarským fašistom v
matci 1939". V relácii zdóraznili, že "zo
slovenských dějin musela odist vědomost

slovenského fašizmu, pracuje i nadalej na
svojom mieste.
13. marca 1996 usporiadala Matica Slo
venská v pelržalskom Dome kultury propomienkovú slavnost k výročiu vzniku 1
Slovenskej republiky. Pozvánku dostalo
150 tisic obyvatelov Petržalky. To však
predstavilelia Matice nepovažovali za postačujúce a pre vačšiu slávu oslavovali aj
16. marca Na tento dcň bola ohlášená
"slávnostná akadémia" v bývalom dome
kultury Istropolis. Opät sa oslavovalo vyhlásenie 1. Slovenskej republiky z rokov
1939-45. Třeba s uznanim konstatovat, že
na rozdicl od minulých rokov sa na tejto
akadémii, usporiadanej Maticou sloven
skou a Asociáciou slovenských vojakov,

nezúčastnil am jeden zo špičkových slo
venských politikův Obsahová náplň spomenutej akademie sa svojim obdivem k
fašizmu nelišila od podobných, Maticou
slovenskou organizovaných akcii a podnielila “Konfcderáciu pronásledovaných ko-

munizmom" k podaniu podnětu na gcncrálnu prokuraturu. Samotný podnět má
čisto symbolický charakter, pretože Konfede ráci a pre následovaný ch komu nizmomjc
organizácia s nepatrným vpiv vorn a podnět
podaný na prokuraturu požaduje rozpustenic alebo pozastavenie činnosti troch poli
tických zoskupeni tvoři acich súčasnú vlád
nu koalíciu (HZDS, Slovenská národná
strana a Združcnic robotnikov Slovenska)
a ticž zákaz činnosti pre Maticu slovenská.
Asociaciu slovenských vojakov. Společ
nost Andreja Hlinku, Konfcderáciu politic
kých vazňov Slovenska a Slovensku organiz.áciu na ochranu práv ludských a národných. Naprick tomu, že pravděpodobnost
úspěchu podnětu je čisto nulová, logika
mu vóbec nechýba, a ak by sa mal para
graf 260 trestného zákona (propagácia a
podpora hnuti vodácích k potlačeniu práv
a slobod občanov) brat vážné, tak by ne
malá část slovenských politikov musela
byt súdne stihaná. Skutečnost je žial taká,
že apologctika slovenského fašizmu sa
stala nielen "salonfähig", ale prenikla do
všetkých vrstiev spoločnosti za výraznej
podpory štátnych a štátom podporovaných
organizácii, na prvom mieste Matice
Eštc jasnejšie ako Matica slovenská sa
vyjádřili anonymní pozývatelia, ktori 14
3,1996 v centre Bratislavy vylepili plagáty
s obrazom "heilujúceho" Tisa a s textom:
"Slováci, Slovenky, splňte svoju povinnost
a pridte! UŽ JE ČAS! Oslavný miting pri

konkurze Ministerstva školstva a piešla
legálnym oponentským pokračováním,
pozitivně ju ohodnotili piati zo šícsti lek
torův. Naprick tomu štátna moc zasiahla a
ignorujúc zákonné prostriedky aj profesně
zvyklosti dala učebnicu s najlepšou pověstou (podlá prvšicho diciu pre siedmu trio
du) od renomovaných autorov posádit Ma

ce zastavené a autoři ozmičujú akceplovanie požiadavick ňosych lektorov ako ak-

ceptovanie obhajoby tašizmu Jeden z au
torov, Dušan Kováč, riaditel Historického
ústavu SAV v interview pre Rádio slobodnä Europa povedal, že v súvislosti s ak
tivitami Matice slovenskej možno očakávat
aj tlak na revíziu procesu s popraveným
prezidentom l. Slovenského štátu J. Ti
tici slovenskej a jej "expertom"
som Dodal, že jestvuje množstvo dokuMatica nemá ani formálně předpoklady
mentov svedčiacich o tom, že Tiso zločinpre podobné posudzovanic, jedná sa o
com bol, jc zodpovědný' za kolaboráciu s
zjavnú sabotáž s cietom dostat do škol
hitlerovským Nemcckom. za vypovedanic
tudácky výklad dějin 20. storočia. V povojny protifašistickej koalicii a za osud
sudkoch Matice slovenskej, odmietajácich
slovenských Židov. Žial. demokraticki
kvalitu učebnice, sa piše, že autoři pišu
citiaci historici sú dnes na Slovensku v dcdějiny z pozicie čechoslovakizmu.obdivufenzive. Odmietnulic učebnic pisaných v
jú SNP, o ktorom jeden z posudzovatclov
protifašistickom duchu je len jednou kau
- Dr. Bcnko - píše, že ncbolo ani sloven
ské, ani národně, že 95 % národa bolo zou.
Jaro Franěk
proti němu a že historici sú tu nato, aby to
(dokončeni v příštím čísle)
povedali!! VsáČasnosti je vydanie učebni

příležitosti výročia vzniku prvého samo
statného Slovenského fašistického štátu
14. marce 1996 o 16.00 na náměstí SNP."
Oficiálně sa vznik Slovenského štátu
ncoslavoval, ale našli sa aj iniciativní je
dinci, ktori přesadili na 14 marca vyzdobenic svojho práčoviska zástavou sučasnej
Slovenskej republiky. V minulom roku sa
týmtoaktom přešlá víla Slovenská televizia
v Košiciach. tento rok bolo možné sledo
vat vyvěšená štátnu zástavu na Statistic
kou! úřade Slovenskej republiky
Jedněm z najnebezpečncjšich trendov v
sučasnej slovenskej spoločnosti, ktorý má
viest k rchabilitácii slovenského fašizmu,
jc cielavedomá snaha o revíziu vyučovania
dějepisu v prospěch ludáckého výkladu
dějin Táto snaha sa vypuklo prejavila v
kauze neschválcnia učebnic dějepisu pre
osmy ročník základných škol od autorské
ho kolektivu Ivan Kamenec, Dušan Kováč
a Viliam Kratochvil. Učcbnica bola v mi

nulosti vybrána na základe vitazstva v

Foto Ondřej Némcc.
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Ing. Vladimír Hajný
ČSA 34,
787 Ol Šumperk

Milý člene Klubu přátel Radia Proglas.
\ ilámc Vás do naší rodiny a jsme rádi, že se rozrostla o dalšího člena.

Děkujeme Vám za Vaši přihlášku - znamená pro nás zvýšení jistoty, že to. co děláme, je potřebné pro
hodně lidí. Radio Proglas hospodaří podle principu nevýdělečných organizací. To. že máme široké
ekonomické zázemí, nám umožňuje investovat do rozšíření našeho vysílání.
V tomto dopise Vám zasíláme Průkaz člena Klubu prálcl Radia Proglas, podepište si jej prosím
v pravém dolním rohu. Průkaz si dobře uschovejte - bude Vás opravňoval k různým výhodám. Jejich
aktuální seznam najdete \ našich Zpravodajích.
Členstvím se vzájemně přihlašujeme ke spolupráci na vysílání Radia Proglas. Co si pod lakovou
s p o l u p rác í p ře d s t a v i t ?

Ze strany Radia Proglas:
o Radio Proglas bude vysílal dobré kulturní a křesťanské pořady;
© budeme Vám 4.x do roka zasílal Zpravodaj Radia Proglas. Vždy v jarním čísle našeho Zpravodaje
Vás budeme informovat o našem hospodaření za uplynulý rok;
° 2.x ročně (začátkem února a srpna) Vám budeme písemně děkoval za dary, které se nám podařilo
identifikovat. Uvádějte, prosím, i při platbách přes banku jako variabilní symbol svoje členské číslo,
popř. svoje rodné číslo. Pokud bude některý váš dar v našem poděkování chybět, napište nám. prosím,
datum, variabilní symbol a výši platby;
o zašleme Vám se slevou ..naše“ výrobky, kazety - zatím Písničky z Radia Proglas 2. 3 (cena
včetně poštovného za 72 Kč - pro nečleny jsou ceny vyšší - 90 a 100 Kč ). Písničky 4. 5 (cena pro
členy 82 Kč. pro nečleny 1 10 Kč). dále videokazetu Dokument o Radiu Proglas (cena pro členy 120
Kč. pro nečleny 150 Kč);
° každé úterý je za Vás a Vaše rodiny sloužena mše svátá: první úterý v měsíci za zemřele, druhé
úterý za nemocné a třetí úterý za živo členy Klubu.

Z vaší strany:
® vysílání je možné jen díky Vašim příspěvkům. Výše příspěvku je dobrovolná, budeme však rádi,
budctc-li nám přispívat pravidelně - opět podle vlastního rozhodnutí:
® očekáváme, že budete šířil dobré jméno Radia Proglas;
© jsme rádi, když nám píšete. Vaše dopisy nás povzbuzují \ práci a pomáhají nám zlepšil vysílání.
Pokud nám budete psát, uveďte prosím do horního rohu dopisu své členské číslo 13495:
© spojuje nás společná víra v našeho Pána - modlitba je to nejcennější. co nám můžete věnovat.
Pokud jste nám posílali nějaký příspěvek bankovním převodem a v následujícím seznamu není uveden,
nezlobte se na nás. Uvádějte, prosím, i při platbách přes banku jako variabilní symbol svoje členské číslo,
popř. svoje rodné číslo. Z informací, které z banky dostaneme, není vždy možné určit dárce.

V Brně, dne 7. záři 1998
IČO
44016701

Bankovní spojení
KB-Brno město, č.ú. 85038-621/0100

