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Hrdina III. odboje
SKOKAN František, pod
plukovník čs.armády z
Prahy, ženatý, naroze
1?.říjne 1912 v Dolní
eh Nxmčicích v okrese
dačickém. Popraven 7.
října 1950 v 6,30 hod.
v e v *zni c i Pankr ác.
N i k dy ne zapomen eme!
’’PIETA”

7 Havel a Zeman

* chtějí měnit
PRAHA - Pro většinový dvoukolo
vý volební systém do Poslanecké
sněmovny, který by měl nahradit
současný poměrný systém, se v so
botních rozhlasových Rozhovorech
v Lánech vyslovili prezident Vác
lav Havel a premiér a předseda
ČSSD Miloš Zeman. Pro změnu na
většinový systém se vyslovila
i ODS a tentýž, záměr byl součástí
volebního programu US.
„Souhlasil bych s většinovým
systémem, ostatně jsem ho už v ro
ce 1990 prosazoval, ale musí být
dvoukolový. Jinak je to konec de
mokracie v Čechách.“ konstatoval

stanou do parlam entu, a překročí
udíž pětiprocentní hranici.
gas

j volební systém

vyplácel je n stranám , které se do-

Kcnečn* to president řekl nahlas je
dnokolový většinový systém je dokonce
prezident. Pro jednokolové většino
konec demokracie. A dvoukolový má být
vé volby se dosud přimlouval pou
výlupkem
deokracie? Známý propagátor
ze předseda ODS Václav Klaus,
hesla
o
angažovanosti
lidí v politice
přičemž sám zdůraznil, že jde o je
neví, že se většinovým systémem a£
ho osobní názor.
Premiér Zeman chce touto zrně
jedno či dvoukolovým zcela bezpečn*
nou obrátit volby do sněmovny
vymiškuje
jakákoliv angažovanost lidí
proti malým stranám, které jdou
v
politice
a ta se scvrkne do občaspodle něj do voleb jen kvůli peně
n/ch operetkových kampaní podle USA.
zům, které dostávají všechny sub
jekty s více než tříprocentním zis
Předseda vlády ví o čem mluví, když
kem hlasů, a bez šance na poslane
chce
zabrat i peníze za hlasy nad 3%.
cké křeslo. Vláda proto brzy podle
TT
. + v x < «la! Takže vážení - přestáváme chodit k
v n 1
r
volbám! Hle,kde všude chce Zeman zisk,
něj navrhne, aby se státní příspěvek

R E S P U B L IC A

s <■ u k r i.

rivy.í

2. října
1998

. Vladimír H.jný: Úřední záznam c podaném vysvětlení
podle £158 odst. 3,4 tr.ř. 29.9.93

Fidel /St.Mach/:

Co zn?.men;. jí šifry na ob- lech
p (' t L ; v i n . '1T r oj s k •. k o n i ny * ’
3 .M.C?/.:./i/ád,K.Souerzi: Nejvvášímu soudu České reau-Aik /
4. Zemřel František P ř e uč i 1 a Josef KOMÍNEK.
Předpokl.deru: 2,- Kč
vycházelo
obnoveno

Vydává: Vlušimír Hajný
ČS/i 34, 737 01 Šumperk

MIC 4790J hláklod:50 výtisku

197 3
1987

-1975
ročník 15 číslo 40

Red.
rada:4Julius A.Vurga

U z P v x r k : 29.9.9 3

Co z n a m e n a jí

s il ry n a
obaxecn p o tra v in

Na obalech mnoha potravin se uvádějí kódy přísad, obsažených v potravině. Jde o různé konzervační
látky, barviva, aromatické přísady a jiné. Význam kódů znají jenom odborníci, běžným spotřebitelům
zůstává skryt. Některé přísady jsou při častějším požívání zdraví škodlivé. Doporučujeme vám sledovat,
jaké píísady jíte, připadne se vyhýbat potravinám s pochybnými přísadami. V dnešní době se na celém
světě hodně umírá na rakovinu a na infarkt. Nemají na to přísady v potravinách nějaký vliv'?

Neškodné přísady: E 100,101,103,104,105,111,121,126,130,132,140,152,160,161,162,163,170,174,
180,181,200,201.202,203,237,238,260,261,262,263,270,280, 2S1,282,290,300,301,303,304,305,306,
307,308,309,322,325,326,327,331,332,333,334,335,336,337,382,400,40.1,402,403,404,405,406,408,
410.4J 1,413,414,420,421,422,440,471,472,473,474,475,480

Podezřele přísady: E 125,141,150,153,171,172,175,240,241,477
Nebezpečné přísady: E 102,110,120,122,123,124,151
Poškození zdraví:
Poškození střeva: E 220,221,222,223,224
Poškození trávení: E 338,339.340,341,450,461,463,465.466, zmrzlina E407
Poškození pleti: E 230,231,232..233
Zničení vitamínu 13: E 200
Cévní onemocnění: E 250,251,252 (především v uzeninách)
Cholesterin: E 320,321
Citlivost n eivů : E 311.312
Zamlčováno: E 330 je nejnebezpečnější (rakovinotrvomá), obsažena napr. v Schweppes - Citron, hořčici,
Mczzo-Mix, krabím masu, některých sýrech (Bonbct - Käse), houbách v plechovce, Atcmgold

lidského soužití. Skauting není a
nebyl dětská organizace. Tou byl a
je komunistický Pionýr. Skaut se
zavazuje slibem po celý život být
pravdomluvný, čestný a že bude
milovat vlast svou a sloužit jí věrně
v každé době. Jak řekl zakladatel
skautingu Sir Baden Powel: Kdyby
každý hoch byl skautem, nebylo by
na světe válek.
Sestry a bratři, žádám Vás o mo
rální podporu naší mládeže, Vašich
dětí a vnuků. Buďte i Vy vzorem
přátelství a lásky. Je dobré
odpouštět, ale jen těm, co přiznají
své chyby a projeví lítost.
K. Král

Rakovin o tvomé přísady: E 131. l-í-2,210,211,213,214,215.216,217,239

Sestry a bratři, jsme staří a ne
mocní. Bylo by správné zanechat
malicherných svárů a připomenout
si, za co jsme usilovali a byli
vězněni. Naše vlast nám vždy byly
a je drahá. Nesmíme nečinně při
hlížet tomu, jak stoupá zločinnost
mládeže. Všichni víme, že nejvyšším zločinným pozůstatkem po
vládě komunistů je morální de
vastace. Předností je honba za
materiálním blahobytem za každou
cenu. Komunisté dobře věděli, že
velikou překážkou pro jejich
zločinnou činnost je křesťanství a
skautská výchova. Napadali a
zesměšňovali vše, co vedlo k dobru.
Úspěch skautingu spočívá v tom,
že za dobré skutky v hojné míře
dává skautům krásné chvíle prožité
v přírodě. Mimo zábavy je učí
čestnosti dle vzorů lidí z minulosti,
kteří nikdy nezklamali a dovedli za
dobro obětovat to nejcennější - svůj
život. Patron skautů - sv. Jiří je
symbol vítězství dobra nad zlem.
To, že skautské ideály pocházejí ze
západu, byl důvod k zákazu a
věznění mnoha členů. Kdo zná
skautský slib a zákon ví, že obsahují
všeobecná pravidla krásného

Pozor: E 123 je silně rakovino tverná, v USA a zemích byv. SSSR zakázaná.

Na tyto přísady jo potřeba dávat nozor při nákupu následujících potravin:
Mamba E 123/110 !'!
POZOR! Gumoví medvídci, Precis, Smarties, Hanibo-Wcmgummi,
Schokollislcn, Zott pudink se šlehačkou, IGLO - rybí prsty, Kraft Dorahn mit Creme Frcichc, Kraft
Salami Streichkäse; vanilkový pudink E 120, 110. Hotové omáčky všeho druhu.

Prosíme. siřte. Přeloženo z německého originálu Centre Hospilaher. Dodal Fidel.

Budoucnost národa

Stíny sedmdesátých let

Zapojení Komunistické strany ČSSR do mezinárodního terorismu!
Jsou události, ke kterým se ko
munisté, včetně těch převlečených,
neradi hlásí. Spolupráce zločineckých komunistických režimů na
poli mezinárodního terorismu byla
rozšířená mnoho let po celém světě.
Její důsledky přinesli miliony
mrtvých. Bez uzardění jsou komu
nističtí zločinci hrdí na výsledky
svého boje za "světový mír".
Každý případ mezinárodního
terorismu někde nevinně začínal a
vždy hrůzně končil. Dále popisuji
jeden z těchto případů, jenž začínal
v dalekém Afghánistánu a přesto
měl spojitost se zločineckou KSČ.
V roce 1973 byl za nepříliš
objasněných okolností svržen král
Afghánistánu. Byla ustavena
Afghánská republika s prezidentem
v čele. Po asi pěti letech byl král a
jeho vláda násilně svrženi komu
nistickou frakcí. Vůdce této frakce
byl N. M. Teraki. To bylo v roce
1978. Protože tato komunistická
Čeládka se brzy rozdělila na dva
tábory, válčila mezi sebou.
N.M.Teraki, aby se udržel u moci,
nechal mnoho lidí z opozičního
Adresa: EŠKK, 252 43 PRŮHONICE, Fax

tábora jeho strany popravit nebo
pozavírat. Přesto se vůdce jeho
opozice Amin dostal k moci a svrhl
Terakiho! Osazenstvo kriminálů se
vyměnilo a nastaly popravy opačné
strany, Terakiho stoupenců!
Ani tento stranický zvrat
nepřinesl Afghánistánu klid. V té
době Moskva poznala, že vývoj
v Afghánistánu neprobíhá dle jejího
scénáře. Byla vyprovokována žá
dost o "internacionální pomoc" so
větských vojsk. Na vánoce 1979
Brežněv nařídil svým vojskům
invazi do Afghánistánu. Po vpádu
sovětských vojsk šel vůdce Amin a
jeho druzi ke zdi. Bylo nutno posa
dit na místo gen. taj. kom. strany
Afghánistánu vybranou osobu. Ta
byla dle scénáře sovětů a KGB při
pravena mimo území Afghánistánu.
Vraťme se o nějakou dobu zpět
před invazi sovětských vojsk do této
země. Příběh probíhá ve spolupráci
KSČ a její StB, s partnerskou so
větskou KGB. Zahraniční agentury
v té době přinesly zprávu, že
v ČSSR zmizel velvyslanec Afghá
nistánu Babrak Karmal. Východní

pro OBJEDNÁVKY: 02/67 75 OO 1 2
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rni

agentury nepřinesly k této události
ani slovo. Prostě mlčely. V ČSSR
v Krušnohoří existoval lovecký zá
meček jménem Favorit. Byl (a
dosud je) v prostoru okresu Sokolov
v lesích mezi obcemi Šindelová a
Jindřichovice. Majitelem tohoto
zámečku ukrytého v lesích byl v té
době lesní závod státní lesy
Kraslice, okr. Sokolov. Jeho ře
ditelem byl v té době Čeněk Jelínek,
bytem Kraslice ul. Na stráni. Z po
věření nadřízených orgánů dostal
za úkol zajistit v zámečku Favorit
utajené ubytování zmíněného Babraka Karmala a jeho ostrahy. Vše
na náklady statní lesní správy.
Zámeček byl obsazen a střežen. Zde
byl pod ostrahou KGB a StB delší
dobu ubytován budoucí gen.
tajemník komunist. strany Babrak
Karmal. Vzápětí po invazi do Af
ghánistánu byl odtud přepraven
do země, kde pokračoval ve vedení
masakru obyvatel pod patronací
sovětů. Tak se KSČ internacionálně
podílela na tomto mezinárodním
terorismu a smrti milionů ne
vinných lidí.
O.K.
q +o1 á ”
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O PODANÉ?*! VYSVĚTLENÍ PODLE s 158 OUST.

Dne
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po předchozím předvolání

v

44., .35. . .

hod.

Bartolomějská

fmísio kďé? se vysyětlení

11.4.1939

Vladimír Hajný

(ju-ér.c a příjxení,
-

bydliště

přechodné

trvalé

Šumperk,

nemá,

so dostavil(a)

ul.10

V

bydliště

T.P. P.
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na PČR ÚDVZK v Praze 1,

Ing.

3,4,

podává)

Ukrajina

data narazení, přadeňezí jzánc)
Čsl.

armády 73/34

Zahrádkářská kolonie 53, Praha 3,
Na Balkáně, zahrádka č.102

technik - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.
'Praha 5,

orůkaz

Věc

jíž

Zbraslav,

totožnosti

se

•
SK

wsvětler.í

kontrola přísl.SNB,

.

rodné

197026
tvká

číslo

/953

zamezení příchodu na hřbitov ve Všetatech,

výslech a následné odvezení autobusem ze Všetat

Vyslýchaný
byl
podle
2
153
cest.
5
tr.
ř. poučen, že
vysvětlení nesmí být cd něho
pežadeváne, jestliže by jím perušil
zákonem
výslovně uloženou
nebe uznanou
povinnost mlčeni ivěsti,
ledaže by
byl této povinnosti
zorošnén příslušným ergánem
nebe
tím, v jehož
zájmu tuto povinnost má, c
tom, že vysvětlení muže
odepřít,
pckuc by
si jím
způsobil nebezpečí
trestního stíhání
sobě nebo csccám uvedeným v 2 100
cdst. 2 tr. ř. Dále byl poučen
o trestních
následcích
vědomého
uvedeni
nepravdivých
údajů
(možnost postihu pro tr. činy
nadržování (2 166 tr. z.), křivého
obvinění (2 174 tr. z.), pomluvy nebo poškozováni cizích práv
(2 206 a 209 tr. z . ) .

Eyl(a)
jsem poučen(a)
ve smyslu
shora uvedených zákonných
ustanovení a současně mi byla
objasněna
podstata věci, ke ktere
mám pedat vysvětlení. V poučení jsem porozuměl(a) a vypovídám:
Po poučení a seznámení s předmětem úředního záznamu o podaném

vysvětlení uvádím,
příslušníků SNB dne

že svým podáním

jsem chtěl informovat o chování

21.1.1989 ve Všetatech,

šími občany chtěl navštívit místní hřbitov,

s ostatky Jana Palacha.

Domníval

jsem se,

záležitost o které se nedá říci,že by byla

kde

jsem spolu s dal

kde byla uložena urna

že návštěva hřbitova
protizákonná.

je

Protizákonné

bylo naopak jednání příslušníků SNB v uniformách a v civilu,kteří

nám zabránili ve vstupu na hřbitov a nakonec nás kontrolovali a na
obecním úřadě nebo v JZD nás vyslýchali. Výslechem bylo zjištováno
jestli jsem členem nějakých antisocialistických skupin,proč chci
dělat pietní vzpomínku, jaký jsem měl vztah k Palachoví apod. Po
výslechu jsme postupně byli odváděni do autobusu a až byl z větší
části zaplněn, dal se do pochybu a postupně jsme byli vysazováni

já konkrétně v Českém Brodě. Vůči mně se příslušníci SNB nedopus

tili žádného násilí ani urážek, chovali se sprostě k mladým lidem,
které jsem neznal, ale jednalo se o přísl.v civilu, kteří chtěli
oddělit dva mladé lidi a vysadit je jednotlivě na různých místech,

oni^je začali od sebe trhat, načež já řekl,že na to nemají právo,
načež mi bylo řečeno, vy bučte zticha, mám právo co nejméně mluvit.
Pak tam byl ještě další konflikt, který jsem popsal ve svém ozná

mení. Cílem tohoto mého podání bylo upozornit na jednání příslušní
ků SNB s tím,a-by bylo posouzeno, zda nedošlo ke spáchání trestného
činu, protože já jsem se domníval a dosud domnívám,že jejich postup

byl nezákonný.
S ohledem na dobu,která uplynula pod řízením celé justice tzv.
pravicovými vládami nedošlo k odsouzení nebo alespoň obvinění až
na několka málo výjimek těch členů vlád bývalého režimu, přísluš

níků StB, vyšetřovatelů,kteří vyšetřovali nezákonnými metodami,
prokurátorů a soudců, kteří pod všemi nezákonnými rozsudky jsou
podepsáni a to né jednou a v neposlední řadě ani velitelů věznic

Je známo, že státní orgány,kterým to přísluší, t.j.
policie a státní zástupci se těmito věcmi absolutně nezabývali,
a bachařů.

ačkoliv jim to přísluší ze zákona. Dnes, když jsem zaregistroval
prohlášení ministra bez portfeje Jaroslava Bašty o tom,že Úřad

pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu má být přetransformo-

ván jen v jakési dokumentační středisko, jsem ztratil jakoukoliv
naději v další spravedlivé vyšetření zločinů jichž se lidé ,které
jsem vyjmenoval v předcházejícím odstavci dopouštěli. Tím samozřejmě
si myslím,že i tento můj případ, který jsem podal písemnou formou
čeká neodvratná odůmrt. K tomuto prohlášení mně vede i současně
zvolená levicová vláda od které v této záležitosti neočekávám o nic
lepší přístup než od bývalých pravicových vlád.

Pokračování

druhý list úředního záznamu o podaném vysvětlení pořízený dne
29.9.1998

na ÚDVZK v Praze 1 Bartolomějské ul.10,

Vladi

s ing.

mírem Hajným

Poté,

co mi bylo pol.

že za vyvážení osob

orgánem sděleno,

ze Všetat byl původně stíhán gen. Carda,

ale při hlavním líčení

bylo konstatováno,že mu nelze prokázat odpovědnost za roz/hodnutí
o vyvážení osob ze Všetat a

jiné osoby popírájí,že by tento rozkaz

že se domnívám,že celá řada soudců v dnešní

daly uvádím,

justici

pochází z nomenklaturních sfér na okresních a krajských úrovních
Komunistické strany,

jejich rozsudky,kterými

zločinnost KSČ žádná neexistovala tím i
soudců,

žádná

se má dokázat,že

jejích příslušníků,

to má v neposlední řadě sloužit teorii o tom,

včetně

že v praxi

zločinnost a nezákonné postupy v době totality neexistovaly

a tím vlastně, kde nejsou zločinci není ani
slouží

závěru k potvrzení teorie,

zločinný systém.

že zákon o zločinnosti

Což

komu-

nis-tického režimu nemá reálný základ a ve skutečnosti rehabilitují

zločinný systém a

diktátorský

To

justice.

je vše co k věci hodlám uvést.

kpt.

B.

Skončeno v 15,30 hod.

Beneš

i. číslo . leden 1998
Pražské jaro

Ing.

§vobodné noviny

1968 - legenda

a

skutečnost

GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
NA „SAMETOVOU REVOLUCI“?
Motto:..Kdyby nebylo Února tH-IS. mohli jsme si

odpustil jak Pražsko jaro ! Uliti. tak i "samotový" pod
vod

v listopadu

UJSU."

(Neznámý autor)

Jak hodnotit události roku 1968?
Pokud bychom se chtěli skutečné dopátrat prav
dy o roce 1963. nespíš bychom museli začit zpraco
vávat písemné a další prameny k tomuto období bez
pomoci tzv. osnuušedesátniků. ledy lidi, kleči byli bez
prostředními aktéry té doby nebo jen jejími oběťmi.
K ..osmašedesátnikům“ patři totiž naprostá většina
historiků, kleči se zalitu rokem 1968 zabývali a za
bývají.
Je třeba odmítnout nejen jejich interpretaci roku
1968. jako specificky československého pokusu o za
vedeni jakéhosi ..socialismu s lidskou tváři", ale
i dezinterpretaci postojů tehdejších vedoucích „re
formátorů“ v tom smyslu, že chtěli obnovit demo
kracii a pluralitní politický systém.
Opak je pravdou. „Muži roku 1968“ nejenže ne
byli ochotni toleroval byt jedinou „opoziční" poli
tickou stranu (např. sociální demokracii), nýbrž pro
sve odpůrce chystali vybudovat nové koncentrační
laborv. Jejich zrůdný zaměř uskutečnili až normali
zátoři, kteří tyto koncentráky pro „nepohodlné" oso
by skutečně zřídili v rámci akce NORBERT.
Stejně nepravdivé a pokrytecké je tvrzeni mno
hých „osmašedesátniku" o tom. žo demokratizace
společnosti by jisté pokračovala dál. nebýt vojenské
ho zásahu v srpnu 1968. Kapitulantska politika A.
Dubčeka a spol.. jeho podpis pod Moskevským pro
tokolem a později pod Zákonným opatřením před
sednictva ES ze dne 22. 8. 1969 svědčí o něčem do
cela jiném.
Tragédie roku 1968 měla však své pokračovaní
i po 20 letech. Neštěstím pro tuto zemi bylo, že se do
čela politických a společenských změn na konci
roku 1989 postavili (nebo byli postaveni) právě neú
spěšní politici Pražského jara 1968. Opět se potvrdi
lo. že kdo selhal jednou, selže kdykoli znovu...

Traumata našich moderních dějin
Kazdy národ má ve své historii kapitoly, na kte
ré by nejraději zapomněl, s nimiž se vyrovnává po
desítky let. Také češi zažili ve 20. století dvé takové
to traumatizujíc.i události: první byl Mnichov 1938.
druhou Srpen 1908.
V obou případech jsme se jako příslušnici malé
ho národa ve střední Evropě nedokázali zachovat
jako vlasl enci: Bez zjevného odporu jsme kapitulo
vali před vnější silou lim. že naši vojáci uposlechli
příkazů svých velitelů, a tak vyhověli kapitulantskym požadavkům politiků, kteří v le době stáli
v čele Československa.
Trauma poraženeclvi poznamenalo na dlouhá de
setiletí mentalitu celého národa. Defétismus z dob
Mnichova u německé okupace připravil páriu pro
téměř bezbolestné vítězství komunistů v roce 1918,
nevyrovnáni so s nacistickou minulosti umožnilo
o dvacet let později vítězství prosovětských kolabo
rantu po převálcováni naši zenu- tanky vojsk Var
šavské smlouvy.
Ani dnes, osm let. po ..samelove revoluci", jsme,
jak se zdá. nepřekonali hluboce zakořeněný strach
z Východu, třebaže mezinárodně politické podmín
ky se zásadně a nezvratně proměnily. Svědci o lom
například nedávný výrok herce Jiřího Bartošky (TV
NOVA 8. 1. 1998). Bodli' něho muže připadnu změna
vlády znamenat i změnu režimu. Není to pravda.
Nemůže. Historie se nikdy neopakuje.
Objcvuji-li se ve sdělovacích prostředcích tako
véto názory, znamená to jediné: ani po 31) letech, jež
nás děli od události roku 1968. ještě nestačí ktomu.
abychom objektivně dokázali zhodnotil a vůbec po
chopit to. oč tehdy šlo. Nikoli o prosazeni jakési re
formy systému, který ve sve podstatě reformovatcl- 8. 1. 1998
ný nebyl, nýbrž o posunuti vojenských pozic SSSR
bliž k hranicím se Západ cm.

PuDii. ItoSTisuw Janošík
(Pokračováni přišle)

Vlád.

Hajný

Ze života politických stran a hnutí
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Vážení!

Naše okresní pobočka Konfederace politických
vězňů projednávala dosud nevyřízené případy soud
ních rehabilitací podle z.č. 119/90 Sb. Shledali jsme,
že dosud není ukončena rehabilitace případu, který,
jak jsme usoudili, si zasloužil oprávněnou prioritu.
Jedná-se o našeho člena - bratra
Ladislav Smékal, nar. 16. 3. 1924,
bytem Frýdek-Místek, J. Božana 3131
PSČ 738 01.

Z dokladů, které má naše pobočka k dispozici
jsme zjistili, že o rehabilitaci podle paragrafu 2 z.č.
119/90 Sb., rozhodl v neveřejném zasedání Krajský
soud v Brně, konaném dne 26. 3. 1991 - č.j. Rt
151/91.
Proti rozhodnutí krajského soudu se Ladislav Smé
kal odvolal k Nejvyššímu soudu ČR doporučeným
dopisem z 3. 4. 1991, když v odvolání uvedl, že ne
souhlasí s tzv. přiměřeným trestem odnětí svobody
v trvání 5 let, neboť trestných činů rehabilitací ne
dotčených, se nedopustil. V poučení uvedeném na
rozhodnutí krajského soudu v Brně z 26. 3. 1991 je
uvedeno, že prokurátor může podat námitku do 60
dnů od oznámení usnesení, o níž rozhodne Nejvyšší
soud ČR. Lhůta šedesáti dnů se počítá podle para
grafu 60 tr. ř. v daném případě tedy uplynula doba
téměř 150 dnů, avšak výsledek o podání námitky a
rozhodnutí o ní Nejvyšším soudem ČR nebyl Ladi
slavu Smékalovi dosud oznámen.
Dále jsme zjistili, že Ladislav Smékal doporuče
ným dopisem z 10. 7. 1991 (podací číslo 911) požá
dal Nejvyšší soud ČR, aby se přezkumné řízení na
základě jeho odvolání, konalo přednostně, což prá
vem požadoval a také náležitě zdůvodnil. V závěru
svého dopisu požádal Nejvyšší soud ČR, aby se k je12

Zemřel František Přeučil,
poslední žijící svědek, odsouzený
k doživotí v procesu s JUDr. Mila
dou Horákovou v r. 1950.
František Přeučil byl zatčen
8. listopadu 1949. Propuštěn z vě
zení podmínečné v r. 1963. Celkem
pobyl za mřížemi 14 roků. On i

všichni s ním odsouzení v největším
politickém procesu v poválečném
Československu byli zcela rehabi
litováni až po r. 1990. František
Přeučil se ihned po tzv. "sametové
revoluci" dal do činnosti v Klubu
Milady Horákové, aby se veřejnost

dověděla pravdu o komunistických
zločinech padesátých let. Jaké bylo
vyšetřování od jeho zatčení. Jaké
krutosti prováděli vyšetřovatelé,
dozorci ve věznicích a v komunis
tických koncentračních táborech.
Dělali to lidé - spíše hyeny - z nichž
někteří ještě žijí a nepotrestáni mezi
námi chodí. Dokonce mají obhájce
v levicových politických stranách.

S úctou

Ve středu 2. října 1991 zemřel ve svém
domě ve Sviadnové 197 (Frýdek Místek)
po velmi krátké nemoci otec vydavatele a
šéfredaktora magazínu "Svědomí"

JOSEF KOMÍNEK

p u b lic e ” č . 4 0 /9 8

K čj.

” Res

Dne 29. 8. 1991

Opustil nás v požehnaném věku 92 let
a pohrben byl žehem.
Byl aktivním účastníkem odboje za
svobodu národa v obou světových válkách,
a v boji proti největšímu zotročovateli
lidstva - komunismu, za což byl téměř
polovinu svého života persekvován. Vždy
také hájil práva dělníků.
syn - Milo Komínek s rodinou
dcera - Libuše Otípková s rodinou

PRAŽSKÉ

UZENÁŘSTVÍ
364-1787
638 Queen St. W.
Toronto, Ont.
M6J 1E4

Konfederace politických vězňů ČsL

okresní pobočka ve Frýdku-Místku

M. Chamrád

předseda
Ten velký proces potřeboval
tehdejší komunistický režim v ČSR
k upevnění svých mocenských
pozic. Jen v tomto jediném procesu
byli čtyři rozsudky smrti, mezi nimi
i pro ženu! Nebyla jim udělena
milost Kl. Gottwaldem a krátce
po procesu byli popraveni.
Taková byla tvář komunistické
moci, jež u nás vladla před listo
padem 1989 42 roků.

K. Squerzi

jednatel

Pražská šunka
Pražské uzeniny
Maso la jakosti
Denně čerstvá:
chutná jídla,
cukrářské výrobky
a slané rohlíky

Petici proti násilí v médiích
sestavil počátkem února petiční
výbor, složený z křesťanů různých
církvi. "Citite-li jako křesťané
zodpovědnost nejen za sebe a svou
rodinu, nezbývá nám než starat se
o kvalitu médii i s ohledem na širší
společnství: ať už myslíme na církev
nebo na občanskou společnost,"píše
se o průvodním dopise petice,
určené poslancům Parlamentu ČR.

z ů s ta li" č . 4 /9 6

v Praze

Po krátkém pobytu ve sběrném táboře v Rakous
ku, se manželé Smékalovi rozhodli přijmout možnost
žít v Jihoafrické republice. Takže v cizině, převážně
však v Africe, prožili celkem 21 roků. V Květnu
1990 se manželé Smékalovi vrátili zpět do vlasti, na
kterou nikdy v cizině nezapoměli. Těšili se, že "do
ma" naleznou porozumění a spravedlnost a že je na
še společnost po listopadu 1989 přijme, vrátí jim
ukradený (skromný) majetek a za léta strávená v ko
munistickém vězení Ladislava Smékala také právem
odškodní. Do své vlasti "domů" se vrátili jen s tím,
co se vešlo do osobních zavazadel. Několik měsíců
bydleli u příbuzných a ze skromných úspor si pořídili
vlastní byt.
Manželé Smékalovi už dovršili věkové hranice pro
starobní důchod. Ten jim však stát neposkytuje, tak
že oba žijí výhradně jen z podpory příbuzných a zná
mých. Je to trapné! K tomu, aby byl Ladislavu
Smékalovi přiznán starobní důchod za léta komunis
tického věznění, musí jmenovaný předložit usnesení
o rehabilitaci podle z.č. 119/90 Sb. s potvrzením o
nabytí právní moci. Toto usnesení Ladislav Smékal
nemá, neboť stále jen čeká, až se uskuteční přez
kumné řízení na základě jeho odvolání, které podal
Nejvyššímu soudu ČR dne 3.4. 1991.
Vážení, rozhodli jsme se, že nebudeme nečinně
přihlížet bezpráví, které Ladislav Smékal musí po
návratu do své vlasti prožívat. Vyzýváme Vás proto,
abyste přezkumné řízení v rámci soudní rehabilitace
provedli přednostně a ihned. Vždyť je to ostuda pro
náš stát a jeho vládní činitele, kteří se zastávají
kdekoho v cizině, že se nedovede postarat o našeho
občana, který po celoživotním strádání a utrpení,
hledá na koná svého života pochopení a porozumění
doma, ve své vlasti.
Požadujeme a trváme na tom, abyste nám obra
tem sdělili zda jste naši žádost (tento dopis) přijali a
jak ji hodláte řešit. Věříme, že v případě Ladislava
Smékala, se u vás nalezne správné pochopení.
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Nejvyššímu soudu České republiky
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ho žádosti vyjádřil a sdělil mu své stanovisko. Od
podání žádosti uplynula doba více než 40 dnů, avšak
dosud k ní neobdržel žádnou odpověď.
Netajíme se s tím, že jako první odpůrci komu
nistického teroru po únorovém puči 1948, máme vý
hrady i k současné justici, která opět rozhoduje o
osudech politických vězňů z let padesátých, o lidech,
kteří prožili komunistické peklo. Velmi nás znepoko
juje přístup mnohých pracovníků soudů všech stup
ňů, kteří v rámci rehabilitací rozhodují o tom co ni
kdy neprožili, nemají o tom naprosto žádnou před
stavu a chovají se proto bez zájmu zda, kdy a jak
budou mnohé případy rehabilitace vůbec vyřízeny.
A tak sledujeme, že jsou to právě oni, kteří mají v
rukou osudy lidí žijících v nouzi bez hmotného zajiš
tění, potupeni vykonstruovanými obviněními o zloči
nech proti komunistické "společnosti". To jen potvr
zuje skutečnost, že justice ještě stále nepracuje na
principech demokracie. Případ našeho člena - bratra
I adislava Smékala to potvrzuje.
Pamatuje-li současný trestní řád na možnost pře
vzetí záruky za nápravu obviněného za trestný čin,
potom my, političtí vězni z let padesátých, se sta
víme na obhajobu svého člena a bratra, politického
vězné, který se postavil v prvých řadách proti komu
nistickému teroru. Naši obhajobu vyjadřujeme v sou
ladu se Všeobecnou deklarací lidských práv vyhlá
šenou 10. prosince 1948 Valným shromážděním Spo
jených národů, kterou přijala také Československá
republika. Navíc nás k tomu opravňuje skutečnost,
že Ladislav Smékal je těžce nemocný.
Ladislav Smékal byl v prosinci 1949 zatčen a bez
prostředně nato odsouzen k trestu smrtí Nesmířil se
s tímto rozsudkem a předstíral ve vězení silnou du
ševní poruchu, takže trest smrti byl z toho důvodu
odkládán. A tak se mu poštěstilo, že po smrti Stalina
a Gottwalda v roce 1953, kdy už jeho předstírání o
duševní poruše bylo prokázáno, byl mu v roce 1954
trest smrti změněn na doživotí. V roce 1964 byl z
vězení propuštěn na zkušební dobu -sedmi let. Byl i
s manželkou nepřetržitě sledován příslušníky StB a
všestranně diskriminováni. Když se jim v roce 1969
naskytla vhodná příležitost, rozhodli se opustit svoji
vlast, neboť po nástupu tzv. reformátorů by je doma
čekalo opět peklo.
Okresní prokurátor v Bruntále na návrh StB zahá
jil proti nim trestní stíhání a okresní soud v Bruntále
rozsudkem z 23.11.1970 odsoudil Ladislava Sméka
la k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání
tří let a jeho manželku v trvání jednoho roku a u
obou vyslovil propadnutí majetku ve prospěch státu.

Doporučeně

