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Hrdina III. odboje
LUPTAK Peter, narozei
9.září 1909 a popravě
16.říjnu 1953 na den
před 45 lety!
Nikdy nezapomeneme!
"PIET*
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Volby v roce 1946
nebyly demokratické
■ Jsem sympatizant deníku MET
RO, nezávislého deníku, ale člá
nek ze dne 3. září na celé stránce
pod nadpisem „Prezident Edvard
Beneš“ mne rozčílil. Vypadá sice
jako objektivní, ale bohužel ne
ní. To nejpodstatnější je tam na
psáno lživě. Tato lež je obsažena
právě v odstavci nadepsaném: Je
skutečností... Dnes po pádu ko
munismu se takováto lež nemů
že a nesmí šířit mezi národem.
Zvlášť nebezpečné je šířit ji mla
dým generacím.
Tedy nikdo by neměl „cpát“
do historie našeho národa lež, že
volby v roce 1946 byly regulérní,
demokratické. Proč nebyly regu
lérní, demokratické?
Protože Československá re
publika patřila mezi deset nejvy
spělejších zemí celého světa
a hlavní politická síla, která se
o to přičinila, byla Agrární strana
Antonína Švehly. Je i pravda, že
tato strana byla pověřena obtíž
ným úkolem pokusit se vládnout
V

LUPTÁK Peter

Komunální volby v Šumperku se blíží!

Představujeme volební koalici:
Demokratická Unie, Česká strana národně sociální a Strana zelených

i na začátku německé okupace,
ale za úzkého kontaktu s londýn
skou vládou Beneše. Je i pravdou,
že ministrem financí v londýn
ské vládě byl agrárník Dr. Ladis
lav Feierabend (podepsán na prv
ních poválečných bankovkách
v Londýně natištěných). Tato
hlavní politická strana první Čes
koslovenské republiky nebyla při-

metr® Pokrečov.
Pokračování
puštěna v roce 1946 ve volbách
kandidovat, ale nejen tato stra
na, ale i ostatní demokratické
strany nebyly připuštěny. Zde
jsou kořeny února 1948.
Pan prezident Beneš se dohodl
s Gottwaldem, že bude jen strana
komunistická, její pobočka Fierlingerova sociálnědemokratická,
u—---------- —---------------------------

lidová a národně socialistická. Na'
tomto nesmyslu se dohodl, a to
před koncem války, v době, kdy
ještě nebyl nemocný. Proti této
„dohodě“ ostře protestoval Jan
Masaryk a ministr Feierabend
i další členové londýnské vlády.
Celá poválečná vláda byla složena na principu té dohody Beneše
s Gottwaldem,
Tedy nikdy nikoho nesmíme
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.léchat psát lež, že volby v roce
1946 byly regulérní, demokratic
ké. Zde jsou kořeny února 1948. *"
Aby to čtenář lépe pochopil,
tak to bylo, jako kdyby se po lis
topadu 1989 Havel dohodl s Hu
sákem, že budou kandidovat jen
Štěpánovi komunisté, soc. demo
kracie, lidová a národně sociální
strana. A žádné jiné, jakkoli de
mokratické, že kandidovat ne
smějí.
Josef Fialka,
Chyšná, okr. Pelhřimov
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Musíme ocenit noviny "Bisnik”
z Lucku, že se takto podrobná
zaobírá událostí, která v nás
----- ——zanechala ne
dorozumění a
velký smutek.
Bylo pro nás
nepředstavi
telné, aby
po témxř 100
letém soužití
жителька Малина, у котроТ з чеськоТ родиьи загинуло 40 s Ukrajinci a
чолов1к, вона не змогла послухати панахиду бия нового
пам'ятника I занести туди хл1б, який пекла вже поноч|? to oboustrSnně
Чому, коли чехи питали знайомих, чого ж Гх не було на
освяченнц Т1 юппали очима, не знаючи, що вщпов!сти? I v ýho dnám, nám
ще таких чому вони задають багато.
by 1 o vy hr o ž o v áТакий «сЦенар)й» придумало млинвське кер1вництвсь
яке, як видно, чомусь особливо )мпонуе православна no zbraněmi.H.

АБО «СВРОПЕИСЬКА I МП РЕЗА» ЗА МЛИН1ВСБКИМ СЦЕНАР1ЕМ
Десятил1ттями у Малин), що на Р|вненщин1, 13 липня
вщзначають трапчну дату — знищення односельчан
нмецькими фашистами 1943 року. Майже щороку сюди,
на Братську могилу, де покояться останки загиблих,
приТжджають ! чехи. До В1йни чехи становили чи не
половину жител)в цього села. 3 850 загиблих — 400 чоловж
чеськоТ национальность Отож гостей з-за кордону завжди
тепло I щиро зустр^чають малинчани та жител) навколишнх
С1Л.

Неподалж могили дектька роюв тому жител! села побудували нову церкву, що належить до КиТвського патр|архату.
Саме на м‘юц| колишньоТ церкви, в яюй згорши малинчаниукраТнцц знаходиться братська могила. Чех1в, за оповщдю
очевидщв, спалювали у школ! та клунях — у чеських
прим)щеннях. I частину 1хн)х останов було захоронено на
чеському кладовищ!, яке I нин| е в цьому сель
Цього року чеська громада на з1бран! кошти зробила
пам'ятник жертвам фашизму) встановила його на чеському
кладовищ!. I ось нещодавно, 13 липня, 300 чех!В приТхало
разом 31 своТми священиками, аби освятити цей пам’ятник,
поклонитися багатостраждальшй малинськ1й земл‘|,
покласти в1нки на Братськ1Й могиль вшанувати пам'ять
загиблих I зус1р1тися 13 родичами та знайомими.
Сельчани готувалися до щеТ подл: минуло ж бо 55 роюв!
Готувався по-своему I район, точнние — районне
кер1вництво. Воно попередило голову сгльськоТ ради, що
буде розроблений сценарий «европейського р1вня». Ще
повщомили, що 13 липня об 11 годин) вщбудеться зустр1ч
чех1в б1ля БратськоТ могили, а до того можна в'щслужити
панахиду I оп!сля М1тингу вс!м з)бранням 13 священиками

пщуть освячувати пам’ятник на чеському кладовищг
Людей, як завжди у цей день, назбиралося бшя могили
дуже багато. Запрошен! малинськими жителями
священики на чол'| з малинським (дуже вс’|ма шанованим),
провывши богослуж1ння, ще довго чекали гостей. 1х не було.
Отож частина малинщв, священики I деяю госп П1шли на
поминальний общ. А пом1ж людьми П1шла чутка, що чехи
освячують пам'ятник I зустр1чали Тх «московсью батюшки».
Тим часом поди розгорталися ось як. Гостей, котрих
супроводжувало районне млиывське кер1вництво, при
в’Тзд| у село зустр1чав голова сшьськоТ ради, священики з
1нших парафт, що служать у церквах Московського
патр)архату, I т> параф|яни, що вщвщують цю церкву. «За
волевиявленням чех1в спочатку освячували пам’ятник, —
так сказав голова с1льськоТ ради. — Це для них було
головне». Пеля освячення гост! з Чехп приТхали й на
Братську могилу. Проте публжа вже була розбурхана. Тому
М1Л1Ц1Я попередила кер1вництво, що можливий инцидент I
«московським» священикам не треба тут з’являтися.
Справд образлива суперечка переросла в крики. За цим
з тривогою спостер1гали чехи. Хоча Тх нхто не образив.
Вони поклали квпи, перед з’|бранням виступила Мар)я
Панкова, котра завжди супроводжуе чеську делегафю, але
решта «сценар1Ю» не вщбулася...
Обуренню малинщв дос1 немае меж. Вони не можуть
зрозумпи, чому Тх Н1хто не попередив, що спочатку буде
освячення, адже чехи приТхали ще за три дн1 до цього, I
кер1вники з Млинова знали, що для них було «головним».
Чому I ким були запрошен! «московсью» священики I чому
так про!гнорували тутешн'|м батюшкою? Чому, як сказала

Vzhledem k naši rozloze a nepří 
liš velkém u v n itřn ím u trh u se lo 
gicky soustřeďujem e na zahra 
n ičn í obchodní p o litik u . Chci ta 
ké zdůraznit, že js m e vždy m ě li
dokonale propracovaný a v praxi
uplatňovaný vzdělávací systém.

vedením Agrární strany.Ta
dnes dostává asi 0,1% hla
sů pod vlivem 5% klausule.

Áž švýcarský velvyslanec

musí říci našim lidem co
znamenala I.republika pod

Ovšem to. co říkám, není recept,
kletý by platil pro kteroukoli ze
mi. Vžily je třeba vycházet
z místních specifik a tradic.
V mnohém bychom si asi moh
li vzít ze Švýcarska přiklad...

- Jsme připraveni, zejména v hos
podářské části Švýcarského týd
ne. na seminářích, přednáškách
a setkáních, předat naše zkuše
nosti a poznatky nejen českým
odborníkům, ale i široké veřej
nosti. Například v nákupním
centru Černý Most bude přehled
ná výstava o ekologii, ekonomice
i o tradičních výlohách, napří
klad hodinek a textilii.
Myslíte, že mezi Švýcary a Če
ch)' existuji některé shodné
rysy?
- Troufám si říci, že ano. Jsme
pracovitými, pragmaticky uvážu-

церкв! Московського патр1архату. Як мен! (хоча дуже
неохоче!) пояснили районш кер)вники, «чеських
священиюв супроводжували священики одного з
Р1вненських монастир1В, що належить до Московського
патр1архату, I, звичайно, що не можна булозводити разом
представниюв двох церков...»
А чому не можна? По-перше, у минул! роки чесью
священики мирно й урочисто разом 31 священиками
УкраТнськоТ православно? церкви КиТвського патр1архату
вщсп!вували Боже слово на Братсьюй мсгиль По-друге,
священики «московськоТ» церкви Тхали також як гост! (хоча
й непрошен!), тому мали себе й поводити як належить у
гостях, а не ставити своТ умови. Зрештою. для людей, що
тут проживають, це не «черговий захщ», а день вшанування
загиблих. 1хн1х рщних, близьких, знайомих. Можливо, вони
зустрши б не «по-европейськи», але вщ дуол, по-людськи
тих, хто також приТхав сюди з! скорботою. I не повезли б
за меж! УкраТни прикр! враження вщ скандалу сусщи-чехи.
А влад| краще було б подбати про дорогу, якою вже роками
в цей день «гупають» доброты 1мпортн1 автобуси. Ось так
показали б «Овропу».
Ольга ЖАРЧИНСЬКА

jícími národy. šikovnými, přes
nými. .Spojuje mis i to. že nejsme
příliš velcí a obklopuji mis mno
hem větší sousedě. Vede mis sna
ha prosadit se proti silně zahra
niční konkurenci. Obě země ma
jí shodnou a dlouhou průmyslo
vou tradici. Po druhé světové vál
ce patřily k největším průmyslo
vým mocnostem a byly velkými
obchodni mi partnery. Partnery
chceme být i nadále. Jako při
klad uvádím chystanou výměnu
gymnaziálních tříd zobou zemi.
Mladí lidé si sami zvolili okruhy
otázek, o kterých chtějí diskuto
val: drogy, volný čas. zaměstna
nost. Takže vidíte, že se už dnes
staráme o generace zítřka.
ŠVÝCARSKÝ TÝDEN Z.lčimi II říj

ila. Kdo má zájem, nechť si včas
zkontroluje datum a čas na ho
dinkách. Doporučujeme švýcar
ské. Jdou přesně.
TEXT JIŘÍ MARGOLIUS

TOTO ARCHIV AUTORA

Švýcarsko je synonymem pro
sperity. Jaký je recept k jejímu
dosaženi?Jistě k tomu přispěl
i fakt, že jste byli po staletí
ušetřeni válek, ale hlavni dů
vod to asi neni...
- Ano. bylo to jisté štěstí, že nás
dlouhá léta nepostihly válečné
hrůzy. Museli jsme se ale vypořá
dat s faktem. že jsme zemi, která
neoplývá bohatstvím surovin.
Jsme malí rozlohou, což lake ne
ni výhoda. Ale na druhou stranu
máme dlouhou dobu stabilní
a demokratické z.iizem. Podílí se
na něm aktivně veškeré obyvatel
stvo. například v referendech
o důležitých otázkách. Co obča
né nechtějí, to neni. A jejich vliv
se logicky odráží i v práci statni
správy. Stručně řečeno, úřady
pracuji pro lidi, pro blaho země.

Věrni zůstali . ČERVENEC-SRPEN 1995/5-6

Jinak v Německu, jinak u nás
Stejně jako u nás hodlala během pá
du komunistického režimu politická
policie po sobě „zamést stopy" i v bý
valé NDR. Také tam začali její přísluš
níci ničit materiály, které dlouhá léta
vytvářeli oni sami, nebo jejich před
chůdci. Občané NDR se však zachova
li jinak, než .my. Ncpřenechali zále
žitosti tehdejším úřadům a bez ohledu
na stávající právní normy obsadili úřa
dovny východončmecké státní bez
pečnosti (Stasi). Občanská iniciativa
(Spolek 90), jejíž členové do úřadoven
vnikli, spontánnč vznikla v nčkterých
městech bývalé NDR: v Erfurtu, Lip
sku, Rostocku v prosinci 1989. V samot
ném Berlíně pak začátkem ledna 1990.
Jejím hlavním účelem bylo skartační
akci zastavit. Lidé vynášeli důstojníky
Stasi přímo z jejich kanceláří a shro
mažďovali spisy, které v kancelářích
nalezli.
Spolkový zákon z 20. listopadu 1991
podrobní stanoví, jakým způsobem bu
de s tčmito materiály zacházeno. Ten
to zákon vychází z velmi podobného
zákona o nakládání s materiály po bý
valé Stasi, který již v r. 1990 odhlaso
val prvnč zvolený východoněmecký par
lament ještě před sjednocením Ně
mecka.
Gauckův úřad plní dva hlavní úkoly:
vydává lustrační osvědčení a zprostřed
kuje občanům možnost nahlédnout do
spisů, které o nich Stasi vedla. „Gau
ckův úřad“ (podle evangelického pas
tora Joachyma Gaucka z Rostocku),
který ho jako zmocněnec řídí. Úřad má
asi 3.000 zaměstnanců. Polovina z nich
pracuje v Berlíně, zbytek ve 14 dalších
bývalých centrech Stasi v různých
městech. Má čtyři oddělení. První má
na starosti archivy, druhé se věnuje
lidem, kteří chtějí nahlédnout do spisů,
třetí se zabývá prověrkami, na jehož
zaměstnance se obrací veškerá státní
správa, neboř má informace, jaké
o zaměstnanci veřejné správy Stasi ved
la. Příslušníci, ani tajní spolupracov
níci Stasi nesmějí v Německu praco
vat ve veřejné správě. Čtvrté oddělení
se zabývá výzkumem a osvětou. Pracu
je v něm kolem 70 lidí, jejichž úkolem
je prozkoumat strukturu, roli a způsob
vedení bývalé Stasi. Výsledky tohoto
šetření budou dány k disposici veřej
nosti.

V samotném archivu Gauckova úřa
du jsou kilometry příkazů, rozkazů, či
směrnic a jsou tam také informace,
které nemají vztah ke konkrétním oso
bám. Ministerstvo státní bezpečnosti
NDR mělo v r. 1989 kolem sto tisíc
zaměstnanců, tedy mnohokrát víc, než
naše StB. Přesně nelze říci, kolik písem
ností příslušníci Stasi zničili. Materiá
ly se ničily na skartačních drtičích, trh
aly se rukama a také se vozily do ko
telen. Jiná část byla připravena ke zni
čení v 19.000 pytlích. Dnes již je větši
na materiálů zpracována a roztříděna.
Ve vyšších patrech budovy je ústřední
osobní kartotéka, která obsahuje šest
milionů karet. Na každém kartotečním
lístku je jméno, datum a místo naro
zení, rodné číslo, státní příslušnost
a místo, kde byl dotyčný registrován.
Je zde i kartotéka krycích jmen, konspiračních bytů, jsou zde i tematické kar
totéky. Pro tajnou spolupráci byli získá
váni občané stejně jako u nás. Spolu
pracovníci byli vytypováni a důkladně
prověřováni. Prověřeni byli i příbuzní.
Tajní agenti byli kontrolováni. Spolu
pracovníků Stasi bylo v r. 1989 přes sto
tisíc a za celých 40 let jich bylo na
200.000.
V Gauckově úřadě může každý pí
semně požádat o nahlédnutí do spisů,
které o něm Stasi vedla. Vztahuje se to
bez rozdílu i na lidi, kteří nejsou ně
meckými občany a ani v Německu ne
žijí. Je možné dostat i písemnou kopii
a platí se jen malý poplatek za xeroxy.
Spisy tajných spolupracovníků mají tři
části. První, personální, poskytne úda
je, získané pracovní prověrkou, druhá
část obsahuje hlášení, která spolupra
covník podával svému řídícímu důsto
jníkovi a ve třetí části jsou účty, týka
jící se odměn, jež Stasi na spolupracov
níka vynaložila. V úřadě, stejně jako
v celé státní správě nemohou pracovat
bývalí spolupracovníci Stasi. Podle pů
vodních odhadů mělo v Gauckově úřa
dě pracovat zhruba tři sta lidí, ale, když
byly zváženy všechny okolnosti bylo
zaměstnanců desetkrát více. Dlouho
trvalo, jakým systémem je všechno evi
dováno. Úřad byl odkázán na pomoc
důstojníků Stasi. V současné době reg
istruje oddělení na šest set padesát žá
dostí vědců a badatelů.
Žádost o nahlédnutí do spisů poda

lo na dva miliony lidí. Gauckův úřad
zatím rozeslal asi 200.000 negativních
odpovědí lidem, kteří se chtěli s ma
teriály seznámit, ale Stasi o nich žádný
svazek nevedla.
Také u nás se připravuje zákon, dle
něhož bude možné, aby s tajnými spisy,
které vedla StB, se seznámila širší veře
jnost. U nás tajné spisy spravuje Ar
chivní správa Ministerstva vnitra. Ta
vychází z názoru, že tajní spisy a in

Městská Rada spolu s KPV a dalšími místními organizacemi
pojmenovali nové sídliště jeho jménem a instalovali tam jeho
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V den Politických vězňů 27. 6.
95 uspořádali KPV a Klub dr. M.
Horákové vil hod. na Vyšehrad
ském hřbitově tklivou vzpomín
kovou slavnost k výročí popravy
Dr. M. Horákové. Při té příležitosti

a přesněji vysvětlit, jak komunistická
mašinérie fungovala, než prostým po
hledem do materiálů, jež tak pečlivě
vyráběla její politická policie. Za nej
závažnější fakt lze považovat, že tyto
informace byly získávány nelegálně.
U nás vedla StB zvláštní svazek asi na
60.000 občanů. Na ministerstvu vnitra
bude moci pohlédnout do spisů každý,
kdo byl sledován. Zde se dozví, co
všechno na něj bylo napsáno. Dozví se
i pravé jméno „svého“ rezidenta agen
ta, či dalšího spolupracovníka kontra
rozvědky. Nedozví se ale jména o úda
jích třetí osoby. Návrh též předpokládá
odtajnění dokumentačních souborů
o činnosti StB, založených před 1. led
nem 1970.

byla do památníku obětí nacismu
a komunismu uložena urna s po
zůstatky politické přítelkyně a
spolupracovnice Mil. Horákové,
Růženy Pelantové. K životu a dílu
R. Pelantové měla proslov Dr. Zora
Dvořáková a urnu do České země
uložil Královéhradecký biskup
Očenášek, který poté sloužil mši
sv. za politické vězně v kostele sv.
Ignáce.
Voj).

Stoletý vypovídá
Grebeníček a Štěpán
Současným děním v komunistickém
hnutí se zabývají dva představitelé. Mir.
Štěpán, který založil Stranu českoslo
venských komunistů tvrdí, že tato nová
strana má přes 20.000 členů a sympatizérů, zatím co Mir. Grebeníček říká,
že KSČM je stále nejsilnější. Říká též,
že Stě pánova strana má o jedno dese
tinné místo méně, než kolik uvádí.
Grebeníček prohlašuje, že odliv členů
nepředpokládá. Jde spíše o přechod jed
notlivců. KSČM kritizuje vládu, ale má
zpracovány vlastní koncepce. O těch
jsme se, když byli komunisté u moci,
již mnohokráte přesvědčili. Do voleb
půjde KSČM pod svým názvem, ale
chce na své kandidátky zařadit ne
straníky.
•Jb

V projevu účastníků z KPV bylo zdůrazněno, že vhodné
navázáni na tento akt by bylo využití zákona o zločinnosti
komunismu a vyzvali Radu města,, aby po vzoru jiných měst
vydala na svém ůzemi zákaz propagace komunismu a šíření
bolševické ideologie. Starosta města slíbil tuto akci v městské
Radě zvážit a realizovat.

Proti paušálnímu
odškodnění
Trutnov - K zákonu o ocenění něk
terých účastníků národního boje za
osvobození, který prezident Václav
Havel vrátil sněmovně k přepracování,
se vyjádřil čestný předseda Konfeder
ace politických vězňů na Trutnovsku,
83. letý Oldřich Řezníček.

Máte osobní důvody k odmítnutí ná
zoru prezidenta?

formace politick/ policie (StB) byly zís
kány nelegální a jejich utajování ne
legální stav prodlužuje. Těžko lze lépe

Boža Modrý v Lanškroune
V sobotu 24. září 1994 uspořádala Rada města Lanškrouna
vzpomínku u příležitosti nedožitých narozenin našeho bývalého
hokejového representanta a spolumukla Boži Modrého
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Nebylo mu ani osmnáct, když mu
sel jet do uherské Čoproně bojovat za
dvouhlavého orla. Po návratu z haličské
fronty začal studovat pražskou tech
niku. Brzy vstoupil do agrární strany
a vypracoval se až na generálního sekre
táře bramborářského svazu. Žil v mo
narchii, republice, protektorátů a po
znal útisk, demokracii i totalitu nacis
tickou a komunistickou. Jedná se o Ju
lia Zajíce, z Havlíčkova Brodu, který
i úspěšně podnikal. 1, září si pro něho
přišli nacisti, prodělal koncentrační
tábor Buchenwald. Brzy po návratu
z koncentráku nacistického si Julia Za
jíce předvolala komunistická státní bez
pečnost. Strávil v proslulé věznici Mírov dva a půl roku. Když se vrátil, větši
na domu byla obsazena a tak musel
s manželkou žít přes pět let na půdě.
Nyní žije v Uhříněvsi u Prahy. Mnoho
prodělal, mnoho ví a mnoho pamatu
je.
-k-

„Byl jsem v roce 1950 jedním z 71
odsouzených státním soudem v největ
ším celokrajském procesu proti členům
národně socialistické strany, navazu
jícím na proces se skupinou dr. Mila
dy Horákové. Z 25 let vězení jsem od
seděl za nepředstavitelných podmínek
10 roků a následky pociťuji dodnes.
Nesouhlasím s paušálním odškodně
ním účastníků II. odboje, protože by
se vztahovalo i na pozdější přisluhovače
komunistického režimu, agenty a vrahy
typu nedávno zemřelého majora StB
Picha-Tůmy.“

Kdo má tedy podle valcho názoru
právo na odlkodnlní?
„Pouze lidé, kteří i po desítkách let
zůstali věrni demokracii. Humanismus
prezidentových úvah naprosto odmí
tám, protože je pasivní a v jádru na
ivní. Ten musí naopak chránit slabé
proti bezpráví jakéhokoli druhu, ať už
vychází z pozic nacionalismu, třídního
boje či rasismu nebo kapitálové pře
vahy. Podobné snahy odškodnit a os
pravedlnit lidi, kteří desítky let slou
žili násilí, by měl každý soudný člověk
rozhodně odmítnout.“
(ito)

Upíná likvidace
církevních řádů
Likvidace církevních úřadů byla
prováděna od prvopočátku a sous
tavně. Hlavní část likvidace se odehrá
la ze 13. na 14. duben 1950. Tento
zásah proti mužským řeholním spo
lečenstvím se nazývá obvykle „bartolomějská noc“. Když likvidovali náš
ústav byl jsem třiadvacetiletý student
teologie, řekl převor kláštera premonstrátů na Strahově P.B.Pořina. Všude
bylo plno chlapů se samopaly a psy.
Mohli jsme si vzít jen nejnutnčjší věci.
Naložili nás do autobusů a vezli do
neznáma. Internovali nás v koncen
tračním klášteře v Broumově. Po šesti
měsících nás odváželi do právě
založených Pomocných technických
praporů. Měsíc před akcí byli do vy
braných mužských klášterů dosazeni
vládní zmocněnci a nejvyšší před
stavitelé řádů byli obviněni ze
špionáže, přechovávání zbraní a pod
něcování k převratu. Pokyn k pro
vedení akce dal gen. tajemník strany
Rudolf Slánský po skončení procesu
s představenými řeholníky. Celkem
přepadla státní bezpečnost, lidové
milice a další složky 219 mužských
klášterů. Druhý zásah byl proveden
koncem dubna a třetí fáze, při níž byla
zlikvidována většina ženských klášterů
se odehrála na podzim. V tu dobu byl
přerušen normální život 42 mužských
a 56 ženských řádů, Bylo uzavřeno 247
mužských a 56 ženských řádů. Celkem
bylo uzavřeno 247 mužských a 670
ženských klášterů se 2.528 řeholníky
a 11.896 řeholnicemi.

-re-

Za Dášou Šimkovou
Dáša Šimková se narodila v r. 1929 v Praze, mládí prožila v Písku a po velmi
těžké nemoci zemřela v daleké Austrálii. Zatčena byla v r. 1952 a odsouzena byla
Krajským soudem v Českých Budějovicích za velezradu a špionáž na 8 let, pod
odvolání jí byl Nejvyšším soudem trest zvýšen na 15 let. V r. 1955 byla odsouzena
lidovým soudem v Železiovcích na další 3 roky za útěk z výkonu trestu. V r. 1966
byla propuštěna na svobodu. V r. 1968 odjela i s maminkou, která si prožila své
v komunistických věznicích, v nichž ztrávila 7 let, do Austrálie. Zde její matka
zemřela. Dáša Šimková byla v r. 1971 odsouzena na další 4 roky za opuštění
republiky. Dáša i její matka byly rehabilitovány v r. 1990. V emigraci vystudova
la při zaměstnání dvě fakulty: archeologii a dějiny umění a v návaznosti také
sociologii. Později pracovala jako socioložka v australských věznicích. Uplatnila
svůj výtvarný talent jako malířka. Její obrazy budí na výstavách zasloužený obdiv
a zájem. Je autorkou knihy „Byly jsme tam taky“. Prožila v komunistických
kriminálech 14 let a přesto ve svém srdci nebyla schopna nenávisti.
-ln-

Zemřela nejstarší muklyně
Sestra Maric Vránová zemřela v Montrealu ve věku 99 1/2
roku. I na konci života byla ještě čilá duševně a na utrpení v
kriminálu vzpomínala s úsměvem. K uctění její památky věnovali

na excrciční dům v zahradě Křížové cesty L. Hrušky: Dr. Noibert
Každan, Věra a Milan Havlínovi, ing. V. Pavelka, montrealská
odbočka Čs. sdružení a montrealský Klub seniorů celkem 200
dolarů.
Stanislav Drobný
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@1)®® > Proč zemřel v 31. letech?
Asi též proto, žc se stýkal s Janem
Masarykem, žc „věděl“, a žc měl ma
jetek. A také, žc mlčel. Agenti KSČ
a KGB, kteří hlídali ministra Jana Ma
saryka již před rokem 1948. znali dob
ře svou práci i úkoly, a zločinecký „ru
kopis“ měli stejný. Jako na tomto pří
padě, se podepsali i na pojmech „Vele
slav Wahl“ a „Jaromír Nechanský“,
takže sc jasně vystopuje cesta k Janu
Masarykovi, a kdovíkam ještě...
Vyšetřovatelé s oblibou říkávali vys
lýchaným a mučeným posměšně i vý
hružně: „Mrtvý, prd ví!“ - Zapomněli
ovšem,-na ten prozrazující „rukopis“.
A tak i po letech, jako z výšky letadla,
byť z dálky času, zpětně a zřetelně roz
poznáme všelicos z kódu hrobů...
Rodově i podnikatelsky bohatý, mla
dý občan J.P., „seděl“ před smrtí „jen“
deset měsíců. Bylo to v počátku rudé
moci, kdy ještě nebyly státní soudy
a mordovalo sc všelijak. I takhle; Ve
Svatém Janu pod Skalou se zatčeným,
hospodářsky a umělecky vybraným
osobnostem, přečetl rozsudek „jako na
rampě v Osvětimi“, napsala vdova po
J.P. - V daném případě „rozsudek“ zněl
na několik let nucených prací v ura
nových dolech na Jáchymovsku, kon
fiskaci veškerého majetku, a vysídlení
rodiny z Prahy „z důvodů státně bez

pečnostních", jak stojí černé na bílém
i na znárodňovacím (v podstatě konfiskaČním) dekretu. Ale též „pro blíz
ké styky s ministrem zahraničí“. No
a samozřejmě „pro nepřátelský postoj
k socialistickému zřízení“.
Nebýt manželky Jarmily, nedovědě
li bychom se další: Po martyriu ve Sva
tém Janu pod Skalou byl sice na Jáchy
movsko odvezen, ale posléze byl v zu
boženém stavu vylifrován do špitálu v
Plzni, kde ho pro vážnost zdravotního
stavu odmítli přijmout, a k záchraně
jeho života ihned zařídili převoz na
kliniku do Prahy. - Tamní lékaři (jeden
z nich to s rizikem oznámil rodině) ujis
tili estébé o zdravotní beznadějnosti
střeženého pacienta. Byl propuštěn do
mů, kde brzy zemřel. - Dne 4.10.1949
byl odvlečen do koncentráku a v srpnu
1950 odešel z této usoužené části mod
ré planety na věčnost. Zanechal zde
mladou ženu a tříletou dceru. I tento
sirotek si zde vytrpěl své. Později utekl
do zahraničí a založil si tam rodinu.
Žena umučeného nesla svůj úděl zde....
Trýznitelé si užívají zajištěného ži
vota, a možná ani oni nedovedou po
chopit, proč naše vláda se k nim chová
tak bcnevoletně. Anebo si to dovedou
vysvětlit, a o to víc chválí KGB za její
moudré, předvídavé a všestranné za

Jáchymovské peklo nebo Altnagelberg?
Političtí vězni ve Švýcarsku uspořádali 27. května setkání u památníku obětí
komunistického režimu v Altnagelbergu v Rakousku v blízkosti českých hranic.
Již při příjezdu do Altnagelbergu nás vesele vítala česká dechovka z Budějovic.
Po pozdravu a srdečném přivítání s kolegy - vězni, i s těmi, kteří žijí v cizině,
byla v 11 hod. bohoslužba v tamním moderním kostele, kterou sloužil stařičký
spoluvězeň opat Vít Tajovský. V poledních hodinách sc odebral průvod z kostela
s českou a rakouskou vlajkou v čele s opatem Tajovským k památníku obětí,který
byl zbudován v r. 1988. Prostý kříž s trnovou korunou a kamenný památník
s nápisy v češtině, němčině a angličtině připomněl nám ty, kteří zahynuli a byli
žalářováni v boji za osvobození naší vlasti od komunistického teroru. Výrazem
úcty bylo položení věnců a kytic, tichá vzpomínka a požehnání opata želivského.
Po hlavním projevu s. Jíšové byla tato smuteční slavnost zakončena naší státní
hymnou „Kde domov můj?“ - Poté následovalo přátelské posezení s hudbou
v místní sportovní hale.
Toto setkání kolidovalo časově s další akcí, .Jáchymovským peklem“. Účastníci
v Altnagelbergu se nemohli účastnit „Jáchymovského pekla“ a naopak. Na obou
pietních setkáních byla tedy účast menší než měla a mohla. Jiště, že někdo nese
vinu za tuto nedomyšlenost a rozdělení muklů do dvou akcí současně. Je to
v neprospěch nás všech, je to symbol a výraz našich svárů, naší neochoty dohod
nout sc alespoň na té maličkosti: nepořádat vc stejný den dvě akce! Jiří Krotký

Úřad pro vyšetřování činnosti StBžádá
Vašek Jan, nar. 30.3.1899 vězněn v letech 1951 -58 ve
Valdicích. zemřel na následky nesprávného léčeni. Žádáme
spoluvězně o svědectví, popřípadě jméno a bližší informace o

vězeňském lékaři.

jištění svých hrdlořezů.
Když manželka poprvé uviděla na
těle svého muže trvalé stopy po mučení,
neměla odvahu se ho na nic vyptávat.
On sám pak k příčinným souvislostem
stigmat stručně řekl: „To je od toho,
jak jsem padal....“ - Ve vězení musel
vypadat otřesně, když sami spoluvěz
ňové na to odvážně poukazovali. Teprve
potom byl, nedávno mladý a zdravý
mladíkJ.P., odvezen do Plzně a do Pra
hy, do místa své „občanské“ smrti.
Kněz, kterému jsem případ vyprávěl,
a doložil fotkou mladého, krásného
páru, kráčejícího v pohodě nedlouho
před zatčením po pražské ulici, mi řekl:
„Vždyť přece víš, že na světě není spra
vedlnost...“. Odpověděl jsem otázkou:
„A to máme všichni jít za tou spravedl
ností až na onen svět?!“ - Nevěroučně
a snad i trochu impertinentně (ale
hlavně proti lidským právům, platným
pro vrahy na tomto světě) jsem jakoby
hloubavě dodal: „A co, kdyby tam před
námi raději odešli ti zločinci...?!“
Jak již shora naznačeno, nepůjdou! Ať si tedy v blahobytu „odtrpí“, co jim
patří... Můj strýc-mnich totiž říkával:
„Zato se jim bude těžko umírat!“. Vždyc
ky jsem na to reagoval hurónským smí
chem. Ted o tom ze zoufalství někdy
i sugestivně přemýšlím...
V. Janík

„Vývojpluralitního syslímu v Rusku
má zkarikovanou podobu. V tem je smysl
politických straníJsou prostředníky mezi
státním a regionálním vedením a lidem.
Takoví struktury vSak v Rusku nemáme.
To způsobilo. žt jsme prožili nlkolik let
v situaci, kdy vSecbny vnitropolitické
procesy nebyly určovány zásadními, živ
otními zájmy sociálních skupin, ale vzá
jemnými vztahy jednotlivců a malých
skupinek. Takže nad společenskými záj
my zvítězily osobní sympatie a politika
za zavřenými dveřmi. Vláda se od lidu
odtrhla. Jestli chceme vytvořit demokrat
ickou společnost, musíme se vrátit k za
ložení strany, která se bude opírat o záj
my Širokých vrstev obyvatelstva. Mož
nost takoví opory vidím v odborových
organizacích.“
Býv. Séf kontrarozvědky a nyní
demokratický politik
Jevgenij Savostjanov

Vaše informace posílejte na adresu:
Úřad pro dokumentaci a vyšetřováni činnosti StB,
Bartolomčjská 10, 110 00 Praha 1, pan Krcčmcr.
Telefon 02/24 13 42 87
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Slova prověřená
dějinami
„Komunisté chtějí beztřídní spo
lečnost, prosím, jenže první věc,
kterou dělají, když sc dostanou
k moci, a pánbůh jim odpusť meto
dy. kterými sc k ní dostanou, je, že
vytvoří novou privilegovanou třídu.
Tato nová aristokracie bude mít
všechny znaky hnusných zbohat
líků. Já si nemohu pomoct, ale je
mi opravdu Špatně, když vidím
chlapa, který byl poctivým dělní- '
kem, a ted je z něho opice ve fraku
a dělá všechny ty špatné věci, které
právem ještě včera nenáviděl. Tak
sc stanou ministry, řediteli anebo
různými či velkými mocipány a zač
nou žít. Zahodí gypsovku a začnou
kouřit havanu a žárlí, když ten vět
ší soudruh má větší bourák a má
na něm víc toho, co se leskne. Ale
on se pořád ještě necítí dost dů
ležitý. Tak zkouší dostat víc moci
a ještě víc moci. Nejdříve začne šla
pat lidem na paty a pak jim ukáže
moc tím, žc je vyhodí z práce a po
šle do pracáku nebo do vězení.
A když někdo ani potom nevěří
v jeho důležitost, tak likviduje totál
ně. A ten, kdo jich likviduje víc, je
důležitější než ten, kdo jich likvidu
je jen pár. Místo beztřídní společ
nosti nakonec udělají beztřídní
hřbitov.“

Jan Masaryk - citace

„Odsun sám byl- výsledkem války,
kterou jsme nezavinili a nezačali. Odsun
také nemá nic společného se vzájemným
poměrem českého a německého státu.
Naopak, jeho cílem bylo jeStč víc posílit
stabilitu vzájemného dobrého vztahu
tím, že bude odstrančna možnost případ
ného vzniku eredety v budoucnosti.
Jestliže tedy nčkdo dnes zpochybňuje
oprávněnost odsunu, případné vydává
restituce pomírů v českém pohraničí ke
stavu před kvilném 1945 za předpoklad
zlepSení naSich vztahů s Německem, pak
vzbuzuje dojem, že touží po restituci
protičeské iredenty, případní, žc jde
o precedens vzhledem k ostatním zemím
střední a východní Evropy.“
Doc. Zd. Solle v Trendu

Přípravy pro dohody
s Německem
I. místopředseda LSNS inž.J. Lesák
navrhl, aby se sešli předsedové všech
demokratických stran a sjednotili sc
na zásadách dohody, jež by vedla
k úplnému uzavření minulosti
a kdašlímu zlepšení česko-německých
vztahů. Má-li sc uskutečnit brzká do
hoda mezi ČR a Německem, pak by
měla být na české straně široká shoda
ohledně podmínek ze stran vládní koa
lice až ke stranám opozičním. Zá
kladem dohody by měly být zásady,
jež již dříve ohlásili president V. Havel
a premiér V. Klaus. J. Lesák zdůraznil,
žc pro ČR je nepřijatelné vše, co by
vedlo k revizi 2. světové války. Týká
se to jak odsunu, tak i Benešových
dekretů a dalších přijatých zákonů,
týkajících se války a poválečného ob
dobí. V žádném případě nelze připustit
jakékoli překročení restituční hranice
25. únor 1948. Mluvčí též připomněl,
žc I-SNS na svém sjezdu přijala návrh
K1’V na potrestání vlastizrádců a ji
ných pachatelů zločinů z doby komu
nistické diktatury. Jedná se i o po
trestání zločinců a vlastizrádců, kteří
v roce 1968 pozvali do ČSR cizí voj
ska a napomáhali okupaci naší repub
liky. Požaduje též, aby byli souzeni
všichni, kteří v době komunistické
diktatury udáváním a odsuzováním
způsobili ztrátu svobody, života i ma
jetku našich spoluobčanů.
-y7-

Poslouchejte na vlnové frekvenci
kHz 1287 stanici Svobodné Evropy
Přináší pořady o našich problémech,
o osudech politických vězňů ať v minu
losti nebo nyní. Její zpravodajské re
lace jsou objektivní a zajímavé jako
dřív. Časem místo této stanice pravdě
podobně vznikne česká stanice ČRo
6/RSE. Bude výrazně publisticky a ne
komerčně zaměřená, s minimem hud
by a orientací na minoritní skupinu
posluchačů. Bude vycházet ze spolu
práce s českými zahraničními redak
cemi, ze zahraničního vysílání rozhla
sových stanice USA, Velké Britanie,
Německa a slovenské redakce RSE Bra
tislava.
TET

"ZpravodejÍKPV" č.7/94

Těžba uranu u nás
bude pokračovat
Vláda v minulých dncsch rozhod
la o pokračování těžby uranu u nás.
Až dosud totiž na veřejnosti i mezi
zaměstnanci vládla nejistota. Ho
vořilo se o útlumu těžby především
proto, že domácí uran je údajně
dražší než dovážený. Odborníci
však tvrdí, žc tento argument je dis
kutabilní. Levnější je uran, který
v nárazech vrhají na světový trh
Rusko a Čína. Tato možnost tvoří
asi deset procent celosvětové spot
řeby. Ale seriozní energetika by na
tyto náladové nabídky spoléhat ne
měla, tvrdí naši dodavatelé. Roz
hodnutí o pokračování v těžbě je
pro oblast Českomoravské vysočiny
zásadní. Společnost Gema zaměst
nává asi 1.750 zaměstnanců a jejich
propuštěním by se nezaměstnanost
na Bystřičku zvýšila na jedenáct
procent. V současné době sc v Dol
ní Rožínce těží asi tolik uranu, ko
lik spotřebuje jaderná elektrárna
v Dukovanech. Provoz Temelínu
má být saturován z ložisek v se
verních Čechách a z dosavadních
zásob. O rozdělení dosud státního
podniku Diamo sc stále mluví. Těž
bu v Rožínce obstarává odštěpný
závod Diama, s názvem Gema.
O dalších možnostech uvažují
v Dolní Rožínce a Bystřici pod Perštejnem.
-r-

Deska obětem
komunistického násilí
Více než symbolicky, právě na zdi
českobudějovické věznice, byla od
halena pamětní deska obětem ko
munistické zvůle a násilí.
Desku nechali zhotovit česko
budějovická pobočka KPV a úřad
města k uctění památky obětí ko
munistického režimu z let 1948-89.
Autorem plastiky z tmavého dioritu
s motivem světelného paprsku z po
zlacené mědi prorážejícího mříže
jako symbolu nesvobody, utrpení
a naděje, je akademický sochař Ivan
Tíášek.

Na Slovensku
v Liptovském Mikuláši 12. 9. 94 zemřela vc věku 82 let sestra
Zuzana Foltová. V komunistických kriminálech zlrávi lavice než
10 let. Sestry, které s ni společně trpěly, prosí o tichou vzpomínku.

’.

dlouhou tradici. V SSSR byly již
dlouho zaběhnuté továrny se strojilidmi, zbavenými lidství. U nás byl
tento projekt teprve v plenkách.
Každý člověk je z jiného těsta.
Poznala jsem ženu M. L., která si
na samotce, bez rady druhých,
našla svůj vlastní zákon přežití.
Každé ráno se vyzbrojila proti
výslechu. Ucpala si uši nedobytně
vatou. Neslyšela ani slova z toho,
nač se jí referent tázal. Nezaložila
tedy ani kartotéku pro druhé. Na
lágru si důsledně hájila práva, která
pro ni byla důležitá. Jednoho dne ji
zabavili propašovaný misál.
Zahájila protestní hladovku.
Napsala dopis náčelníkovi, kde
vysvětlila, že modlitba je pro ni
lékem, který dle vězeňského řádu
nesmí být odmítnut. A že o léky
jiného druhu nežádá. Poslali ji tedy
na dva roky do blázince, kde jí dřeli
tělo rýžovými kartáči do krve, kde
byla na cele se zuřivými blázny. A
přece se vrátila k nám se zdravým
rozumem. Tichá a odhodlaná jako
předtím, s jemným, sotva posti
žitelným smyslem pro humor.
Nikdy nevěděla, na kolik let byla
odsouzená, protože před soudem si
dala do uší vaty ještě víc. Když po
pěti letech měla být propuštěna,
nevěděla o tom a také o to nestála.
Uvědomila si dříve než my ostatní,
že vězni jsou jediní svobodní lidé
v zemi, protože víc, než ztratili, již
ztratit nemohou. Byla Robinsonem,
který žil dál na pustém ostrově.
Byla vlastně Johankou z Areu,
která v náhlém osvícení vytáhla
proti armádám. Nikdy jsem
nepřestala věřit, že byla moderní
světicí. Z vězení ji proti její vůli
vynesli na nosítkách, protože od
mítla dobrovolně vykročit z brány.
Oblíbená hra referenta s vyšetřovancem je rukojmí. Každý má
doma někoho, o koho se třese
úzkostí. Ti doma jsou jako náhle
zemřelí. Každé špatné slovo a každé
dobré slovo, které zůstalo nevy
sloveno, se na člověka vyšklebuje
jako zlomyslný skřet. Lítost se
časem mění v posedlost, člověk
slibuje hory a doly těm, které má
rád, na které stále myslí, pro které
se chce vrátit a žít, Je tedy třeba
opatrně vysondovat, ke komu se
člověk upíná tou poslední nitkou
naděje a otřesené vůle. Potom tu
nitku ve vhodném okamžiku StB
přestřihne. Muži, který miluje svoji
ženu, dá přečíst fingovaný

Tem, kdo čtou přes rameno
Kanadsko-český magazín Svčdom(/Conscience je snad už
posledním soukromým a nezávislým časopisem, který není
pod kontrolou cizích vydavatelů. Nechceme a nemůžeme být
závislí na inserci! Aby tento časopis mohl vůbec existovat,
musí mít určitý počet svých platících čtenářů. Víme, že ča
sopis si půjčují mnozí přátelé předplatitelů, ale ti neudrží
Časopis při životě. Jsou jako černí pasažéři v železniční do

pravě. Náš časopis není určen pro výdělek, ale to nezname
ná, že máme tajné fondy, z kterých můžeme vydržovat i ne
platiče. Každý si dovede snadno vypočítat, že když za ma
gazín (měsíčník) doručený poštou zaplatí 12.00 Kč, z toho
odečte poštovné 4.50 Kč, zůstane na materiál a výrobu ma

Res

Pěknou knížku, nabitou dějem,
vzpomínkami a prožitky z věznic a
komunistických koncentráků, pod
výše uvedeným názvem napsala
Dagmar Šimková, vězeň ko
munistů. Knížka byla vydána
v Kanadě v letech sedmdesátých a
u nás se nesežene, ač by čtenáři
měla co říci. Autorka prožila tvrdé
výslechy v Bartolomějské a na
Pankráci, pak prošla Pardubice,
Opavu a Zeleziovce. Brzy po ní byla
zavřená i její maminka a svoje si
prožila celá rodina. Byla vždy
statečná a nikdy neklesla na mysli.
Po návratu se dostala na západ a
procestovala řadu cizích zemí - ale
vlasti zůstala stále věrná. Z bo
hatých myšlenek autorky přiná
šíme alespoň některé:
Byly mezi námi ženy, které již
měly z dřívější doby zkušenosti
z vězení. Přežily koncentrační
tábory a jejich život měl svůj lex
vivendi i tam, ve stínu plynových
komor. Byla to však, jak samy
vysvětlovaly, situace jiná. Každý
věděl, že válka skončí a ten, kdo
přežije, vrátí se do svobody, kde o
něj bude pečováno.
My však přišly do vezení v době
míru, kdy kolem nás "rašila
socialistická budoucnost", jak to
bývalo s denním chlebem před
kládáno k věření čtenářům ofi
ciálního tisku. Ty prozíravější mezi
námi, a jak nerady jsme jim
naslouchaly, tušily, že vrátíme-li se
vůbec, bude to do stále ještě rašící
socialistické budoucnosti, která nás
bude lví tlapou drtit za dvacet let
právě tak, jako dnes.
Byly jsme tváří postaveny
něčemu novému, dosud nezná
mému. Bylo to promyšlené vědecké
spiknutí proti tomu, co člověka
odlišuje od ostatních tvorů. Nešlo
totiž ani tolik o náš fyzický zmar,
jako o rozšlapání mozku člověka,
jeho mysli, přes kterou se tunovým
cvalem slonů řítila lež, teror a
propaganda. Šlo o to, vyrvat z hrudi
člověka srdce, přinutit jeho duši
k otrocké prostraci a zdupat ji a
pošlapat jako rohož u dveří. Když
člověk ztrácí vědomí sehe, jeho tělo
není nebezpečné. Může být dokonce
užito jako laciný pracovní nástroj.
Lidské tělo ke své údržbě potřebuje
méně péče než drahý stroj. A vydrží
pracovat bez náhradních součástek
déle než fréza, jeřáb či kombajn.
Sovětští experti k nám povolaní
se osvědčili, jejich učení už mělo
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"Byly jsme tam taky"

Dagmar Šimková po propuštění
dokument žádosti o rozvod. Ženě,
která v usínání i probouzení myslí
jen na šťastné shledání s dětmi,
s truchlivou tváří oznámí, že jí
zemřelo dítě. Zamilované dívce
podstrčí fotomontáž milence, který
leží mrtev s prostřelenou hlavou:
"tak vidíte, vy nám tady zapíráte a
on je stejně už po smrti." Oběti
zbijeme, zkopáme, vyhladovíme,
nedopřejeme jim spánku a tak re
ferent splní velký a obtížný úkol.
Jednoho dne pyšně hlásí:
"Soudruhu náčelníku, hlásím, že
můj případ je uzavřen. Dosáhljsem
spontánního doznání." Referenti
jsou mistři v padělku, podvrhu,
výmyslu, lži.
Na lágrech přibývá zákonů
přežití. Analyzujeme své zážitky,
srovnáváme své nápady a metody.
Pozorujeme, že nevzniká jen nový
životní pocit, ale čilá výměna ideálů
i myšlenek a jsme částí nového
světa, nebo starého, který dostal
novou dimenzi. Nemluvírňe o tom,
že máme hlad, že nám je zima,
nestěžujeme si na bolení hlavy,
nepláčeme a nefňukáme. Proti lži
a švindlu stojí poctivost. Nelže se a
nekrade, nanejvýše brambory a
cibule v kuchyni. Teplá voda není,
tedy se otužujeme. Cvičíme. Sníme
každou šlichtu, aby se žaludek
vyhřál a naplnil. Miska čočky je
plná černých brouků a tak si
říkáme, že i světoví gourmeni si
pochutnávají na červech a larvách.
-jT

Bitvy poslední doby jsou bitvy
velmi důležité. Jedná se o bitvy na
poli kulturní m, politickém i
mravním. Bojuje se všude i nikdo
by se. neměl "ulejvat"!
gazínu (sazba a tisk) pouze 7.50 Kč. Snad se z tohoto čísla
rozsvítí všem v hlavě a poznají, že zde někdo musí pracovat
zadarmo a ještě hodně přesčas, aby časopis mohl vůbec vy
cházet. Milí předplatitelé (i vy co čtete přes rameno), znovu
počítejte. Jeden zaslaný výtisk stojí 12.00 Kč měsíčně! To
je většinou méně než cena jednoho piva v restauraci. Proto
se vás ptáme, nemůžete si jednou měsíčně odříct jedno pivo
a předplatit si místo toho náš časopis Svědomí, než čist
zadarmo?
Redakce

všem, kdo přežili do tváře, právě v té době, kdy
tisíce vlastenců si dávalo dopořádku rozbité údy
v letech 1948 a dále po letech 1950? Kdo z
těchto dnes mocných a třeba i lživě slavných
našich zástupců psal své dějiny do historie ná
roda, kdy padaly hlavy anebo když v ponižujících
podmínkách jsme často s hrůzou vstávali při ran
ním řvaní bachařů a prosili Nejvyššího, aby nám
dopřál prožít anebo přežít aspoň další den buď v
šachtách anebo v mučírnách všech známých la
páků? Spánek stejně rozerván jako rodinné svaz
ky, úcy rozmlácené, že jsme nebyli vždy schopni
ani složit ruce k modlitbě. Viděli jsme zničené
všechny kategorie lidských projevů, ale odvažu
jeme se všichni stejně tvrdit, že tento prostor
naplněný puchem a řevem jsme neproklínali, ale
tak často jako apoštolově, když museli trpět pro
jméno Kristovo, jsme ochotně objímali ten kříž,
který ne vždycky jsme si žádali nést. Tedy ne

Th Dr. Antonín Huvar
krýt záda, ale dávat záruku, že svoji práci dělají
dobře. Ztvrdly nám dlaně a zkameněl tolikerý po
hled, kterým jsme nesmlouvavě hleděli na trpící
bratry ve všech možných lapácích. To je ta sku
tečnost, která nás nutí, abychom se doopravdy
celým nitrem zamýšleli nad minulými událostmi,
nejenom nad těmi, na které vzpomíná téměř celá
republika o pouhých 30 let, ale jsme poslední
přežívající svědkové události 50 let zpátky, a to
události, před kterými ustupuje každý z našich
mluvčích, jako by se bál, a to tvrdím i našich
mluvčích, že by na ně mohl padnout v budoucnu
stín, který by znehodnotil loajálnost až k těm,
kteří přebrali společenskou zodpovědnost v na
šem národě.
Hanba minulých desetiletí má být zapomenuta
nebo vymazána? Proto mi dovolte otázku, kterou
bych rád viděl zodpověděnou zvláště od těch,
kdo i na těchto příležitostech zastupujete možná
už jenom zbytek vůle národa. Kdybychom měli
slyšet čestnou odpověď, tak se ptám otevřeně,
kde stáli všichni ti, co dnes napřimují svoje
postavy, nadouvají tváře a vrhají líbivá hesla

Dovolíte mi ještě skončit toto rozjímání jedním
pohledem. Velký pátek r. 1956. Nástup celého
lágru na nádvoří, slunce již tenkráte nadměrně
zahřívalo na v pozoru stojící mukly, kdy se najed
nou zhroutil zesláblý a vysílený mladý kněz, kte-

kletby, ale upnutí na Boha, byla ta síla, která nás
udržovala při životě.
Můžeme na tomto posvátném místě opakovat
stejně jako tak často za zamřížovanými okny, že
chceme, aby i toto utrpení jednotlivců i celého
trpícího národa bylo součástí Kristova vykupitelského utrpení. Nebylo vždy jednoduché považo
vat za normální osobní vyloučení z pracoviště, z
klínu rodiny, bylo někdy jen krajní silou možné
přežít ony nerudné hrubosti, kterých se nám do
stávalo od představitelů minulého režimu. Ten
krát i dnes chceme být přesvědčeni, že nic z
těchto úpěnlivých proseb neznělo do prázdna.
Vy, co to cítíte stejně, že jsme byli nejenom opo
míjeni, ale dnes už to prožíváme jako nenávist od
všech, kdo si říkají vedoucí politického, kultur
ního a někdy i náboženského života. Naše hlasy
už jen skřípají, je to jenom vrhaný písek do sou
kolí, které chtějí tito naši mocní mít mazáno líbivostí, falší a touhou udržet si místo i plat.
Nesnášejí otázku, ne tak ještě, aby jim někdo z
nás mohl zdůraznit chyby v jejich jednání, tím
méně ještě, abychom připomínali nutnost pokání,
rého odnášeli do budovy. Šeptal si jen jednu vě
tu: "Pane, i tuto nepatrnou oběť vezmi za ty
bratry, kteří tě nemají rádi". A jakoby slyšel
jednu téměř syčícím hlasem vyslovenou odpo
věď: "Nechci oběť tvého života, budeš žit, ale

pro které, jestliže je pomineme, budeme stavět
celou budoucnost osobní i národní na prokletém,
shnilém základě. Nesmířené zločiny, nevyrovna
né mravní dluhy, neodpuštěné rouhání a násilné
smrti, kterých je i přítomná doba plná, by byly
tuze špatným věnem pro generaci, o které tvr
díme, že je nosná v budoucích desetiletích.
Dnešní příležitost nám připomíná, že musíme
se soustředěným zaujetím dokázat hledět přímo
do očí těm, kdo nám jsou nejblíže, kdo spolu
snášeli šatlavy, lapáky, šachty celá desetiletí a
tolik z nich marně čekalo na své nejbližší, z nichž
mnohý byl mrzkou smrtí vyrván z jejich středu.
Pro nás, kdo ještě žijeme, je nutné. hebát se
vzpomínat na krutou minulost, pomáhat udržet
paměť celého národa v živé podobě a_připbmínat
každým gestem, zvláště našim předAt^Venýaj^ž^.
poslední hrubost, kterou nám zyštaly-dÚÍ^h^
tvrdé zásahy minulého režimu, jakóuším?
těch, kdo už se zase napřed bojí, že bý ňeqbhájiH’

být nuceni, abychom pokračovali v té lži, kterou
nám naši představitelé buď papouškují anebo o
ní mlčí? Kolik z nás nosí na sobě jizvy, které činí
jejich velkodušné odpuštění zločinů komunismu
nepravděpodobnými, ba lživými.
Nesrovnávejme nikdy ony osobnosti, které si
drze vzaly právo být soudci národa s těmi veli
činami, které téměř ve dvou stovkách kriminálů
bídně utrácely svůj hodnotný život. Nebudeme
se klanět těmto modlám, i když nám zdůraz
ňujete, že jste naši otcové, vychovatelé, že jste
naši vedoucí národohospodáři, ke kterým by
chom měli vzhlížet v bázni a úctě.
Dnešní den musí pro nás znamenat ono uklidí nění, projíteré si zde na této posvátné hoře
chodili i \Ztöm.obdobi, kdy se umíralo s okovy na
^rnkqu a,íia>hobou. Nemlčme ani o oněch sprosJW^Wď^stech 14. a 15. dubna 1950, kdy
J ^ýTďpq^ykánopouhé dva dny na 1 5.000řa^OWctwsí^fřrW^bratří a kněží. Nedělejme se

svoje postavení.
>:
Jsem rád, bratři a sestry, že můžemep(0ýěrfj>;
této posvátné hoře Matky Boží děkovali Pfciííý
hodnotit, ale též nabízet všechno^jo, có.můŽe
být ještě projevem naší, i když
zlomené duše. Kde jinde chceýpe: natéžtfonen
osvěžující vzduch pro příští těžkosti?
Jako celek jsme nyní hnáni, a^/tO^VÍt^ ^t^jň^
dobře, do oné budoucnosti, kter|j béi kapiba{Ua
bez konta, bez mravního základu
uvádět
národ do skutečností, které 'nejsou.ničím více,
než jenom pokračujícím ppdyodefn,. který, ne
skončil, jak si to připomínáme každýjřókývonom
záludném sametu r. 1989. Nip(.n?!RÍiji,é,..aDkne
ubere na hodnotě, jestliže celé.skupiny, anebo i
většina národa bude chtít smíčet skutečnosti,
které přivedly téměř třistatisíc vlastenců do
ponižujícího poddanství minulých zloduchů. I
když celé úsilí přítomných mocných chce po
mlčet o událostech r. 1948 - 1952, kdy se pro
každou maličkost člověk třásl o pouhý život, byla
postavena neprůhledná zeď událostmi r. 1 968 a
tím se nutí většina národa, aby zapomněla na
všechno, za co odpovídá.
Cílená výchova k neúctě obětem prvních dvou
desetiletí bolševické vlády u nás znamená pro
celý národ, ať to chce uznat nebo nikoliv, vládu
pidimužíků, agentů, spolupracovníků na tolika
místech zodpovědných za celé dějiny. Jak bídné
je to svědectví o úrovní i hodnotách jednotlivců
či celých společností. Nemůžeme nazvat tuto
praxi jen ledabylostí, jen touhou pominout ně
které body z našich dějin. Bylo by to možné jen
v tom případě, kdyby nebylo za námi více než
1 5.OOOubitých, téměř 300 popravených. Máme
chci, abys mi tuto větu opakovat každodenně".
Tedy ne kletby, ne setrvávání v nenávisti, ale
jistota, že i tyto naše těžké dny jsou součástí z
utrpení.
Předneseno na sv. Hostýnu
5. září 1998

-. lepsjífflj fcéž pni hrubiáni na Balkáně v poslední
-ýáloe^totpže j li nás se nebáli mluvčí nenávi^U^^p-reži0)l«^.ýrat, zabíjet, znásilňovat, a to i
^soď^^o^^^Věcené. Kolik to bylo lidí utýra-
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dař Bůh milí bratři a sestry!
Když se v tomto okamžiku zadíváme je
den druhému pevně do očí, jistě nás to
nutí k opravdové srdečné vděčnosti tak, jak jsme
to činili již před rokem 1948, kdy jsme neměli
nejmenší představu o tom, jakým způsobem bu
de ona rudá hydra pohlcovat jednotlivce i celé
skupiny našeho národa. Stáli jsme potupeni do
posledních nervových výběžků výsměšnými pro
cesy, ve kterých minulý režim zašlapával i
zásadní základy důstojnosti člověka i skupin.
Systém, který ve své statečnosti se bál i pou
hých nepřátel - dětí. "Na děti nám nesahejte, ty
jsou našim výsostným územím. Každý, kdo bude
sebeméně ovlivňovat poslední generaci, se se
zlou potáže, protože poslední generace je již
jenom naše". To jsme slýchávali při každém dru
hém výslechu, kdy nás hrubci s odznaky na klo
pě nutili k výpovédem, které jim měly nejenom

■nýéJWxnesvéčených. Máme dále strach mluvit o
Pqfe?

. Oajebif bolest nám i všem podvedeným vlastenc.'.m působí lži přítomných mluvků, jakou bolestí
í*J^j>tbp<áváho.naše tolikráte do bezvědomí zbité
,j|l^^..tó hanba, když i v našich školách, a
tp-ňa/yjech stupních a pppptýkám, že i na naí šich,-se nesmí vyslovit'jména^ěch, kdo položili
-svúj životjaftěbo své .mládí čt^Ján na poplivané
'qchQdynašÍGK.mocných. ŇáŠ stále se zmenšující
aktivitě
všechny, kdo berou zodpovědnost, že pracují pro
národ. Kolik bylo s námi opravdových odborníků,
učitelů, vychovatelů, lidí skvělých, které náš
český lid odsuzoval a zakopával do jam naplně
ných hnusem proklatého marxismu. Nikomu z
nás by nebylo zatěžko třeba ani nevzpomínat na
všechny páry vyhaslých očí, na znetvořené údy,
kdyby se našel alespoň někdo z našich, podo
týkám našich, mluvčích, kdo by připomínal těm
nejmladším, jak je nutné si vážit všeho co trpěly
dvě generace jen pro tuto touhu, že musí zvítězit
pravda a nikoli násilí.
Vztyčená pěst byla i v těch těžkých dobách
nahrazována k modlitbě složenými dlaněmi. Jsou
to události staré již přes 50 let, které už při
pomíná jen nepatrný zástup, ale tyto okamžiky,
které bez rozdílu naši mocní smetli se stolu,
budou soudit všechno to, co následuje v čes
kých dějinách. Dnes musíme nalézt tolik síly,
abychom si dovedli opakovat, že nic z toho, co
bylo položeno na oltář v těchto těžkých dobách,
4 neodkládáme do nepotřebná, ale bereme jako
novou nutnost ujistit i Všemohoucího o naší
stálé věrnosti.

