První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

23. října 1993

Už mi leze krkem to ne
ustálé žvanění ze všech
médie a to i při velmi
vážných diskuzích o tom,
že lidé ve volbách roz
hodnou komu dají důvěru.
Ale v důsledku 5% klausu
le tu důvěru budou muset
dávat vždy jen t«m jednom
a t*m samým. Dokonce i no
vináři s vážnou tváří po
kládají otázku: Koho bude
te volit v pvístícVi volháth?

Kongres USA: bývalé totalitní
země mají vrátit ukradený majetek
NÉW YORK/WASHINGTON Spojené státy vyzvaly bý valé totalitní
země včetně České republiky, aby

však může promítnout i clo řešeni pří
padných majetkových nároků sudetských Němců vůči ČR, byť se k nim

vrátily majetek ukradený v minulosti
při nezákonných konfiskacích.
Vláda USA obecně žádá od cizích
vlád, aby kompenzovaly majetek
těm. kdo byli v době konfiskace ame
rickými občany. Ti, kdo se stali obča
ny USA až později, musejí usilovat
o restituce či kompenzace v souladu
se zákony svých bývalých zemí. Za
těchto okolností má ale Kongres za
úkol takovým občanům pomáhat, aby
dosáhli spravedlivého vyřešení svých
požadavků. Usnesení Kongresu se

výslovně nevyjadřuje.
Rezoluci vyzývající postkomunis
tické země k vrácení majetku přijala
tento týden Sněmovna reprezentantů
USA na návrh spolupředsedy kongre
sového helsinského výboru Christop
hern Smithe.
Smith upozornil, že značnou část
tohoto století totalitní režimy ve vý
chodní Evropě loupily jednotlivcům
i náboženským společenstvím jejich
majetky. Ve svém návrhu připustil,
že ČR, Chorvatsko. Lotyšsko. Litva,

Uvnitř

čí sis:

Rumunsko. Slovensko a další země
sice přijaly zákony o kompenzacích
či restitucích, ale často se účinně neu
platňují, a kromě toho zákony obsa
hují diskriminační podmínky o stá
lém pobytu a občanství.
Helsinský výbor amerického Kon
gresu kritizoval Českou republiku
v tomto roce už několikrát. V únoru
například žádal novelizaci zákona
o občanství s tím. že tento zákon porušuje mezinárodní závazky ČR. pro

tože porušuje lidská práva a diskrimi

nuje romskou menšinu.

"LN" 19.10.98

RES PUBLICA

Hrdina III, odboje
MUSIL Jan, narozen C’O.
října 1904 v Sedlci,okr,
Chot*boř, ženatý, kato
lík, poslední bydlišti L
Zaječice, okres Chrudim.;Popraven 28.července
1951 v 5,50 hodin ve v^-J
zn.ici Pankrác. ’’PIETA"
Nidky nezapomeneme!
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7 rum okresním výborem a obecním um-dhn.- „úkon ^dř.ný národním výborem dne;

kc. října 1916. - *ů no statný stát čoškoslovonfiký vstoupil v Život, zachována,
byla souvislost dosavadního právního řáuu ne stavem novým,aby nenastaly
zmatky a upraven byl non-r/ený přechod k novénu státnímu ^ivotu.Iíárodní výbor
jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti‘nařizuje:

článek l.Jtátní farmu Československého státu určí národní shromáždění ve
erozunění s československou nu rodní rudou v Paříži jako orgánová jednomyslné,
víle národa ’.než

.. státní □vřčlíováhost

-

tlunek j^.TeTker? dosnymlní sóiískč á řiPskif žá koriiý i; riařízón..
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nosti:.vodítekzPočtovní úhuly -.irxte službu .10 nMnooi.^odátok JČlánek

Všecky úřady samosprávné státní a Župní ústavy státní zemské okresní Jupní
a obeonísoud podbízeny národnímu výboni prozatím úřadují t. jednají dle do

sud platných zákon! a nařízení. Článek 4.Cákon tento nabývá platnosti dneš-

ním Irioin. Článek G.:Přóds«dniotvu národního výboru se uklcdátaby tento zá

kon provedlo
Dáno v Praze dne DP. října. 1916. -—Znt.Gvehla v.r.;Jiří Stříbrný v.r.,

dr. AI.nečín v.r. ,<lr.Frt.Soukup v.r. ,dr,Vávro Grobúr v.r.

D. S. Nr. 7Ö9. (Deuticb-biJbm.) (Anti. 191C.)

"Svědomí”

Dne 21. 8. 1998 v Olomouci
před okny bytu paní Mašinové
došlo ke srocení zfanatizovaných bolševických kreatur, které

za přítomné asistence a orga
nizátora, proslulého Zivčáka,
skandovali: Mašinové, vrazi a
pod. K tomu netřeba rozvádět

Prohlášení
MěV Strany československých komunistů Ostrava
ZO č. 1 Strany československých komunistů Ostrava-Poruba
Moravského koordinačního centra Komunistického svazu mládeže
Klubu Komunistického svazu mládeže z Bruntálu, Ostravy, Přerova,
Kroměříže a Jablonce n./N
Adresováno:
Vláda České republiky
Parlament České republiky
Zdeňka Mašinová - sestra vrahů
Bezpečnostní informační služba

My, zástupci klubů a organizací, kteří jsme se dnes sešli v Olomouci,
vyjadřujeme svůj nesouhlas, že v rozporu s Ústavou ČR dosud v bez
pečnostních složkách České republiky působí lidé s teroristickou mi
nulostí. Příkladem toho je i to, že v Bezpečnostní informační službě expozitura Olomouc dosud působí v důstojnické hodnosti pan Vladi
mír HUČÍN.
Tento člověk se v nedávné minulosti dopustil mnoha teroristických
útoků proti pokojným občanům v okolí Přerova. V BIS je zaměstnáván
přesto, že dosud jeho činy nebyly rehabilitovány, tedy promlčeny.
Hučín se snaží své rehabilitace dosáhnout svým tvrzením, že tero
ristickými akcemi bojoval proti legálnímu předlistopadovému státní
mu zřízení.
Podobné rehabilitace svých trestních činů se snaží dosáhnout i další
zločinci (tzv. 111. protikomunistický odboj), mezi něž patří i bratři
Mašinové. Nic samozřejmě nemáme proti jejich sestře Zdeňce Ma
šinové a upřímně rovněž ctíme i zásluh a hrdinství v odboji za II. svě
tové války jejich otce generála Mašina.
Nemůžeme však mlčet k tomu čeho se bratři Mašinové před léty
dopustili. Ti zavraždili několik zcela nevinných osob a proto byli teh
dy po právu v nepřítomnosti odsouzeni k nejvyššímu trestu • trestu
smrti. V období let 1945 -1989 v boji proti podobným zločincům jako
byli Mašinové či Hučín zahynulo přes 400 příslušníků SNB. Jejich
vrahové by měli být rehabilitováni a dokonce vyznamenáni. My se tu
díž právem ptáme, za co pak příslušnici SNB hrdinský zemřeli?

V půtek dne 21. 8. 1998 výše uvedené komunistické organizace (asi v
počtu 400 osob) demonstrovaly v ul. Svermově v Olomouci před bytem
paní Zdeňky Mašinové a předali jí tento list.
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všeobecně známý, ojedinělý hr
dinský čin 50tých let, kdy bratři
Ctiraa a Josef Mašin s Paumerem dokázali téměř nemožné:
Byť po dobu několika dnů pro
následováni a obklíčeni hordou
rudé zvlčilé smečky toužící po
skalpu, se dokaza'i proslříiet do
tehdy nenáviděného, imperia
listického Německa! Tento čin
vstoupil nesmazatelně do histo
rie zejména Id. protikomunistic
kého odboje. Těch vlastenců,
kteří jako stoupenci svobody stáli
proti komunismu od samých
počátků. Těch, kteří komunismus
nechtě!: nikdy reformovat, ale
odstranit jako překážku ke svo
bodě. Demokraté, kteří věděli,
že komunismus je pouze pokra
čováním nacismu v rudé barvě.
Také dnes jejich značně proříd
lé řady nemohou se smířit s roz
dáváním poct, funkcí a státních
úřadů právě do rukou těch, kteří
v létech nejhoršího teroru na
duši národa budovali politické
kariéry!
Z písemného prohlášení, které
dne 21.8. 1998 bylo v Olomou
ci komunisty předáno paní Ma
šinové, stojí za pozornost zej
ména závěrečný odstavec:
"Nemůžeme mlčet k tomu če
ho se bratři Mašinové před léty
dopustili. Ti zavraždili několik
zcela nevinných osob a proto
byli tehdy po právu v nepříto
mnosti odsouzeni k nejvyššímu
trestu - trestu smrti. V období let
1945 - 1989 v boji proti podob
ným zločincům jako byli Ma
šinové či Hučín zahynulo přes
400 příslušníků SNB. Jejich vra
hové by měli být rehabilitováni
a dokonce vyznamenáni. My se
tudíž právem ptáme, za co pak
příslušníci SNB hrdinsky ze
mřeli?"

Tento odstavec plně nasvěd
čuje, jak se raketovou rychlostí
otřepali, plně probrali z šoku a s
novou kuráží vytahují pohřbe
nou ideologii. Proč např. zahy
nulo 400 příslušníků SNB? Ti
všichni byli spoluzodpovědní za
stovky nevinně popravených, ti
síce umučených, ubitých, zastře
lených při pokusu o útěk ať z
Jáchymovských koncentráků či
na hranicích. Zcela záměrně opomíjí, že v té době bylo v lág
rech a věznicích kolem 260 000
tzv. třídních nepřátel. Z této po
četné skupiny dnes dožívajících
přestárlých jedinců plným prá
vem zní stále nezodpovězená
otázka: Jak to, že za tento holo
caust likvidovaných živitelů ze
mě není nikdo zodpovědný?
Kým byly tyto zločiny prohláše
ny za promlčené? Jak je možné,
že jsme se v této věci, jakož i ve
věci všech zločinů páchaných
KSČ nepoučili od Židů, kteří až
dosud hledají stařečky - bývalé
nositele nacistických zvěrstev?
Proč procházíme beze studu
kolem popravišť i kolem hrobů
roztroušených doma i v cizině?
Patriotů, kteří tento poúnorový
boj s rudými pučisty a vlasti
zrádci tenkrát prohráli, protože
většinu jejich soukmenovcú ovládl strach. Kolik lidí v bývalé
Čsl. soc. republice usilovalo o

změnu? Kolik tzv. socialistických
občanů toužilo po návratu k de
mokracii a ke svobodě? Kolik lidí
bylo ochotno pro ideály svobo
dy riskovat něco ze svého po
hodlí? Je nutné znát a hlásit se k
vlastní minulosti! Na čí straně
kdo stál v době nesvobody? Stál
na straně odpůrců totality, nebo
byl jejím stoupencem? Patřil k
tzv. mlčící většině? Popíjel a
množil potomky v táboře lhos
tejných? Koiik našich socialis
tických občanů nepovažovalo
za nutné vzdorovat nebo ales
poň nesloužit systému, který
brakoval mozek, ubíjel duši a
tvárnil člověka do podoby bram
borové loutky? Vždyť jen tak se

může stát, aby horda desperádú
přiharcovala pod okny bytu ženy
v důchodovém věku a za mlčen
livého přihlížení místní policie

provokovala
roky.

nestoudnými

vý

Koudelka Josef (Olomouc)

KARTÁČEK INA ZUBY A PÁR
KOSTEK CUKRU DO KAPSY
DŘÍVE INEŽ PRO INÁS PŘIJDOU...
A nejsou již daleko. Na počát
ku bylo slovo: "nejsme jako oni".
Proto museli zůstat na svých
místech, na všech stupních stát
ního aparátu, jakoby na semeno,
pro časy budoucí. A čas se na
chýlil a máme je ve vládě. Prý je
jich sedm, kteří byli odchováni v
Moskvě a jsou tedy dobrou zá
rukou, že vše půjde tak, jak byio
dávno naplánováno. Ale oni ani
nemusí být ve vládě, mnohému
stačí, když zůstane v úloze krá
lova našeptávače (pardon, pre
miérova) a je dobrým přítelem
stejné krevní skupiny se Štěpá

nem.
Nečekejme, že budou v parla
mentě vykřikovat, že nám za
kroutí krkem, nebo že se veřejně
přihlásí k výroku a pokynům Kar
la Marxe, který dne 31. 12. 1848
v německém Neue Rhenische
Zeitung prohlásil, že je nutno
vést nesmiřitelný boj a válku až
k smrti za vyhlazení tehdejší
společnosti, zavést terorismus
bez ohledu na duševní vyspělost
aristokratismu srdce a ducha a
jeho duchovní urozenost.
Oni dnes volí jinou taktiku, a to
dle vzoru snad dávno zapome
nutého: Když komunistický komi
sař války Trocky (Bronstein) emi
groval do Mexika, "stal“ se jeho
tajemníkem jistý mladík, jehož
úkolem bylo vyčkat vhodného
času, který trval téměř 20 roků,
kdy dostal pokyn svých chlebodárcú z NKVD a Trockého za
vraždil mačetou. Pracují tedy
dlouhodobě. My nevíme, co byio
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ujednáno v listopadu '89 mezi
účastníky kulatého stolu, avšak
dle vývoje a dnešního složení
politické struktury, se tak lze do
mnívat (nedej Bože), že bolše
vická skupina “A" předala moc
skupině "B" jen na deset roků k
tomu, aby tato "B“ skupina pro
kázala, že 42 roky vlády KSČ byl

ráj. Po tuto dobu byli komunisté
jen zdánlivě v jisté politické izo
laci a Sociální demokraté, dle
Lidových novin, se snaží komu
nisty z této izolace vyvést. Prý je
nutno skončit s občanskou vál
kou, která panuje ve veřejnosti
v otázce bývalých členů KSČ.
Chuť skoncovat s antikomunistickou občanskou válkou na
značil již před dvěma roky šéf
ČSSD a nynější premiér Miloš

Zeman. (To je ten, který údajně
nyní žádá pro sebe Kramářovou
vilu.) Do čela svého sekretariátu
totiž jmenoval komunistu a pří
tele Štěpána soudruha Miroslava
Šloufa. Tak. Ona zde byla ob

čanská válka, a ta zabránila, aby
ziočiny komunismu nebyly po
trestány!! Ani jsem si té války
nevšiml, mé zraky byly upřeny v
tomto ohledu více k bývalé Jugo
slávii. A není to jen Šlouf!! A co
Ministerstvo zahraničí?? Proti
těmto nástupům komunistů z
krevní skupiny "A“ protestoval
jen pan Tomín, žijící v Angiii.
A zase. Neprotestovala Kon
federace politických vězňů,
ani jiná demokratická organizace
a komunisté vypouštějí do veřej
nosti uspávači prášky, jako že

chtějí do Evropy, do "A" paktu a
že oni, tedy ČSSD, vše napraví,
zajistí životní jistoty, práci všem i
dobré bydlení pro mladé a vše,
co člověk k řádnému životu po
třebuje. Ano, to jsme jako političtí
vězni již zažili. Měli jsme na Já
chymově či v Leopoldově, Míro
vě nebo ve Valdicích bydlení,
práci, stravu i oblečení a ochra
nu (bachaře). Na nás neplatí tyto
uspávači prášky, my jsme komu
nismus poznali v pravé podobě a
musíme znovu a znovu varovat
celou veřejnost před nejrúznější
záludností politické propagandy,
neboť jsme snad jediní, kdo ko
munismus poznali až do morku
kostí. Varujeme však i ty soudru
hy při vzpomínce na skupinu
Slánského, neboť nemusí být
vyloučeno střetnutí mezi nimi. To
by potom měl být ve střehu i
soudruh Ransdorf, Grebeníček,
ba i Štěpán, neboť nikdo z nich

nemusí předvídat, který kterého
dříve či později pošle pod šibe
nici. Nyní k tomu nemusí přijít
rozkaz z Moskvy, v této malé re
publice je dost lidí mluvících rus
ký, jak se opatrně píše v novi
nách, kteří - jak denně čteme střílejí a vraždí, přepadají, loupí
v celých skupinách a jistě také
ovlivňují politický život, aniž by
BIS zasáhla.
Jsem zastánce humanitní de
mokracie, ale nechápu jak vlaž
ně si počínají demokratičtí politici
i někteří političtí vězni komunis
mu ve vztahu obrany demokra
cie. Demokracie se má dle TGM
bránit třeba i železem, má-li být
zničena. Byli jsme toho svědky
za druhé světové války, zde
vzpomeňme našich hrdinů letců
i celé zahraniční armády. Ne
mohu přece používat demokra
tických zásad u toho, kdo demo
kracii ničí a popírá a nemůže
tedy ani demokratických výhod
užívat.
Myslím, že se mýlí ti, kteří ko
munismus podporují v domnění,
že silná finanční podpora Ruska
světovými bankami odstraní bí

du, která je živnou půdou pro ko
munistickou propagandu. To pla
tilo do jisté míry po válce, kdy byl
uskutečněn Marshalúv plán po
moci rozvráce né Evropě. Rusko
je svojí dlouhodobou demorali
zací bezedná studna. Tam se
pomoc ztratí v neznámu, větši
nou v rukou mafií a politických
zločinců. Je tedy i mravní otáz
kou, jak pohlížet na milionové
tuny obilí z USA, dodávané do
Ruska v dobách tvrdého komu
nismu u nás, kdy náš zemědělec
byl na dlouhé roky uvězněn prý
za to, že neodevzdal státu 2 q
obilí. Ani pan George Soros si
nevšiml té hloubky úpadku ži
vota v Rusku a vidí snad jen ten
svůj kšeft, z něhož výnos snad
ani již nepotřebuje, anebo by ho
ve větší míře získal jinde.
ČSSD hodlá měnit ústavu. Jde
jim zejména o to, vtělit do ní refe
rendum, a to především proto,
aby v příhodnou chvíli referendem opustili cestu do Evropy a
do A paktu. Počítají s milionem
hlasů komunistů a další hlavy
ústavy upraví tak, že budou vy
hovovat vládě jedné strany. A
v té době budou již v převaze
v ČSSD tvrdí komunisté, krevní

skupiny Gottwalda a spol. Jestli
že se dnes tyto myšlenky ozývají
především u politických vězňů,
promlouvají k nim jejich zkuše
nosti dramatického života s tota
litou.
Žádné uspávači prášky na ně

neplatí a nedůvěra, která jim by
la zaseta v minulosti, má své opodstatnění.
Zde je bolestivým místem otáz
ka právního státu, spravedlnosti
a praxe výkonné moci. Nepo
trestání zločinů komunismu dává
příklad k páchání dalších zločinů.
Soudruzi založili nové banky a
fondy, jistě již plánovitě s úmys
lem tunelování a převádění stát
ního majetku do svých "společ
ností" za tím účelem založených.
Tak dochází k ochuzení ékonomiky, odlivu majetku na Bahamy
i jinam (Kypr) atd.
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Nedostává se potom na platy a
mzdy v různých oborech. Odbo
ry jsou vedeny lidmi, kteří sice
nebyli přímo členy zrušené StB,
ale vyučovali je cizím jazykům,
aby mohli v různých demokratic
kých státech rozvracet život a
rozsévat komunismus v ostatním
světě. Tedy byli něco více než
StB.
Časté výmluvy, že na to neb

ono není zákon, jsou oním uka
zatelem, že není vůle řešit celou
řadu problémů týkajících se vý
voje demokracie u nás. Nepotře
buji přece žádný zákon na to,
abych pomohl děcku, které je
napadeno nějakým silným do
spělým pacholkem! Kde jsou
morální zásady? V čem najdeme
zákonnou i mravní odpovědnost
za to, že podniky byly většinou
předány komunistům, o kterých
se říkalo (i Havel), že to dělají
špatně, a nyní v těchto podnicích
dochází ke krachu, a tím i k ne
zaměstnanosti. Kdo je zodpo
vědný za tu bídu? Vaše výmluvy,
soudruzi, že jinde je hůře, ni
komu nestačí. I tu propagandu
jsme zažili především v Rusku,
kde zbídačenému lidu bylo vtlou
káno do hlavy, že se mají nejlíp
na světě, že jsou sami vládou a
že nejsou vykořisťováni zlými
kapitalisty.
Nedávno nám motokrosová
výprava na Bílou Rus ve své re
portáži ukázala tiskem, jak to
tam vyhlíží a jaké jsou tam po
měry. A to se najdou ještě i u
nás lidé, kteří vzdychají po tomto
ráji na zemi.

A to vše a mnoho jiného mě
nutí, abych měl v kapse při
praven zubní kartáček a ně
kolik kostek cukru až zazvo
ní zvonek večer jako tehdy
před léty.
Jd.
Psáno 17. srpna 1998

Smutné je, že hlupáci jsou
tak sebejistí a lidé moudří
tak plni pochybností.
Bertrand A. Russell

ßdga o givofé a šMiti
čQati a jek) loitotíta Tomáše
Předmluva
(pokračování
z minulého čísla)
Fascinoval mne jejich plán na
přeměnu prostých moravských
chasníků ve zcela nové lidi úspěšné v životě. Nejlepší z nej
lepších. Jejich Mladí mužové a
Mladé ženy, kteří dokonale ovládají nejen své řemeslo, ale kte
ří jsou také vzdělaní, kteří jsou
schopni hovořit několika světo
vými jazyky a kteří svoji firmu
sebevědomě a úspěšně zastupují
na všech kontinentech. A pokus
s Tomášovem, který měl vycho
vávat gentlemany zvyklé pohy
bovat se zcela přirozeně v žaketu
a s cylindrem na hlavě, stejně ja
ko v montérkách u výrobního pá
su v tovární hale, je zcela neu
věřitelný.
Jediné mi na tom všem vadilo.
Janova údajná spolupráce s
Němci. Vždyť před válkou vy
stupoval jako uvědomělý Čecho
slovák, ve dnech Mnichova se
rozhodně zasazoval za obranu re
publiky. A pak byl najednou ochoten uvažovat o vysídlení na
šeho národa do Patagonie. Tak
nám to alespoň líčila komunistic
ká propaganda a tak jsem to od
dětství slýchal ve Škole. Mohlo
mne napadnout, že je to lež nebo
alespoň překroucená polopravda,
jako všechno, čím nás soudruzi
bezmála půlstoletí krmili.
Nenapadlo mne to. Taky jsem
nejen já, ale ani nikdo jiný v tom
to státě neměl možnost přečíst si,
jaké byly skutečné osudy vůdců
Baťovy firmy za druhé světové
války a co dělali po ní. To, co
nám oficiální propaganda před
kládala k věření, bylo neúplné,

ideologicky překroucené, a hlav
ně - nepravdivé. Navíc jsme ne
mohli tušit, že nepravda o Janu
Baťovi se začala říkat a psát ne až
za komunistů, ale už dřív, ještě v
období té podivné lidové demo
kracie po roce 1945, a vlastně
ještě předtím, už za války, kdy
byly podniky Jana Bati zapsány
na černou listinu spojenců a kdy
se jejich majitel znelíbil panu
prezidentu Benešovi.
Najednou jsem dostal rukopis
nejnovější knihy Miroslava Iva
nova, té, kterou právě otevíráte.
Ságu o životě a díle Jana A. Bati,
jeho budovatelském úsilí, jeho
boji o lidskou spravedlnost, jeho
porážce a smutném konci. Ruko
pis byl pro mne velkým a radost
ným překvapením. Nemohl jsem
se od něj odtrhnout. Zaskočil mne
příval nových, naprosto nečeka
ných informací, odhalujících do
sud zcela neznámé skutečnosti o
historii našeho druhého zahranič
ního odboje. Informací dokreslu
jících osobnost prezidenta re
publiky Edvarda Beneše a pod
trhujících její problematičnost.
Zaplavily mne údaje o životě
československého exilu po roce
1948, podávané rovněž ze zcela
nečekaného úhlu. V tomto směru
znamená kniha Miroslava Iva
nova dokonce badatelský přínos,
protože při jejím psaní využil úplně nových a dosud naprosto
neznámých dokumentů z osob
ního archivu Jana A. Bati, které
nejen objevil, vytěžil je pro své
psaní, ale některé z nich rovněž
publikuje v příloze a další při
pravil ke zveřejnění.
Miroslav Ivanov tak pokračuje
v nejlepších tradicích literatury
faktu, žánru, u jehož zrodu v Čes
koslovensku stál. Vždycky pro
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sazoval zásadu, že dobré dílo li
teratury faktu má čtenáře zauj
mout nejen svou formou, ale také
nastolovat problémy; provokovat
otázkami, často nezvyklými, a
hledat na ně odpověď. A to se mu
daří, nejen v této knize. Navíc je
to strhující čtení. Miroslav Ivanov
opět dokázal, že je skvělým spi
sovatelem a že ví, jak se čtenáře
zmocnit a nepustit jej dřív, než
dočte poslední stranu. Nezapře ta
ké, že sám - po tatínkovi Moravan
- má tuto zemi rád a že o ní píše
srdcem.
Přesto se čtenáře, když odloží
Ivanovovu knihu o Janu Baťovi,
zmocní smutek. To když si uvě
domí ty promarněné možnosti, o
něž byla naše země a její obyva
telé ochuzeni. Je škoda, že his
torický vývoj šel tím směrem,
kterým se ubíral. Baťovy závody
sice existují pořád, ve světě dál
pracuje obuvnické impérium,
nesoucí značku Bata. Ale ne Ba
ťa, nýbrž Bata - bez háčku. Přes
tože jeho šéf stále dokonale mlu
ví česky a rodina si je vědoma
svých moravských a českoslo
venských kořenů, je to dnes cizí
podnik. Úkol, který si zakladatel

firmy Tomáš i její rozmnožitel
Jan vytkli, splněn nebyl: přetvá
řet obyvatele rodné země v nové
lidi. Učit je práci a podnikání.
Vést je k dokonalosti a úspěchu.
Jejich priority jsou dnes jiné a
vlastí té nejmladší generace Baťů
jsou již cizí země.
Je to škoda a je to naše vina.
Brno, březen 1998

PhDr. Jiří Pernes

(Vydalo nakladatei.stxí
"LÍPA” Vizovice)
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Výzva
Vojenská sekce KPV se obrací
na všechny bývalé mukly, kteří
se dostali do osobního styku
s JL'Dr. Karlem Vašem - vojen
ským prokurátorem a vyšetřova
telem 50. let. aby se obratem při-

Ví
Vojenská sekce KPV
Centrum kultury 7/7/.jO<S’
Vítězné nám. č. /
160 01 Prulttt 6

Případ Bohumíra Vlačihy je
dostatečné dobře znám ze sdělo
vacích prostředků. Ústavní soud
zamítl ve svém usnesení ze dne
7. 5. t.r. ústavní stížnost Bohumí
ra Vlačihy. Jeho obhájkynč poda
la dne 8. 6. t.r. návrh ke Krajské
mu soudu, aby trestní věc ve
smyslu ustanovení § 188 tr. ř.
vrátil státnímu zástupci k došetřcní, přičemž odkazuje "na jed
notlivé skutečnosti zdůvodnění
odvolání.., které podala u odvola
cího soudu.
V dalším pak v návrhu Krajské
mu soudu v Plzni uvádí následují
cí: „... Nad rámec důvodů, kte

p u b lic a ” č . 4 3 /1 9 9 8

Dámy a pánové, naši milí hosté,
jsem velmi rád, že právě vás, kteří jste přijdi do České Lípy,abychom
společně vzpomněli Milady Horákové, mohu v našem městě uvítat.V po
sledních letech při obtížné práci při rekonstrukci a obnově České Lípy
nám nešlo jen o opravu zanedbaných domů, obnovu ulic a náměstí, výsad
bu zeleně a nové parky. Chtěli jsme především působit také na naše obča
ny. Vytvářet kromě jiného i nove tradice. Česká Lípa nemá příliš starých
tradic, a proto právě odhalení Památníku proti násilí a pomníku Milady
Horákové byl jakýsi zakladatelský čin v tomto směru. Pokračujeme v tradi
ci setkávání, tak jako letos na konci červnových dní, zde u busty Dr. M. Ho
rákové. Nejde nám však jen o formální setkání, či jakýsi stále se opakující
pietní akt. Každý rok. právě zde bychom se měli trochu zamyslet sami nad
sebou a bilancovat, jací my vlastně jsme. Naše budoucnost nás k tonut na
bádá, nejsme takoví, jací bychom být měli. Ztráta mnohých hodnot, jejich
časté zneuctění nebo zpochybnění, vytváří stav společnosti s mnoha ne
bezpečími pro její další existenci.
Měli bychom být na něco hrdi! MY všichni.Ale zeptáte se - na co? Stále
hledáme naše společné sebevědomí, lakové, které by nevycházelo ze siláckých slov a plané suverénnosti, ale skutečných výsledků. Co vlastně umí
me a co znamenáme? Je toho dost? Můžeme stát vedle jiných národů bez
uzardění a strachu, že si nás budou vážit? Myslím, že trochu zapomínáme
na občasné připomenutí, že tvoříme společný národ. Není v tom vůbec
žádný nacionalismus a není to v rozporu s občanskou společností. Národ
má své kořeny, prohry, zoufalství, ale i společnou naději, protože tu jako
národ již staletí existujeme ve společné odpovědnosti.
A to je to. o čem se dnes málo mluví, a mnozí jedinci si to ani neuvědo
mují. My totiž nejen jsme národ Komenského. Havlíčka a Masaryka a také
M. Horákové, ale také Emanuela Moravce. Gottwalda, Jakeše a mnohých
kolaborantů za německé okupace a donašečů a kariéristů a přisluhovačů
za komunismu. A my bychom se s tím měli umět vypořádal. My se s tím ja
ko národ, dámy a pánové, musíme vypořádat. A právě v tom, že po roce
1989 jsme často velmi nesměle a nejasně řekli, kdo je kdo, je příčina části
našich obtíží a morálního úpadku. Proto je důležité si připomínal nejen
osobnost M. Horákové, ale také mnoha dalších, kteří nezatížili svědomí to
hoto národa, ale naopak dali mu sebedůvěru v pravdu, právo a spravedl
nost.
Příští rok to bude 50 let od hanebné smrti generála Hcliodora Píky. Bylo
jasně řečeno, alespoň slovy pranýřováno zle, které to vše přivodilo? Mnozí
odpovědní a často i zločinci žijí klidně mezi námi. Myslíte, že se stydí, mají
výčitky svědomí? Nevím. Někdy se zdá, že mnozí mají pocit, jakoby sc do
hromady moc v těch dlouhých desetiletích nestalo. Je nutné tedy, alespoň
v tento den. v den popravy M. Horákové, říci: Na některé věci se neza
pomíná! Paměť národa by měla být dobrá.
Lidé by měli vždy za sehe odpovídat, a to v každé situaci. Jen kolikrát,
třeba v tomto století to bylo těžké, moc těžké. Chtěl bych znovu poděko
vat za to, že nezklamala a nesla odpovědnost do všech důsledků právě M.
Horáková, ale také mnohým dalším. Vždyť my dnes ctíme M. Horákovu i ja
ko symbol toho, že ne celý národ v době komunismu zklamal a zpronevě
řil se sám sobě. Děkuji také mnohým z vás, kteří věděli, co je jejich povin
ností,co mohou, ale co za žádnou cenu nesmí.
Milada Horáková zůstává i v dnešní době a snad právě v ní, výzvou, vý
zvou k dobrým činům, k pravdě, k odpovědnosti za sehe i za tuto zemi. Žij
me tak, abychom se za sehe nemuseli stydět.
Zdeněk Pokorný, Česká Lípa

Nad rámec
důvodů...

” Res

Projev člena městského zastupitelstva a starosty města
České Lípy v letech 1990-1997 - Zdeňka Pokorného na slavnosti
k uctění Milady Horákové v Č. Lípě dne 24. června 1998
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ré jsem uvedla v odvolání, SE
domnívám. že vyšetřova
tel A.R. JE OSOBOU STARŠÍ
65 LET A NENÍ DLE MÉILO
NÁZORU ZPŮSOBILÝ DLE
ZÁKONA VYKONÁVA T POSTA
VENÍ
VYŠETŘ O VA TELE
V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. K TOMU
TO ZÁVĚRU JSEM DOŠLA PO
TÉ. CO JSEM OSOBNÉ S TÍM TO
VYŠETŘ O VA 7 ELEA 1 JEDNAIA
V
PŘÍPRAVNÉiM
ŘÍZENÍ
A TÉŽ Z JEIIO VYSTUPOVÁNÍ
PŘI HLAVNÍCH LÍČENÍCH
U OKRESNÍHO SOUDU VKAR
LOVÝCH VARECH. KTERÝCH
SE AKTIVNÍÍ ZÚČASTŇOVAL
SPOLU S OSTATNÍMI ČLENY
KONEED ERA CE
POLITIC
KÝCH VĚZŇŮ", (konec citace).
Citace je doslovná, z pocho
pitelných důvodů jsem jméno
vyšetřovatele uvedl pod iniciá
lami.
Bez komentáře,
udělejte sami.

úsudek

dyž ještě za federace řekl
předseda vlády ČR Petr Pithart, že „tady nebude žádný hon
na komunisty“, nebylo to správné
rozhodnutí. Nějaká malá „poslední
leč“ se udělat měla. Tehdejší praž
ský prokurátor Tomáš Sokol chtěl
činnost této nebezpečné strany
zakázat. Škoda, že mu to nevyšlo.
Pan prezident by dnes nemusel
pootevírat dveře
komunistům
z politické izolace. Můj milovaný
prezident mne velice vyděsil. Utě
šuji sc tím. že chce možná komu
nisty pozvat nikoli k jednání, ale
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Setkání

tehdy, pokud dokážou, že sou
časní uživatelé jejich nemovi
tost získali v rozporu s tehdy
platnými předpisy nebo za
„zásluhy“. Pro původní vlast
níky, většinou staré lidi, ztý
rané
komunistickým
reži-

České

O
E

tví

sou ti

ovládá maile
mein, tak začalo nové marty
rium se sháněním důkazů
a
neuvěřitelnými
průtahy
soudů. Komunistický režim
byl oficiálně prohlášen za zločinný, ale tento prováděcí zá
kon není ničím jiným, než je
ho obhajobou, protože potvr
dil
nezákonnou
konfiskaci
majetku desetitisíců lidí. Pod
le odhadu Dr. J. Anděla tak
podruhé přišlo o svůj majetek
asi 35000 lidí. Je to také proto,
že zákony o restitucích byly
vládou vedenou
Mariánem
Čalfou úmyslně připraveny
tak, aby majetek uloupený po-

íj ií íí í*^€í Í5

si

Dne 2S. 9. 98 v pondělí se
uskuteční setkání pražské po
bočky KPV (hosté vítáni) opět
v Hotelu Legie na nám. 'I. P, Pav
lova v 16 hodin. Přijďte, bude
o čem mluvit!

„Křivdy musí být naprave
ny“, hlásal před osmi lety z re
volučních tribun Václav Ha
vel. Ale bohužel nestalo se tak
dodnes. Je tomu tak přede
vším proto, že české soudy
ovládá prokoinunistická ma
lic. Mnohá rozhodnutí soudců
jsou vysvětlitelná snad jen ko
rupcí nebo indoktrinací, od
kterc se soudci vyškolení za
komunismu nedokázali dosud
osvobodit.
Toto
prohlašuje
Dr. Jaroslav Anděl, se kterým
jsme se mohli seznámit v Leo
poldově a dalších komunistic
kých věznicích či koncentrá
cích. Stovky zklamaných resti
tuentů, bývalých politických
vězňů, nemohou sc dovolat
svého práva a v jejich domech
dries žijí ti, kteří často za zá
sluhy při budování socialismu
a boji proti třídnímu nepříteli
k ukradenému majetku přišli
za minulého režimu za velmi
výhodných podmínek.
Na jaře 1990 vyšel zákon
o mimosoudních rehabilita
cích, který zrušil platnost ko
munistických rozsudků, jež
politickým vězňům a emi
grantům konfiskovaly jejich
majetek. O necelý rok později
však parlament schválil zákon
o restitucích, podle nějž se ko
munisty zabavený
majetek
původním majitelům vrátí jen
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na koberce. Tomu bych rozuměl,
protože Grebeníčkova partaj je
nepolepšitclná, neschopná jaké
hokoliv pokání a ve svém progra
mu usiluje o změnu režimu. Toho
to stávajícího demokratického re
žimu. u jehož zrodu Václav Havel
stál. Proto je třeba nechat korministv v dočasné izolaci. A dočasně,
jak víme z nedávné minulosti, je
přes dvacet let.
Ve volbách získala KSČM 1 I".,.
Zastupuje 660 000 nepoužitel
ných spoluobčanů. V prvních
svobodných volbách v roce 1990
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Zájemcům o knihu Z. Těšín
ského „ZAPOMENUTÍ MUŽI“,
lze zakoupit u paní Mgr. Jitky
Spiesové, obchod s učebnicemi
a knihami.

. Adresa: Novobranská 440,
600 00 Brno, tel: 05/422 1 1 440
Počet výtisků na skladě je
omezený a proto doporučujeme
si knihu včas objednat.

litickým vězňům a emigran
tům ponechaly v rukou komu
nistů. Dr. J. Anděl spolu s dal
šími zklamanými a okradený

mi restituenty založili Sdruže
ní
občanské
sebeobrany
(SOS). To po marném úsilí ob
rátilo se sc svojí stížností na
sekretariát EU. Tvrdí, že stav
justice v České republice jc
katastrofální a soudy ČR, jako
nejdúlcžitější sloupy státní
moci, jejichž úkolem jc nejen
hledat a nalézat skutečné prá
vo a spravedlnost, ale i u ob
čanů budit pocit právní jisto
ty, prakticky téměř neexistují.
Předseda Ncjvyššího soudu O.
Motcjl k celému případu říká:
„Formulace restitučních záko
nů byla kompromisem mezi
principem zmírnění majetko
vých křivd na straně těch, kte
ří byli režimem poškozeni
a principem ochrany naby
tých práv, jež se váže k oso
bám
dnešních
vlastníků“.
Ovšem my říkáme, žc pokud

není brán ohled na lidi, kterým
se stala obrovská křivda tím,
že je komunisté okradli, proč
by měl být brán ohled "o ty,
kteří cizí majetek uzmuli,
event, za nízký odhad koupili
a kteří v cizích domech za
dlouhá léta odbydleli již vyso
ké částky.

Zť i d is lavJirásek

získala KSC do Federálního shro
máždění pro mě tehdy nepocho
pitelných 14%. Prý musíme po
čkat, až vymřou, říkali tehdy mno
zí. Letos volilo KSČM 5% mladých
lidí. „To jsou ti, kteří nemají do
statek zkušeností a podlehli ilu
zím''., soudí hlava státu. Mohou to
být ale také ti mladí, kteří volí ko
munisty podle hesla já co táta, ale
bohužel i ti, které demokratické
strany svými programy a činy ne
získaly.
Komunismus mladou generaci
nestraší. Na komunistické lágry’
z 50. let sc dívají jako na středově
ké báje, k roku 68 mají vztah jako
k Bílé hoře, co to byla výjezdní do
ložka nebo kádrový dotazník jim

Mtiklovská pouť
5. září na Svatém Hostýne sc
koná již šestá tradiční pouť. Začá
tek je v 10 hodin v basilice P. Ma
rie Nanebevzaté. Doprava z Byst
řice je zaručena autobusy (ISAD.

Šumperk
7X701

V měsících říjnu, listopadu a prosinci se některé sestry
a bratři dožívají kulatého jubilea.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a radosti.
60 let

Dušková Božena (21. 10.)

Adamce Vladimír (1. 10)
75 let

65 let

Appcltová Milena (5- 10.)
Balek Ladislav (5. 10.)
Hrubec Karel (8. 10.)
70 let

Procházková Aloisie (1. 10.)
Špičková Vladimíra (1. 10.)
DeckerJan (2. 10.)
Cimlcrová Marie (5- 10.)
Korbařová Věra (1.12.)
Truneček Jaroslav (7. 12.)
Chytrá Charlota (8. 12.)
Kieslingcr Ivan (8.12.)
Teplý Václav (18. 12.)

PekraČov.

připravoval stými akcemi zrod 28.
října.
Jako jeden z projevil narůstající
ho sebevědomí českého národní
ho hnutí se dostává na politickou
scénu „Národní přísaha představi
telů českého kulturního a politic-

Hartmanová Maric (6. 10.)
Zeman Bohumil (7. 10.)
Beránek Otomar (9- 10 )
Ventová Věra (3. 1 l.)
Kabeliková Miroslava (2. 12.)
Sládečková Eva (6. 12.)
80 let

Dvořák Hanuš (9. 12.)
85 let

Pražáková Maric (5. 10.)
Dvořáková Růžena (6. 10.)
90 let

JUDr. Novotný Otakar (3- 10.)
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kého života", kterou dne 13. dub
na 1918 přednáší v Obecním do
mě v Praze spisovatel Alois Jirá
sek.
Čas
na vi suje
konec
rakousko-uherskc monarchie. I)r.
Eduard Beneš oznamuje 14. 10.

Oprava
Zájemcům o knihu Z. Těšín
ského „ZAPOMENUTÍ MUŽI"
sdělujeme, že ji lze zakoupit od
13- 10- 1998 do 8. 11. 1998
v muzeu (Lobkovický palác) na
Pražském hradě.
Počet výtisků na skladě je
omezený, a proto doporučujeme
si knihu včas objednat.

Památníky 3. odboje
Děkujeme pobočkám za od
povědi, za dokumentační mate
riály. V průběhu dalších čísel na
šeho časopisu budeme některé
materiály zveřejňovat. Doposud
odpovědělo 15 poboček.
Za redakci Peterová

1918 vládám Dohody ustavení
„Prozatímní československé vlá
dy" a pár dní poté dne 18. 10.
1918 vychází „Prohlášení nezávis
losti československého státu jeho
prozatímní vládou", na nčmž má
rozhodující účast prof. T. G. Masa
ryk. Prohlášení podepisují prof. T.

šín.

-jsk-

M ilán Stcfanik jako m in istr n á ro d 
ní obrany a Dr. E duard B eneš jako
m inistr zah ran ičí a vnitra.

a proto stále žijí v cizině.

Příští rok bude 80. let od tra
gické smrti den. Dr. Milana Ras
tislava Šlefánika.
Členové Svazu letců ČR se hr
dě hlásí k odkazu tohoto oprav
du velkého syna České a Sloven
ské republiky.
Výjimečné osobnosti a také
události spojovaly vždy oba naše
národy. Ať již to byl boj proti fa
šismu, nebo proti jinému násilí.
Chceme navázati nejen na tra
dice vzájemné spolupráce, ale
především v posilovat důvěru,
které se mnohým nedostává. Je
samozřejmé, že je to k velké ško
dě obou našich národů.
Zdeněk Těšínský

N adšení a oslavy, k teré n ap lň u ji
dny po v y d án í to h o to zákona, vy 
střídají d n y n o rm áln ích v šed n ích
dní.
N ikdo te h d y n etu ší, že ro zk v ět
d e m o k ra tic k é h o Č esk o slo v en sk a

Za boj proti komunismu byli
v těchto dnech konečně rehabi
litováni sourozenci Miroslav
(nar. 1934) a Alois (nar. 1936)
Broskvoví z Břeclavska. Odsou
zeni byli v roce 1958 na 15 a 13
let. Trest si odpykávali na Jáchy
movsko a na Borech. Rehabilita
ce se dožadovali hned po listo
padu 1989, ale tahanice u soudů
však nevedly k cíli. Požádali te
dy ministry ni spravedlnosti Vla
stu Parkánovou a ta podala stíž
nost pro porušení zákona. Po
čtyřiceti letech od komunistů
/.režírovaného procesu se ko
nečně oba odbojáři dočkali od
Nejvyššího soudu satisfakcc. Tak
tedy končí po mnoha letech je
den případ odporu se zbraní
v ruce proti komunistům.
Není však poslední. Stále ještě
čekají marné na ukončení trest
ního stíhání bratří Mašinové
a Milan Paumer. Jejich odpor
proti komunismu byl tvrdý
a příkladný. Zatím marně čekají
na ukončení trestního stíhání

Se smutkem v našich muklovských duších sdělujeme
sestrám a bratřím, že jsme řa
du smutečních oznámení do
plnili zprávou, že
Dne 3- srpna zemřel ve
svých 89- Letech br. František
Nosek. Poslední rozloučení se
konalo na přání zesnulého ve
vší tichosti. Žal a smutek zahla
dí běh času, avšak trvalá vzpo
mínka na statečného spolu
vězně zůstane.
Budiž čest jeho památce.
Za výbor pobočky č. 15
Dr. Dušan Chval

Za d eset d n í p o vydání to h o to
„Prohlášení vydává N árodní výbor
československý v p o d v ečer 28. říj 
na "Zákon o u stav en í sam o statn é 
ho česk o slo v en sk éh o státu.., zá 
kon, jehož au to rem je Dr. Alois Ra-

Bojovníci proti
komunismu

G. M asaryk jako m inisterský p ře d 
seda a m inistr financí, g en erál Dr.

už nikdo nevysvětlí. Nejméně pak
vědí ti, jejichž rodiče doma s no
stalgií vzpomínají na časy srpů
a kladiv, kily byl děda domovní dů
věrník a všichni se ho báli.
A teti' se tedy mají komunistům
pootevřít dveře a oni se, od listo
padu poprvé, skutečně legalizují
na naší politické scéně.
Listopadová revoluce zvítězila
proto, že měla společného nepříte
le. Byla to KSČ. Dnes se tento spo
lečný nepřítel jmenuje KSČM.
S komunisty všeho druhu je ovšem
třeba jednat opatrně, obezřetně
a vždy z pozice síly. Je bezpodmí
nečně nutné, aby ostatní parla
mentní strany tuto sílu společně
vytvořily. Nejlépe tím, že umožní
sestavení stabilní vlády. Bez jaké
koliv podpory komunistů. Ti jsou
totiž stále bdělí, ostražití a čekají
na svou příležitost. Pokud jim poli
tické hašteření, ješitnost a osobní
nevraživost tuto příležitost dají,
nebude již třeba dveře pootevírat.
Rozrazí si je sami a vyvrátí je při
tom z pantů. Za bukem ostatně čí
há i Sládek, který se rozhodně chce
vrátit do parlamentu.
Tak se, prosím, rychle dohodně
te!
Michal Pavlata
Lidové noviny 2. července 98

potrvá p o u h ý ch dvacet let. Je ště
při p říležito sti 10. výročí sam o 
statnosti rep u b lik y říká p re sid e n t
M asaryk v N áro d n ím sh ro m ážd ě 
ní ve svém projevu: „Když jsem se
před d eseti lety vracel d o m ů , d o
republiky o sv o b o zen é, užil jsem

Věrni zůstaneme ® ŘÍJEN 1998/8
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Svoboda projevu, slova a tisku je zaručena současnou českou ústavou. Mezinárodním paktem o občanských o politických prá
vech. jehož je CR signatářem (vyhláška min. zahr. věcí 4. 120/1976 Sb). Listinou základních lidských práv a svobod - zákonem FS
z r. 1991. Cenzura je nepřípustná. Rozumějí se tím jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hro
madnými informačními prostředky. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky a právo na svobodu projevu ústné nebo
tiskem, případně jinými prostředky podle vlastní volby.

r K 28. říjnu1
V

raťme se při příležitosti 80ti letého výročí tohoto
významného dne naší novodobé historie kratič
kou vzpomínkou, která oživí ono nezměrné úsilí, ono
nadšení bez hranic a onu velikou obětavost, které stá
ly u kolébky zrodu chvíle, kdy vznikl samostatný čes
koslovenský stát.
Předznamenáním gigantického boje o osvobození
českého a slovenského národa z područí rakouskouherské monarchie byl vznik československých legii
v Rusku, ve Francii a v Itálii. Připomeňme si ZBOROV
(2. 7. 1917), CAPORE1TO (24. 10. 1917), FERRON
(18.-22. 10. 1918) jako jedny z mnohých bitev čs. le
gií, které se staly trvalými památníky cest ke svobodě.
Zcela jiný bojový charakter měla bitva u L1PTJAG
v Rusku (4. 6. 1918). Byla to bitva Penzenské skupiny
6000 legionářů pod velením poručíka Stanislava Céč
ka s bolševickou armádou, která jim bránila ve smyslu
pokynu bolševického lidového komisaře L. D. Trockého ve volné cestě k bratřím legionářům za Uralem.
Byl to velmi pozoruhodný telegram, který- uváděl:
„Všechny sověty na železniční linii jsou povin
ny pod hrozbou těžké odpovědnosti odzbrojit
Čechoslováky. Každý Čechoslovák, který bude
dopaden se zbraní na železné trati, budiž na
místě zastřelen.” Vítězstvím u I.ipjag si probo
jovala Penzenská skupina volnou cestu k ostat

ním legionářům za Uralem. Čechoslováci zvítězili
i na celé magistrále. Tento úspěch zcela zabránil bol
ševiky dohodnuté přepravě německých a rakouskouhcrských zajatců z Ruska na západní a italskou fron
tu.
V téže době, kily museli čs. legionáři po separátním
míru bolševického Ruska s Ústředními mocnostmi
bojovat o svou záchranu, o svou cestu po magistrále
do Vladivostok«, politický odboj ilor.ia i v zahraniční
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slova, které se mi dralo na jazyk:
že je to pohádka. Pohlcdnu-li dnes
zpátky na těch prvních deset let,
řekl bych zase pohádka-zázrak.
... Naše úkoly bývaly těžší, než
jsme si přiznávali: a přece
jsme vybudovali stát, který
požívá důvěry’ za hranicemi

a - což je ještě důležitější
- důvěry nás šatných, nás
všech.“
Tragických dní svého milo
vaného státu se první presi
dent, bohudík, nedočkal. Spl
nila se však jeho předtucha
a národ prošel tvrdými zkouš

kami oddanosti a věrnosti své
mu státu, zkouškami, které
jasně ukázaly, kdo za hrst čočovíce ideály ze kterých stát
vznikl, bezpáteřně zradil.

To však je již jiné zamyšlení.
Dušan Chval

