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Návrh ústavního zákona o vy
tvoření vyšších územních samospráv
ných celků předložil sněmovně klub
SPR-RSC. Republikáni chtějí vytvořit
tři země - Prahu, zemi Českou a zemi
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Moravskoslezskou. Jejich hranice by
však respektovaly hranice současných
okresů a nedošlo by tedy k obnovení ■
historických hranic.
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^Soudní experti zahájili včera
a

exhumaci více než 240 těl z největšího masového hrobu, který byl
dosud nalezen v Bosně. Členové
vládní Komise pro pohřešované osoby
a americké organizace Lékaři
■v.
pro lidská práva se sídlem v Bostonu
_ nalezli tento hrob před pěti dny
u vesnice Donja dubina, ležící asi
35 kilometrů východně od Tuzly na
území Republiky srbské (RS) v Bosně.1
V hrobu se údajně nacházejí
pozůstatky Muslimů, kteří byli za
střeleni na počátku bosenské války. (ČTK)
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doby, kdy se dal s těmito lidmi v
zednářstva, New Age a jejich
listopadu 1989 do "holportu" a
politiky globalizace. Velmi dobře
Po kr S COV 3H1 zajistil jim beztrestnost za jejich • ví, že kdyby se teď postavil proti,
——a»------------ -i zločiny. Jednal v režii světového c- může být všechno to kompro/ mitující proti němu vytaženo.
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křivd přinese oboustranný prospěch," dodal
Karas.

Poslanecká kancelář JUDr. Ing. Jiřího Karase
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A řešení? Není jiné, než čekat
na nový Listopad nebo nové
! Pražské jaro. Jak to nazveme,
na tom nezáleží. Jde jen o to,
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O majetku krajanů

na ministra pro místní rozvoj

stolit rovnost všech osob ve věci uplatňování právních
nároků, včetně majetkových. Porušení této rovnosti,
jak je uvedeno v důvodové zprávě novely zákona č.
87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, je fakto
rem diskriminačním a tím i protiústavním. Proto i za
kotvené podmínky existence státního občanství jako
jednoho z předpokladů pro možnost úspěšného uplat
nění restitučních nároků je nutné považovat za proti
ústavní podmínku, "h'edilnou součásti programu KDU-

ČSL je naplnění spravedlnosti a tedy spravedlivé vy
rovnání majetkových nároků našich krajanů v zahrani
čí. Efekt této novely vidím především v přízni, důvěře
a také podpoře České republiky od krajanů po celém
světě, kterou zásadní úprava zákona o mimosoudních
rehabilitacích vyvolá " řekl poslanec JUDr. Ing. Jiří
Karas.

krát byli skutečným svedomir.,
národa, by požadovali odsou 
zení komunistických zločinů a
jejich pachatelů, musela i sa 
m otného Dubčeka natolik děsit,
že by jednoho krásného dne
m usel říci: Tak dost, vracím

stra pro místní rožvoj Prof. Ing. Jaromíra Císaře,
CSc., s písemnou interpelací ve věci majetku bý
valých Tiskových podniků KSČ, který byl podle
rozhodnutí ÚV KSČ z 25. února 1990 delimitován na řadu samostatných jednotek po celé re
publice. Karas, který se v minulosti zabýval ma
jetkem SSM a KSČ, píše v úvodu interpelace, že
vítá zájem ministra Císaře, aby správa majetku
bývalých Tiskových podniků KSČ, zejména pak
Česká typografie a.s. - v němž ministerstvo pro
místní rozvoj zastupuje zájmy státu - byla dů
kladně prověřena a vůči úředníkům, kteří revykonávali svou práci poctivě byla vyvozena kon
krétní odpovědnost. Poslanec Karas ovšem vzá
pětí uvedl, že v rozporu s tímto cílem zaregis
troval některé závažné informace.
Především napadl fakt, že privatizace České
typografie stále není dokončena, přičemž podnik
hospodaří se značnou ztrátou a prakticky veš
kerý majetek této společnosti je zastaven u ban
kovních ústavů. Dále se poslanec Karas pozasta
vil nad tím, že interpelovaný ministr do vrcholné
funkce na ministerstvu pro místní rozvoj jmeno
val Ing. Václava Kupku a Ing. Igora Hartmanna.
Tyto označil Karas jako osoby zodpovědné za
odborné zabezpečení převodu majetku bývalé
KSČ a SSM, jejich činnost ovšem podle poslance
Karase měla již za ministra Dyby spíše opačný
dopad. Konkrétněing- Hartmann byl členemstatutárních orgánů české typografie v době, kdy
bylo přijato rozhodnutí o výstavbě nové tiskárny,
kterou tehdy vláda neodsouhlasila a které s sebou přineslo problémy, jež v současnosti hrozí
hospodářským krachem společnosti a ztrátou
všech nemovitostí.
Poslanec Karas se obrátil na ministra Císaře
hned s několika dotazy, které směřují k objasnění
personální politiky na uvedeném ministerstvu a
k rozkrytí praktik kolem hospodaření v České ty
pografii. "Věřím, ie v rámci akce Čisté ruce bu
dou předáni do rukou spravedlnosti především ti
iidé, kteří si potrestání zaslouží. Bohužel mám k
dispozici údaje, podle nichž se osoby zodpověd
né za miliardo v é ztráty vyskytuji v těsné blízkosti
ministra Císaře a naopak ti, kteři se pokoušeli
zprůhlednit některé procesy v souvislosti s pře
vody majetku bývalé KSČ a SSM, ministerstvo
opustili," napsal v závěru interpelace Karas.

PRAHA - Zákon o mimosoudních rehabilitacích do
sud nebral v potaz restituční nároky krajanů, žijících
trvale v zahraničí, o který' byli připraveni státem v ob
dobí od 25. února 1948. Novela restitučního zákona,
kterou 30. září ve Sněmovně podají poslanci Jiří Karas
a Pavel Tollner (oba KDU-ČSL), by měla konečně na

Jihočeská krajina u Písku

PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem, kteří pochopi
li naši výzvu a poslali předplatné na časopis
Svědomí.
Redakce

Mgr. Jan Schwarz - asistent poslance
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m ohli přece potřebovat, aby se
zformovali političtí vězňové 50.
let, organizovaní tehdy v K 231.
Jejich organizace tenkrát něco
znamenala, žilo mnoho těch, co
jsou teď na pravdě Boží. Před 
stava, že tito občané, kteří ten-

PRAHA (sch) - Ve středu 21. října se obrátil po
slanec JUDr. Ing. Jiří Karas (KDU-ČSL) na mini

všechno zpět. Tyto vazby nedo 
mysleli ti, kdo tenkrát pokládali
Dubčeka etc. za symboly svo 
body a demokracie. Proto násle 
dovalo zklamání a posléze i re 
zignace na další odpor.
V této tradici se žel pokračuje

Interpelace poslance Jiřího Karase

dál. Kdo se pozastavuje nad
stejným jednáním Václava Hav 
la, který taktéž národ zklamal
svou morální kapitulací před exkomunistickými podvodníky a
tuneláři, by měl vědět, že ani on
nemůže překročit svůj stín od

Tisková zpráva

Radomír Malý

Neblahé kulaté jubileum 21.
srpna 1968 už je za námi. Jenže
omyl! Mezníkem nebylo jenom
datum 21. srpna, nýbrž celé ob
dobí od srpna 1968 do srpna
1969. V tomto období se vlastně
všechno rozhodlo, tady se udál
proces upevňování charakterů
na jedné straně a jejich lámání
na straně druhé. Dodnes histo
rikové nezodpověděli spolehli
vě a přesvědčivě otázku, jak to,
že tentýž národ, který se 21. srp
na 1968 tak statečně postavil
proti sovětským tankům, se tak
snadno nakonec smířil s norma
lizačními prověrkami počátkem
70. let. Jak to, že tytéž lidi, které
jsme viděli v pohnutých dnech
srpna 1968 demonstrovat proti
okupaci, jsme mohli o pár let
později pozorovat s třepetáikami v rukou na prvomájových
průvodech? Čechoslováci neuhájili z vymožeností Pražského
jara zhola nic. Vše se vrátilo do
starých kolejí novotnovské éry
před r. 1968, ba co více, situace
se ještě zhoršila, nebof poslední
léta vlády Tonyho Novotného
bylo možno pozorovat jisté uvol
nění v oblasti humanitních věd a
polevila cenzura. Za Husákovy
normalizace započalo naopak
na tomto úseku přímo nesnesi
telné utahování šroubů. Je sice
pravda, že už se nekonaly tak
jako v 50. letech monstrprocesy
s rozsudky smrti nebo vězení na
desítky let, ale ty už neprobíhaly
ani koncem Novotného éry, nota
bene nedošlo k jejich obnovení v
té nejhrůznější podobě v žádné

z komunistických zemí s výjim
kou Albánie a Číny, zato nastalo
prověrkové vyhazování nepoho
dlných lidí ze zaměstnání a je
jich přeřazování na nekvalifiko
vanou práci, ničení existencí,
šikanování Státní bezpečností
atd. Učenci, profesoři, novináři a
kulturní pracovníci jen proto, že
se netajili svým názorem na sr
pen 1968 nebo jen proto, že byli
věřícími křesťany, končili jako
prodavači, topiči, řidiči, kopáči
na silnicích apod. Po Pražském
jaru s jeho svobodami a na
dějemi ani stopy. Zcela jinak než
v sousedním Polsku či Maďar
sku po r. 1956. Poláci si dokázali
z vymožeností svého Října 1956
uhájit značný rozsah nábožen
ské svobody, která implikovala i
určitý větší prostor kulturní a tis
kový, Maďaři zase byli schopni
ponechat si z kn/avě potlačené
listopadové revoluce 1956 ur
čitou míru hospodářských svo
bod, které vedly i k většímu "od
vážu" na poli mediálním. Proč
Čechoslovákům nezbylo z Praž
ského jara zhola nic?
Určitou odoověď může snad
poskytnout typicky česká "smů
la" na vůdce. Už prezident Be
neš dvakrát důvěru národa zkla
mal - ne tím, že prohrál, ale tím,
že prohrál trapně. Po mnichov
ské kapitulaci r. 1938, kdy národ
k němu vzhlížel s maximální dů
věrou, se sebral a odjel do USA,
ačkoliv právě tehdy ho bylo ve
vlasti nejvíce zapotřebí. V únoru
1948 se jak známo podvolilo
komunistickému diktátu a zbý
vajícího půl roku až do své ab
dikace se neozval jediným slův
kem protestu, když komunisté

aby to bylo opravdu skutečné
a ne zase komunistická a zednářská kamufláž.
El
I
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zatýkali své odpůrce a jejich lů
za terorizovala občany. Přesně
v této tradici pokračovaly idoly
Pražského jara. Nejenže podepsaly ponižující protokol v Mos
kvě (všechna Čest Františku
Krieglovi, který jediný odmítl), ale
postupně ho naplňovali spolu
podíleni na pozvolném utaho
váni šroubů, což dosáhlo vrcho
lu 21. srpna 1969, kdy teroris
tické stanné právo podepsali
Svoboda, Dubček a Černík Dubček dokonce k podpisu při
pojil svůj akademický titul dok
tora práv, který jinak nepoužíval.
Poslední dva podepsali akt te
roru proti národu v době, kdy
sami neměli co ztratit, neboť vě
děli, že jsou "odepsáni" a jejich
dny v politických funkcích jsou
sečteny. Mohli si to přečíst ve
všech novinách - a místo aby šli
s národem, který jim tolik věřil, šli
raději s těmi, kdo je nenáviděli a
chtěli se jich zbavit.
Co je to za nelogické jednání9
Není to na psychiatra? Vůbec
ne. Málokdo je schopen překro
čit svůj stín, tím spíše ne komu
nista zodpovědný za zločiny po
únorové éry. Mužové Pražského
jara tuto odpovědnost ve větší či
menší míře nesli, vzpomeňme
jen, že Saša Dubček jako kraj
ský tajemník KSS v Trenčíně v
padesátých letech "rozkulačoval" slovenský venkov. Každý
informovaný ví, co to znamenalo:
zabírání půdy rolníkům, jejich
odvlékání do koncentráků, vý
slechy na StS, zastrašování, te
ror.
A jsme u jádra věci. Dubček.
Černík, Císař a další hvězdy

Pražského jara svým násled
ným jednáním ukázali, že Brežněv a spol. se vlastně dopustili
obrovské“ politické chyby. Ne
museli vůbec u nás vojensky za
sahovat, tyto trable si mohli ušetřit. Dubček a spol. by nako
nec stejně kráčeli Gomulkovou
cestou v Polsku, v rozhodující
chvíli by vycenili všem známé
dravci komunistické zuby. Ne-

Pckračovúní

Lidé přeživší holocaust
žalují německé banky
S poslancem Jiřím Karasem
o novele zákona
o mimosoudních rehabilitacích
Restitucí majetku získá stát podporu
dvou milionu krajanů

Poslední zářijovou středu podali poslanci Parla
mentu JUDr. ing. Jiří Karas a Pavel Tollner (oba
KDU-ČSL) ve Sněmovně návrh novely zákona č.

87/1991 Sb., o mimořádných rehabilitacích, kte
rá by umožnila restituci majetku krajanům, žijícím
v zahraničí. Při nedávné návštěvě poslance Kara
se v našem okrese jsme ho požádali o odpověď
na naše otázky:
Co vás vedlo k předložení novely zákona, která
umožní přihlásit se o majetek osobám ze zahrani
čí?
Každého Čecha, žijícího kdekoliv ve světě, ale
i v České republice, který má aspoň trochu po
jem o demokracii, ústavnosti a právním státě,
musí přepadnout pocit hlubokého smutku nad
tím, jak byl u nás během půlstoletí vykořeněn a
zatlačen přirozený pocit práva a spravedlnosti.
Ukázkovým příkladem je zákon č. 40/1993 Sb.
o nabývání a pozbývání státního občanství, který
je v této věci klíčový. Je přirozeně právem kaž
dého státu stanovit podmínky pro nabývání a po
zbývání občanství, avšak stejně tak je povinností
každého právního státu, aby svými zákony niko
ho nepoškozoval, jednoho před druhým neprefe
roval a zejména, aby zajišťoval ústavou zaru
čenou rovnost všech občanů před zákonem. No
velizace zákona, kterou jsem společně s kolegou
podal, si klade za cíl odstranit diskriminační pod
mínky v právním řádu, upevnit principy právního
státu, založeného na úctě k právům každého člo
věka v souladu s ústavou a na rovnosti v právu,
zakotvené v Listině základních práv a svobod,
která je také součástí našeho ústavního po
řádku. Především ale stavíme na principu práva
každého vlastnit majetek, zakotveném v čl. 11
citované Listiny. Podporou k přijetí navrhované
novely zákona je i skutečnost, že Česká republi
ka podléhá jurisdikci Výboru OSN pro lidská prá
va, který shledal podmínku státního občanství v
rozporu s čl. 26 Paktu. Navíc jsme toho názoru,
že vlastnictví nemůžeme postavit nad spravedl
nost a pořádek. Dvojnásobně se to týká majetku
těch, kteří z donucení opustili vlast a tím pozbyli
státní občanství.
Každé vydávání majetku do rukou původních
vlastníků bylo vždy ožehavým problémem. Platí

Sen
o bílém kapesníčku
to i o majetku našich krajanů?
Navrhovaná novela je v souladu s mezinárodní
mi smlouvami, zásadně oslabuje kritiku našeho
státu, že nedodržuje lidská práva, což se beze
sporu kladně odrazí na naší zahraniční politice.
Navíc musím zdůraznit, že úprava zákona nemá
podstatné nároky na státní rozpočet, odhadem
se jedná o několik desítek milionů korun. Já proti
této položce stavím fakt, že ve světě žije přes
dva miliony krajanů, k nim je potřeba přičíst ještě
další osoby, které se cítí být Čechoslováky a ne
smířili se s rozpadem Československa. Ti všichni
protestují proti ternu, jak striktně byli odbyti
svou starou vlastí, a to i v případě, kdy neuplat
ňovali žádné majetkové nároky. Každý normálně
jednající stát má přitom zájem mít své krajany
všude ve světě, protože se jich může kdykoliv
dovolat. Být zadobře s krajany, to je v současné
ekonomické situaci České republiky jeden z pro
zíravých kroků při navazování nových kontaktů
po celém světě.
Například pan Zdeněk Ondráčka mi píše ze
Spojených států, že si před rokem 1981, kdy
emigroval s celou rodinou, postavil vlastnoručně
rodinný domek v Ostrožské Nové Vsi, který, bez
koruny dluhu, pak od státu výhodně odkoupil
tehdejší předseda místního národního výboru a
dodnes jej užívá - s úsměvem. Myslíte si, že pan
Ondráčka má chuť hájit v zahraničí zájmy státu,
který ochraňuje zákonem bolševické zábory a
umožňuje takové jednání a udržení takto naby
tého majetku? Naopak restituce majetku krajanů
nás v žádném případě nemůže poškodit, naopak
lze očekávat potřebnou normalizaci vztahů s naší
menšinou v nejrůznějších státech, která jistě ne
přejde bez povšimnutí, že jsme učinili významný
krok směrem k demokracii a právnímu prostředí.
Výsledkem může být nejen pocit naplněné spra
vedlnosti, ale i z toho plynoucí užitek celostát
ního významu.

Na hřbitově
Podzim se hlásí chladem jasných rán a vůně
tlejícího listí mi připomíná, jak marné jsou snahy
člověka zachytit kotvu života - se svými plány,
touhami a sny - v čase, který nám byl dán a je
hož délku neznáme.
Snad nic tak nepromlouvá o pomíjivosti člo
věka a velebném hlasu přírody, z níž citlivá duše
uslyší hlas Tvůrce, jako báseň Františka Halase Já se tam vrátím. A tak na obzoru Vysočiny,
tam mezi kamenitými poli našich předků, kráčím
i já každý rok do zahrady mrtvých, abych se za
myslil nad hroby těch, kteří vrátili tělo rodné hlí

Lidický památník je
v žalostném stavu

Vláda schválila úmluvu
o zákazu klonování lidí

ně a jejichž duch se vznesl přes most věčnosti
na druhý břeh tušené skutečnosti.
Snad jen, že víc spěchám, jako doba konce
20. století, která mě nese někdy jízlivě a jindy až
nemilosrdně v náručí, proto šetřím časem a jez
dím i ke hřbitovu autem, abych ušetřil tu pomysl
nou minutu pro živé, vždyť motlitba a skutek by
měly jít ruku v ruce a uvádět vše do souvislosti
laskavé pravdy.
A tak se letos poprvé stalo, že jsem byl během
chvíle, kdy z mých rtů plynula slova modliteb,
okraden u hřbitova v jednom venkovském měs
tečku. V pravé poledne mně kdosi potřebný
(možná pozoroval přitom mou zamyšlenou posta
vu u hrobu) rozbil okno u zaparkovaného vozu,
ukradl mi dokumenty, průkazy, důležité písem
nosti, odnesl i svetr, nepohrdl příručním kufří
kem, a co mě nejvíc bolí, odnesl si památku po
mé mamince - malou stříbrnou sošku Panny Ma
rie. Už je to osmdesát roků, co si ji ještě jako
děvčátko přivezla z pouti v Mariazell.
Já sice myslel při zamykání auta na to, že
bych si měl vzít věci s sebou, ale pak jsem se
zastyděl - podezíráš někoho, že by okrádal lidi na
hřbitově? - zeptal jsem se sám sebe a zakroutil
hlavou nad vlastní podezíravostí, snad je to zále
žitost špatné zkušenosti, fenomén, který ve mně
uvízl jako nemoc z povolání, a tak jsem nechal
vše jak bylo na sedadle auta a odešel těch pár
kroků mezi hroby, abych se po návratu přesvěd
čil, že život šel dál a krade se už i na hřbitově.
Nic nám není svaté a ničeho se neštítíme.
Já už odpustil tomu člověku, jen se bojím tvr
dosti lidského srdce, Je mi smutno z lidí, kteří
považují normálníloupit na místech posvěcených
těly našich nejbližších bytostí. Těm našim v Pánu
zesnulým světlo věčné jistě svítí a oni odpočívají
v zaslouženém pokoji, díky Bohu a oběti Kristo
vě, ale co živí mrtví duchem? Ať více světla o le
tošních svátcích ozáří mysl lidí ve tmě zloby,
chamtivosti a nedůvěry v Prozřetelnost, která
stojí i nad zákonem lidským, o to prosíme o le
tošních Dušičkách.
Jiří Karas

Pavlem Toilnerem návrh novely zákona 87/1991
o mimosoudních rehabilitacích, který by našim
krajanům v zahraničí umožni! v rámci rovnosti
před zákonem uplatnit nárok na majetek v pů
vodní vlasti. Na jeho iniciativu bezprostředně
reagovala Česká beseda v Zůrichu, jejíž tajemník
Jiří Nápravník se obrátil s písemnou žádostí o
řešení základní problematiky exulantů na dr.
Jiřího Karase.
Česká beseda Sv. Čech byla založena již před
80 lety. Mezi krajany a rodnou vlastí existovaly
pevné vazby až do pádu demokracie, kdy želez
ná opona hermeticky uzavřela styky mezi Výcho
dem a Západem. Po padesáti letech totality se
nová spolupráce rozbíhá je"> stěží. Emigrace z
doby právě minulé s pocitem hořkosti pozoruje,
že jejich návrat domů je pro některé občany Čes
ké republiky spíše nežádoucí. Není divu, vždyť
problematika exilu je pro většinu našich lidí
velkou neznámou.
V tomto cuchu se také nese dopis tajemníka
České besedy Sv. Čecha, který píše, že naši kra
jané marně čekají na spolupráci od konce roku
1993, kdy byl tento podvýbor ustaven. "Bohu
žel, až do dnešních dnů žádný předseda tohoto
podvýboru neuznal za vhodné navázat aspoň se
zástupci některých exilových organizací kon
struktivní dialog o spolupráci, vzájemné toleranci
a společné budoucnosti," uvádí Nápravník a po
kračuje: "Věříme, že pod Vašim vedením dojde
v činnosti podvýboru k zásadnímu obratu a proto
připomínáme některé základní problémy ve vzta
hu domova a exilu:
Naše občanské právo a výkon volebního práva
Občanství, respektive dvojí občanství
Restituce osobního majetku
Realizace návratu krajanů, kteří se chtějí vrátit,
ale nemají kam
- Činnost krajanského lobby v zahraničí
-

Češi ve Švýcarsku přivítali volbu Jiřího Karase
s neskrývanou nadějí, zároveň požádali o mož
nost prostudování návrhu novely zákona o resti
tuci jejich majetku. Zastávají totiž názor, že prá
vě tato novela je tím nejlepším pokusem o první
úspěšný krok na cestě k budoucí spolupráci.
"Naši krajané si jsou dobře vědomi averze ur
čité části české veřejnosti vůči politickým exu
lantům a jejich snahám po rovnoprávnosti, " řekl
k celé záležitosti poslanec dr. Jiří Karas, který při
své práci vychází z předpokladu, že nelze igno
rovat jednu šestinu národa, žijící za hranicemi.
"Svou funkci v čele podvýboru chápu jako výzvu
pro ty krajany, kteří bolestně vnímají nesprave
dlnost současného stavu. Věřím, že náprava

Česká beseda přijala předsednictví
Jiřího Karase s očekáváním

Každý se někde narodil,
aneb mají právo na domov?
Zatímco v kuloárech ještě někteří politikové
vedli diskusi na téma volby předsedů a místo
předsedů parlamentních výborů a podvýborů,
nově zvolený předseda podvýboru pro krajany
JUDr. Ing. Jiří Karas podat se svým kolegou
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ÚDV chce žalovat
velitele tábora

PRAHA Pracovnici Úřad doku
mentace a vyšetřováni zločinů
komunismu (ÚDV) ukončili vy

šetřováni případu bývalého veli
tele vězeňského tábora Vojna
u Příbrami - 761etého Jarosla

Moravě vznikla "rakouská pro
vincie Sudety" a 3. listopadu by
la jižní Morava prohlášena za
německý "Český les". Zamota

Vzpomínka, která bolí
Letošní rok je bohatý na ku
latá výročí - končí pověstnou os
mičkou - a jsou to, až na rok
1918, výročí nelichotivá, neslav
ná; není co slavit. Tyto události
si můžeme jenom připomínat:
diktát, okupace, zrada. Letošní
roK je vlastně takovým smutným
výročím zrad a kapitulací. Je opravdu velmi těžké při pohledu
na novodobé české dějiny zů
stat optimistou. A přece po tom
všem, a navzdory všemu, se
nám na prahu devadesátých let
znovu naskytla šance, abychom
už nemuseli prožívat nic z toho,
co si v tomto roce připomínáme.
Využili jsme ji? Pochopili jsme
společenskou transformaci jako
proces, který se týká celého na
šeho života, nejen předávání
moci a nejen našich kapes?
Mnichov 1938 znamenal těž
kou krizi důvěry jak ve vztahu k
tehdejším spojencům - k Francii
a Británii - tak pokud šlo o vlastní
politické představitele. Ostatně,
v našich moderních dějinách byl
národ svými vůdci nejednou
těžce zklamán. Jenže otázka by
měla zaznít do vlastních řad: Ko
likrát jsme oklamali i my sami
sebe? Do jaké míry a jak často
jsme vlastní naivitou, či nezna
lostí skutečného stavu věcí, při
spěli k neblahému vývoji? Trau
ma mnichovské kapitulace silně
ovlivnilo poválečný vývoj již v ro
ce 1945. Vždyť řada osobních a
politických protivníků Edvarda
Beneše (šlo obvykle o předsta
vitele pravice) byla paušálně vy
hlášena za mnichovany a zrád
ce. Pravicové politické strany

nemohly dále existovat. Tím se
politická scéna stala jednoznač
nou záležitostí levice, tedy ko
munistů. Armáda, policie a hlav
ně média, se dostaly do rukou
komunistů, kteří dobře organi
zováni a připraveni, uchopili mo
censké pozice a majetky.
Svobodu nám nikdo nepředá,
svoboda totiž přichází zevnitř.
Mnichovská kapitulace nás za
tížila trvalými pochybnostmi o
mravní, duchovní i čistě vojensko-technické
připravenosti
vzdorovat přesile. A s přesilou
musí náš národ, při naší počet
nosti a hospodářském poten
ciálu, vždy počítat.
*

*

*

V období výročí 28. října se
zamýšlíme nad kontinuitou de
mokracie s dobou, kdy tato for
ma vlády byla u nás vžitou sku
tečností. A srovnáváme součas
nost s obdobím první Českoslo

venské republiky a z úst před
stavitelů státu, politiků a politolo
gů často slyšíme, že parlament
ní demokracie se k nám vrátila.
Zamysleme se, zda to tak oprav
du bylo, zda to tak je i nyní, a
vraťme se do poválečné doby v
roce 1945.
Je toho mnoho, co se v roce
1945 v Československu změni
lo. Mezi ty podstatné a rozhodu
jící patří i změna území našeho
státu; i když k faktickému od
tržení Podkarpatské Rusi došlo
již v roce 1944, smlouva o tom,
mezi ČSR a SSSR, byla pode-

psána až 29. 6. 1945. Další ne
tradiční změnou bylo, že vláda
ČSR se neutvořila doma, ta nám

byla importována z Moskvy; ale
ani svobodně zvolený parla
ment z reku 1935 nezaujal své

místo v parlamentě. Podstatně
se změnil právní řád, delší dobu
neplatila ústava ČSR, vládlo se
dekrety prezidenta; asi třetina
občanů (hlásících se k německé
a maďarské národnosti) musela
opustit náš stát. Tato situace
vyvrcholila dne 31. 12. 1992 roz
padem Československa, které
tak od roku 1938 nabývalo stále
jiné (jak územní, tak politické)
formy. Kde a v čem tedy může
me hledat onu "prvorepubliko
vou“ kontinuitu?
Začátek samostatného a de
mokratického Československa

byl stanoven na 28. říjen 1918,
ale i tomu předcházela a dávala
určitou možnost demokratizace
v Rakousku-Uhersku. Tam totiž
v roce 1911 se uskutečnily vol
by, které můžeme nazvat svo
bodnými. Srovnání se “svobod
nými“ volbami, které si náš lid
“zvolil“ v době komunismu, není
vůbec možné. Výsledkem těch
to rakousko-uherských voleb
byla dána možnost “mužům 28.
října“ (Švehla, Rašín, Stříbrný,
Soukup, šrobár a další) k pře
vzetí rodící se Československé

republiky. Ve spolupráci s exi
lem, kde důležitou roli hráli Ma
saryk, Beneš a Štefánik, došlo
na mírové konferenci k uznání
československé státní existen
ce. Tehdy se ještě zdůrazňovaly
zásady Woodrowa Wilsona o
sebeurčení národů v nově utvo
řených státech, což platilo i pro
utvářené Československo.

Ponechme stranou německé
problémy a připomeňme si, že
(právě v duchu Wilsonových
zásad) byly 29. října vyhlášeny
"Deutschböhmen" s hlavním
městem Libercem (Reichenberg)
a že o den později na severní

Jaroslav D. byl velitelem vě
zeňského tábora v letech 1951-53V areálu údajné nechal vybudo
vat betonový podzemní „bunkr“
o 11 metrech čtverečních, do kte
rého byli umísťováni vězni za
účelem zastrašeni.
(ČTK)

Oldřich Tihelka

va D. Státnímu zastupitelství po
dali návrh na jeho obžalobu pro
zneužiti pravomoci veřejného či

ná historie s jepičím trváním by
la vojenským zásahem zlikvi
dována. 4. března 1919, když
české vojsko na několika mís
tech rozehnalo - střelbou do po
kojných davů - demonstrace sudetských Němců. Národnostní
"problémy", které nikdy nebyly
řešeny v duchu Wilsonových
zásad, byly otevřeny desítkami
zastřelených československých
Němců. Národnostní otázka hrá
la již za války v propagandě vál
čících stran (hiavně Dohody) vý
znamnou roli. Již tehdy zazněly
projevy, které považovaly ochra
nu menšin za společnou zále
žitost celého kulturního lidstva.
Konečně i Masaryk, vůdce čes
ké politické emigrace a po válce
československý prezident, úst
ně i písemně obětavě agitoval
pro mezinárodní urovnání men
šinových a národnostních práv.
Bohužel, zůstalo jen u slov.
10. září 1919 v Saint Germein
u Paříže podepsali českoslo
venský předseda vlády Karel
Kramář a ministr zahraničí Ed
vard Beneš smlouvu, garantují
cí práva menšin, které se dosta
ly pod svrchovanost Českoslo
venska. Národní shromáždění v
Praze ji ratifikovalo 10. prosince
1919. Do Sbírky zákonů Čes

koslovenska se dostala jako
zákon číslo 508/1921, který byl
vyhlášen 31. prosince 1921. A je
třeba důrazně připomenout, že
ani ne o dvacet roků později,
právě pro neplnění mezinárodní
ochrany menšin a práva sebe
určení, bylo Československo zli
kvidováno, stejně jako jiné státy.
V podstatě se samy zlikvidova
ly, neboť neplněním závazků a
povinností vyvolaly destabilizující situaci a ohrození světového
míru, jak na to upozornil prezi
dent Spojených států na mírové
konferenci v roce 1919. A je po
divující, že právě představitelé

nitele, ublížení na zdraví a ome
zování osobni svobody. Uvedl to
mluvčí ÚDV Tomáš Hornof.

nástupnických států ostře pro
testovali proti připravovanému
systému ochrany menšin. Karel
Kramář, který vystoupil jménem
Československa, mimo jiné řekl,

dě OSN'se nesmělo odchýlit od
instrukcí Sovětského svazu. Be
neš, někdejší suverén v zahra
niční politice, který o ní rozhodo
val po celou dobu prvního Čes

že podle jeho názoru představu
jí dohody c ochraně menšin váž
ný zásah do suverenity států.
Prohlásil, že Československo již

koslovenska, se po roce 1945
neodvážil samostatně ani hlesnout. A stejně tak i Jan Masaryk,
jehož poválečná poiitická repre
zentace byla pro tehdejší dobu
stěží přijatelná. Jeho slova, která
pronesl v roce 1947 po návratu z
Moskvy, když Stalin zrušil první
a poslední "svobodné rozhod
nutí1' československé vlády o
přístupu ČSR k Marshallovu
plánu, byla důkazem toho, že
prezident i celá vláda jsou po
slušnými loutkami Stalinových
direktiv. Rok 1945 nebyl rokem
návratu k samostatnosti, byl
nástupem éry loutkové vlády a

započalo s vypracováním tako
vé ústavy, která bude dokonale
a beze zbytku zajišťovat práva
národních menšin v zemi, a tvrdil
přitom, že ochrana menšin je
vnitřní záležitostí, kterou si musí
každý stát vyřešit sám s vylou
čením jakýchkoli vnějších zása
hů nebo možnosti mezinárodní
kontroly. V podobném duchu se
vyjádřili představitelé Rumunska.
Jugoslávie a Polska.
První československý stát
vznikl doma. Masaryk se vrátil z
exilu již jako (v nepřítomnosti)
zvolený prezident republiky. Vý
voj v roce 1945. po nacistické
okupaci, neměl žádný vliv na
utváření poválečné republiky.
Celá struktura nového státu by
la diktována Stalinem a Gott
waldem. Beneš, nikým nezvole
ný prezident, s jejich direktivami
přišel, aby je realizoval. V roce
1918 byl základ státu tvořen
doma ve vlasti, kdežto v roce
1945 byl utvořen v Moskvě. Při
vzniku první republiky Západ
nezasahoval do cení v novém
státě, ani jeho demokratický
vývoj neovlivňoval. Na rozdíl to
mu Východ přímo diktoval slo
žení naší vlády, rozdělení parla
mentu, určil politické strany a
jejich sílu, armádu řídil sovětům
oddanými důstojníky a policii in
filtroval lidmi KGB - sice nevidi
telnými, ale ve všem rozhodu
jícími "muži v pozadí".
Vletech 1918- 1938 vystupo
valo Československo jako suve
rénní stát, plně (i když ne vždy
šťastně) se uplatnilo v ženevské
Společnosti národů. V roce 1945
již jakákoli kontinuita na samo
statné rozhodování nebyla pří
pustná, a již ani hlasování na pů
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loutkového prezidenta.
A je zde ještě jedno velmi
důležité srovnání kontinuity, týká
se našich zahraničních legií. Za
tímco v roce 1918a později byli
legionáři posuzováni stejně, at
bojovali v Rusku, Francii nebo v
Itálii, byli vítáni jako osvobodite
lé a byli také stejr.ě uznáváni a
všestranně (často až příliš) pre
ferováni. Po válce v roce 1945
byla vojenská moc svěřena Lud
víku Svobodovi, sovětskému agentu. Příslušníci tzv. východní
armády převzali všechna důle
žitá velení a ti, kteří bojovali na
Západě, buď znovu z vlasti
odešli, nebo byli pronásledováni
a mnozí dlouhá léta komunisty
vězněni.
Je třeba odsoudit, prosazuje-li
někdo kontinuitu tím. že Beneš z
prezidentské funkce odstoupil
pod nátlakem a tudíž jeho abdi
kace z 5. října 1933 je neplatná.
To pro takovou dobu, jaká byla v
roce 1933, naprosto neobstojí.
Tragédií pro národ bylo, že ještě
před touto abdikací, dne 21. září
1938, podepsal souhlas k pod
stoupení našeho opevněného
pohraničí. Byl to snad problem
nátlaku? Nepochybně nátlak byl
ale je vůbec možné, aby hlava

jsou-li pronášena vlastenecká
slova o hrdinech, kteří za svo
bodné Československo bojovali

a obětovali své životy; ta, v da
ném případě a za daných okol
ností, lze považovat jako urážku
a výsměch těm, kteří za svobod
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Josef Hermatl (Kalifornie)
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V restitucích se neměla o co hlásil, proto 
že její s k ro m n ý m ajetek zkonfiskovali po
heydrichiádé Němci...
Ten z vas. váženi čtenáři, kdo viděl struč 
né šokující záběry z řáděni anarchistu v Praze

policie Cl\?
c) Kdo zavinil zraněni moldavského pravo 
slavného studenta teologie?
d) Kdo by měl zaplatit chirurgický zákrok
a následnou léčbu?
e) Proč lékaři odm ítli pomoc těžce zraněné 
mu mladému člověku, byť nebyl pojištěn''
Odpovědi na tyto otázky shrnul primátor
města Prahy Koukal v onom citovaném zábě
ru: „Policejní zákrok byl připraven dobře, ale
trochu pozdě...“
Včera to by l rum unský student a zítra,
m am inko a tatínku, muže při procházce Pra
hou dlažební kostka vržená rukou zdrogovanélto šílence rozbít hlavu vašeho dítěte.
Přinesli lásku a m ír.
Odjížděli se slzami zklamáni.
A já jsem ve Vilémově, kde vystoupili se
svými krásnými pravoslavnými sborovými zpě
vy po koncertech v Praze a Olomouci, sledo
vala nadpozemskou harm onii a dokonalou pro 
pracovanost chrámových písni se slzami stu
du za to. jak jsme je i Praze přivítali
JaK
vyv-t.i: u-u v mysli
Kristova slova, im nieka slova - a Spasitel no
na- temi -í u tb i c n e u /ii a! ■ o tom. aby mamon
mim vym ohl cestu do lložilm krmovstvi...
Važme sí oběti a odkazu mučedníku, za
mýšlejme - ■ nad jejich činy a přijďme zavzpoCestmír C. Kráčmar
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skou republikou. Je morální zlo
čin uznávat 28. říjen jako státní
svátek České republiky. Navíc,

opět svobodu inform ací
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PLZEŇ/NEW YORK České emi
granty v USA zklamal předseda
KDU-ČSL Josef Lux, který v parla
mentu hlasoval proti možnosti
českých emigrantů účastnil se vo
leb. Uvedl to Petr Písek, vydavatel
.Amerických listů, vycházejících
v New Yorku pro české a slovenské
emigranty. Dodal, že emigranti
o účast v českých volbách usiluji
již několik let a zájem o dění v pů
vodní vlasti podpořili v USA lobbováním za vstup ČR do NATO.
Mluvčí KDU-ČSL se proti tvrze
ní Bíska ohradila s tím, že vychází
z nepravdivých informací. (ČTK)

Nová sněm ovna projedná

*

Lux zklamal českou
emigraci v USA

zeni". přece před pam ětníky události stojí
osobnosti m orálních i taktických bojovníku
za práva svého naroda a za šlechetné skutky
lidstva, iisilu jie ih o o svuj vývoj bez potoku
krve a našili protikladu toho, co Klusali teh
dejs; nacističtí mocipťmi. Kolik poctivých Ce 
chů, Moravanů a Siovakú tehdy se zaslzonyma očima a zaťatými pěstmi sledovalo kom c
života těchm h rd in u , konec. k le ty vyústil
v jejich nesmrtelnost...
Vladyka novom učednik Gorazd. důstojní
olco\<- Vaclav Č ik l. T h l» r V ladim ír Pelřt-k
a předseda sboru starších pražskě nábožen 
ské obce bratr Jan Sonni-vend se stah v očích
lidu teto země představiteli toho, co morálka
křesťana ve spojem s bezmeznou láskou
k národu pro tento národ znamena.
Každoročně naše církev si připomíná jejich
oběť paiivchidou na místě skonu, střelnici
v Kobylisich. Vždy 1. záři se sejdeme na smut 
ném místě, kde vyteklo tolik české krve...
Kdysi těch, kdož sem ve vymění den při
rh a /' li. bvly davy Člověka dnes holi v duši,
jak se vás zde schází málo • což už nikdo ne 
pamatuje? Což. nikdo nepoučí sve děti či vnu 
ky o lom . co tito lide, jejichž krev se vpila do
zdejší země, svou sm rti a památkou vytvořili
pro nás a p o to m ky, což muže kdo zůstat
k jejich odkazu lhostejným? Srdce bolí...
Je hezké žit si v krásni- zemi a myslet na
to. jak dnes a zítra budu shromažďovat to.
čemu někteří říkají výsledky prače, jim pem 
ze a jim mamon.

*

Lžeme a úmyslně zkresluje
me, když uvádíme kontinuitu
České republiky s Českosloven
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časnosti.

dostateční'- znám a dostatečně vým luvný. At
s.. sebevíce k o la b o ru ju i tis k sn a žil
o zneváženi autority těch, k ť-ři by li t.zv. ..sou

litické straně, které získaly man
dáty ve svobodných volbách v
roce 1935, nebylo dovoleno Kan
didovat na celém území po
válečného státu. Byla to politic
ká kapitulace prezidenta a v ády
před moskevským diktátem. A to
byl začátek definitivního konce
demokracie v ČSR, až do sou

zek
a) Jak je občan tohoto statu (v našem přípa 
dě student pozvaný na ku ltu rn í turné)
v naší republice zabezpečen proti běsně
ni anarchisté a jiných sociálních skupin?
b) Jak byl připraven (a organizovali) zásah

Karel Hynek Mácha je stále
básníkem lásky mladých. Umřel,
zachvácen lidskou obětavostí před
150 léty. Básník Máje a věčné
krásy doslova vrostl do vědomí
národa, jak důležitý b) 1 svěží Máj
dokazují početné studie a odborné
rozbore', hýřící pochvalami také
o architektonické stránce geniál
ního zvládnutí předsevzaté látky.
Mnohé byly důvody určit Máj za
mezník v českém veršování.
Kdo jedenkrát uchvátil, těší se
přízni bez ustání. To je případ
Máchův. Uznáním osobních před
ností bývá vedle básníka dávám za
příklad i Mácha člověk. Uznání
jistě veliké, ale vysloužené per
ným zvládnutím sebe sama, jež
vede k zásadovým činům.
Podél poesie jdou Máchovy
prózy, zrcadlící stejně cenné srd
ce a ducha básníkova, zůstávají
však zastíněny dílem veršova
ným. Navzdory oslavám a hýč
kání "národních umělců", zůstá
vá Mácha mnoho stupňů výš.

.

Qáswb mttádí

bylo, že privilegia získaly právě
dvě komunistické strany: Komu
nistická strana Československa
(KSČ) a Komunistická strana
Slovenska (KSS). Žádné jiné po

při nichž přebíhal mraz po zádech, si intiže
položit několik, prozatím akademických otá 

náhodou opět skoro tolik, jako
v červnových volbách roku 1998
(v ČR). Paradoxem v roce 1945

Na pozváni představitelů české autokeíál-

Říjen 1998

D oroteje a vladyky Kry štola - biskupa olo
m oucko-brtiěnského navštívil Českou repub 
liku mladý rum unský soubor studenti! pravo 
slavné teologické fakulty v laši.
Jejich koncertní turné začalo v Praze 1ti.
května 199S střelem s masou nezvladatelných
a nezvládnutých anarchistu. Pro jednoho
z nich - studenta Lavrentíje - skončilo místo
v chrám ech či v koncertních smích v pražské
nem ocnici na Ira n tišku .
Byla to kom plikovánu otevřena fraktura
holenní kosti.
Vedeni nem ocnice zprvu odm ítlo těžce
zraněného studenta operovat proto, že nebyl
pojištěn.
Teprve na zákrok vladyky Kryštofa, kte 
rý [tožádal o pomoc televizi Primu, jejíž štáb
se ochotné dostavil do nemocnice, následo
vala operace, která trvala téměř čtyři hodiny.
Celkovou sumu zhruba třicet tisíc bude
hradit česká pravoslavná církev z příspěvku
svých věřících.
Jiné příjm y totiž pravoslavná církev u nas

penize-

iti pravoslavné církve vladyky m etropolity

1948“ a ten zase 'Srpen 1968".
Bohužel, vždy "zvítězila" kapitu
lace, mravní a duchovní zbabě
lost a zrada politických vůdců; a
vždy ke škodě těch, pro něž
vlastenectví bylo víc než slova a

poškodit. Snaha vymazal ji ze světa a z pově
dom í liili byla zřejmá
Přece však nejhrubějši čin je čin justiční
vraždy nad představiteli církve. Justiční vraž 
dy proto, poněvadž nem ěli možnosti se hájit.
Akt „procesů ” , /inscenovaný 3. září 1912 je

ská republika zanikla 31. 12.
1992; zasloužili se o to zbaběl
ci a zrádci, čímž stvrdili, že ži
voty, obětované za její svobodu,
byly zbytečně utraceny. "Mni
chov 1938" předznamenal "Únor

„ odměněni" těžkým zraněmm

republika byla vybojována na
frontách a v zákopech pnzní
světové války. Její začátek byl
stanoven 28. října 1918; záslu
hu na tom měli prostí lidé, hrdi
nové a vlastenci. Českosloven

poselství lásky a míru

nou vlast položiii vše, včetně
svých životů. Československá

počátek záři je pro pamětníky roku 1912
a události s nim spojených velmi smutný. Kdo
nepřežil, těžko pochop: dobu, tile může a měl
by pochopit smysl oběti... ('to k nacistů proti
naši církvi bvl proveden s veškerou důklad 
nosti a neopomenu! ničeho, co by ii mohlo

ské republiky, musel být před
Benešovým příjezdem likvido
ván. Prý proto, že byl kolaborant
a zrádce...? Jak tedy ale posou
dit podepsání podstoupení po-aničí, když proti Benešově ka•■jlaci byla velká většina náro
da? Když "Výbor pro obranu re
publiky", vedený Ladislavem Ra
hnem, 30. září 1938 prohlásil:
"Pans prezidente, s Vaším
-bodnutím nesouhlasíme. Mě
rné se bránit. Ustoupili jsme
ii. Příští generace nás oddí, že jsme bez ochrany odedali své kraje...
K té cizí zbabělosti připoju
jme zbabělost vlastní. Je prav
te, že nás jiní zradili, ale my
azujeme sami sebe..."
Poslední svobodné volby v ;
R byly v roce 1935, kdy byl i
. o.en 300-členný parlament,
volení poslanci však v roce
938 neabdikovali, jejich mandát
val tedy dál. Svoláním tohoto
arlamentu v roce 1945 by byla
roklamována kontinuita demoatické republiky. Avšak najmeavání tak zvaných poslanců a
splnění parlamentu v květnu
?45 nemělo s demokracií nic

společného; to byl diktátorský
akt. (Jeho obdobou byl komu
nistický parlament po "sametové
revoluci” v roce 1989.) Agrární
strana byla jedinou politickou
silou, která se podílela na vládě
od roku 1913 až do zániku svo
bodného státu. Byla to strana,
která garantovala parlamentní
rovnováhu; prezident Beneš v
roce 1945 dekretem zakázal
činnost všech politických stran
středu a pravice. Všechny tyto
strany v roce 1935 získaly v par
lamentu celkem 196 mandátů.
Komunistická strana získaia 30
mandátů a ostatní strany (Henleínovci, Něm soc. demokrati,
Něm. agrární strana, Něm. křesť.
sociálové a Maďarští křest, so
ciálové) dohromady 74 mandátů.
V roce 1935 volilo komunisty
pouhých 10 % voličů (v ČSR),

Za

státu právě v rozhodující hodině
ponechala národ osudu? To ne
lze hodnotit jinak, než jako vla~.?zradu. Nebyl-li schopen situa
ci (na které mě! hlavní podíl viny)
řešit, měl svou čest před náro
dem zachránit sebevraždou. Ji
né řešení je nepřijatelné. V osobě Edvarda Beneše existuje
jediná kontinuita: jeho abdikace
v roce 1938 s abdikací po sou
hlasu a legalizací komunistické
ho puče v únoru 1948. Nemů
žeme už hovořit o kontinuitě pre
zidenta Edvarda Beneše, neboť
:.-n, jako prezident, v září 1938
odikoval! Abdikací začíná přešení a ten, kdo abdikoval, je-li
toho hoden, musí být znovu zvo
len. Beneš však přijel z Moskvy
již jako prezident. (?) A Emil Háha, po Benešově abdikaci v ro■■■ 1938 zvolen (dle platné ústa/) prezidentem Česko-Sloven-

Zářijové výročí

Kurážná slepota versus zákeřné zlo

