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Pokračování

Dopis z vězení...
Pokračování ze str. 1
„Moji milí, píši Vám poslední
dopis... Je asi 2.10 hodin, k ránu
dne 1. 8. 1951, takže mně zbývají
pouze neúplné čtyři hodiny čisté
ho života,“ začíná Sýkora dopis,
ve kterém dále prosí svou manžel
ku, aby mu odpustila, že jí způso
bil „útisk a pomlouvání“. Své dce
ři Alence vzkazuje, aby nezlobila,
byla hodná, přičinlivá a šetrná.
„Loučím se s Tebou a věř, že mé
myšlenky byly stále s Vámi a bu
dou až do posledního vydechnu
tí. Tvou fotografii jsem nesčíslněkráte zlíbal, mazlil se s ní a v duchu
jsem Tě tiskl k sobě, tak, jako bych
Tě měl živou,“ vzkazuje Sýkora
své dceři. „Najdi Alence tatíčka
hodného a učiň ji šťastnou,“ kon
čí Sýkora svůj dopis manželce. Po
smrti Miroslava Sýkory jeho rodi
nu vystěhovali z bytu. „Nedostala
jsem se na střední školu, přestože
jsem měla v osmé třídě jenom dvě
dvojky. Maminka kamarádky, kte
rá byla shodou okolností stranic
ká, mi nakonec zařídila aspoň vy
učení na elektrikářku,“ popisuje
Alena Žabenská svůj těžký život,
plný pronásledování ze strany ko
munistické garnitury. Pak začala
pracovat v paskovské sodovkámě,
která před znárodněním patřila je
jímu dědečkovi. „Než jsem se vdala, přišli za rodiči mého manžela a
ptali se jich, zda vůbec vědí, koho
si jeho syn bere,“ řekla Žabenská.
Komunistům se ale nechce mstít,
říká, že se nebude chovat jako oni.
Dokonce ani netouží po jejich po
trestání. „Jenom chci vědět, jak to
bylo. Proto jsem se rozhodla požá
dat o nahlédnutí nejen do svých,
ale i do otcových svazků,“ řekla Ža
benská. Nejvíce se však bojí toho,
že ve svazcích najde i jména lidí,
kterým důvěřovala.
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Pokračováni na str. 5

Dopis z vězení
; psaný čtyři hodiny
před popravou
dfešd až za 46 lei

státního zástupce byl doručen
OSTRAVA, PASKOV
Manželka politického vězní paní Alené Žabenské, která je
Miroslava Sykory, který byl 1 jediným přímým potomkem
srpna 1951 popraven za,,pro Sýkory a v současné době žije v
tistátní činnost“ v ostravské Paskově Ta si ale na otce už
krajské soudní věznici, se uj příliš nevzpomíná, protože v
nedočkala dopisu, jenž jí Sý roce 1949 kdy ho zavřeli do
kora čtyři hodiny před svoi vyšetřovací vazby, jí byly čtyři
popravou napsal.
roky O otcově popravě se,dozvěděla až s několikaletým
.
ALESHONUS
zpožděním . „Nedovedu p o
chopit, pročten dopis tenkrát
nebyl doručen, vždyť tam není
nic, co by neprošlo cenzurou ‘
tvrdí žabenská

Teprve v minulých dnech by
dopis při piohlidce archívů s pi
semnostmi bývalého soudu rid
lezen.
Prostřednictvím vrchníhť
o

z
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Familie Friedrich: Musik und Gesang gehören in der Familie Friedrich
aus Reckenneusig einfach dazu. Die Kinder (11, 14 u.17 Jahre alt) lernen
verschiedene Blas-. Tasten- und Saiteninstrumente. Jeweils ab dem Alter
von vier bis fünf Jahren waren sie bei den verschiedensten Veranstal
tungen aktiv dabei. Seit einigen Jahren steht das Singen und Musizieren
zum Lobe Gottes bei Familie Friedrich an erster Stelle.

Der Zither- und Volksmusikkreis Bamberg und Umgebung wurde 1994
von Anton Blaschko gegründet.
Aufgaben:
- Pflege der fränkischen und alpenländischen
Volksmusik, besonders des Zitherspiels
-Erteilung von Zitherunterricht im
Zusammenwirken mit der städtischen Musikschule
Bamberg
- Förderung der Schüler durch gemeinsames
Musizieren
- Durchführung von Konzerten in Kirchen sowie in
Alten- und Pflegeheimen in Bamberg u. Umgebung

Der Dreigesang aus dem Gesangverein 1876 M arktgraitz wurde zum
Weihnachtskonzert 1993 in der heutigen Besetzung erneut ins Leben
gerufen. Es werden hauptsächlich kirchliche Veranstaltungen mitgestal
tet. Neuen Auftrieb erhielt der Dreigesang durch die Zusammenarbeit
mit Anton Blaschko.

M: Lyon 1557, T: V. Thilo 1642

Johann Sebastian Bach
1685 -1750

Elsaß, 15. Jh. Satz: GüntherWelsch
17. Jh., Satz: Bernhard Weber
(1 9 1 2- 1974)
Michael Praetorius (1571 - 1624)

Johann Sebastian Bach

J.S. Bach (1685-1750) nach dem
Schemellischen Gesangbuch,
bearbeitet von Franz Möckel

G.A. Kreß, Satz: Ludwig Moritz
T.u.W.: Tobi Reiser
aus der Waldlermesse

alpenländisch, aufgez v.Josef Pommer
Volksgut
alpenländisch

Zither- und Volksmusikkreis Bamberg und Umgebung
Aria
Volksgut um 1800

Gesangverein 1876 Marktgraitz
Andachtsjodler
Ave Maria (Kanon)
Wie schön glänzt die Sonn

Zither- und Volksmusikkreis Bamberg und Umgebung
Deutscher Tanz
Franz Schubert (1797 - 1828)

Familie Friedrich
Menuett Nr. 6 (Instrumental)
Jetzt fangen wir zum Singen an
Benediktus

Zither- und Volksmusikkreis Bamberg und Umgebung
Festlicher Aufzug
Volksgut aus Niederösterreich

Es ist ein Reis

Gesangverein 1876 Marktgraitz
Es kommt ein Schiff
Ave Maria zart

Orgel
„Wachet auf ‘

Solo fiir Sopran und Orgel
Liebes Herz bedenke doch

Zither- und Volksmusikkreis Bamberg und Umgebung
Deutscher Tanz aus Franken
Anton Blaschko

Solo ftir Bariton und Orgel
Mit Emst ihr Menschenkinder

Präludium et Fuga in c-Moll .

P rogram m

Den Text zeichnete August
Hartmann auf, die Melodie
Hyazinth Abele

aus der Waldlermesse
Volksgut

Heinrich Geßlein
Peter Pritzel

Tenor:
Orgel:

Dia-Serie

Familie Friedrich
Heinrich Geßlein, Lehrer

Der Zither- und Volksmusikkreis Bamberg und Umgebung

Der Dreigesang aus dem Gesangverein 1876 Marktgraitz

Gesangverein 1876 Marktgraitz

Rosemarie Kraus

Tanja Geßlein

Sopran:

Orgelbegleitung:

Evi Kraus

Sopran:

Mitwirkende

Gottfried Wolters, * 1910
S: Farn. Friedrich
Wir warten auf dein Kommen Herr M: unbekannt, T: Farn. Friedrich

Familie Friedrich
Landler Arien (Instrumental)
Heut ist ein Stemlein

Zither- und Volksmusikkreis Bamberg und Umgebung
Andante
Volksgut um 1850

gemischter Dreigesang
Die Herbergsuche

Dreigesang und Zither
ruf
Gegrüßt seist du Maria

Andachts

T.u.M .: Franz Möckel (1925)
aus dem Ottowinder Christspiel

Zither- und VoUksmusikkreis Bamberg und Umgebung
Mittemdorfer Redoute Nr. 5
Volksgut um 1800

Solo für Sopran und Orgel
Freuet euch alle
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VáclavqJiří Vostřez, mluvci Stále konference křesťanských veřejných pra—
S°Y^í1
iH_21i_^řiil
ii_i§_^Í^Í:l®^_CourtLHainiltonLOnt:_2_L8K_4R91_ Canada.
Věc: Postavení českého památníku
na Blaníku.
Dpo František Ř Í H A , farář,
Římskokatolická farnost Panny
Marie Nanebevzaté,
257 06 Louňovice pod Blaníkem
č.15, Czech Republic, Europe.

Hamilton, 13* dubna 1998.
"V Tvůj Blaník,Kníže velkých činů,
v Tvůj Blaník, baštu poslední,
dav buší^chrabrých českých synů,
již vstaň, svůj prapor pozvedni!"

Veledůstojný Otče faráři!
Pozdravuji Vás srdečně a děkuji za dopis z 31.března 1998. Velice
se těším z Vašeho kladného postoje k návrhu na postavení českého památ
níku na Blaníku. Po pádu komunismu, od roku 1990, přicházejí tam věřící
na mši sv. vždy v sobotu před svátkem sv. Václava. Nebyli na to zvyklí,
ale v poslední době účastníků přibývá. Též během roku je Blaník dosti
navštěvovaný turisty, hlavně při shromáždění na konci roku. I když to
není žádná duchovní pouť, přece se šíří popularita místa a doufejme, že
i to přispěje snaze o návrat národa k svatováclavské tradici.
Vážím si pracovník;ů z oboru ochrany životního prostředí v CHKO a
památkářů. Jsou to vlastně naši spojenci, když propagují nutnost zacho
vání dobrých výsledků práce předcházejících generací. Přejí šije
za
chránit a možno-li i zlepšit pro budoucnost0 Ale i jejich kompetence má
své meze - všude na světě! Když se vyjádřil jeden z nich, že nepřichází
v^úvahu, aby byl na Blaníku postaven Kostel s exercičním domem,
zaujal
zřejmě postoj diktátora. Chce prý opravit stávající rozhlednu a k ní
přistavět ještě jednu věž, která by kryla stávající kamenný oltář a na
ní by byl zvon. Na opravu rozhledny jsem už poslal soukromý finanční
dar, ale postavení další věže už může překážet širšímu plánu. Koordina
ce je žádoucí»
Pamatujme na to, že nemusí být vrcholným zájmem národa, jaký tvar
bude mít střecha nad rozhlednou na Blaníku, nebo, bude-li socha P. Ma
rie v Praze z mramoru, či z pískovce. Příští dvacátéprvní století prav
děpodobně přinese větší poznání, že "privatizace" kapitálu sama o sobě
neudrží správnou formu demokracie, že sobecká konsumní zásada nepřináší
štěstí, ale naopak zkázu. Globální plánovači rušením křesťanského řádu
a spravedlnosti, se mohou dočkat mohutného odporu zklamané společnosti«
Dnes ničí spořádané rodiny a překáží jim patriotismus« Pak muže přijít
čas, kdy duchovní obroda bude opět spojena s činorodou láskou k Vlasti.
Právě památník na Blaníku bude představovat ten pokrok. Stejně jako ob
novený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, bude výrazem
odčinění křivd. Dále vzdá povinný hold obětem nesvobody z období od r«
1938, až do roku 1989 a bude vzorem a příslibem budoucího lepšího řádu.
Takový program křesťanské lásky a odpuštění, spojený s rozhodným háje
ním práv Božích a lidských, bude zárukou pokoje« Je žádoucí,
aby byl
vyhlášen už roku 2.000 i když provedení může být uskutečněno později,
až nastane vhodná doba. Doufáme, že. se pak stane programem národním, po
vzoru obětí při obnově Národního divadla v Praze, v minulém století«
Účelové zahraniční fondy jsou jen počátečním vkladem. Jsou to dary ur
čené pro český památník na Blaníku - kostel - a nemohou být použity
i-.apř. pro uhradu opravy rozhledny...
Od roku 3 989 jvscm poslal do Vlasti více upozornění a návrhů, pod
ložených dlouhými zkušenostmi z veřejné činnosti v cizině. Doma však
až dosud chyběla dobrá vůle je přijímat. Snad bylo chybné i z mé strany,
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že jsem více nerozvedl důvody účelnosti návrhů a nezařídil jejich vět
ší publikaci. Proto posílám kopii tohoto dopisu na vědomí též dalším
osobnostem.
Západní Evropa převážně vyznává sekularismus a už po staletí ji
vedou "osvícená" hlavy /světlonoši"/ cestou k civilisaci srrrtio Už na
počátku vyhlásili heslo "volnost, rovnost, bratrství" a zatím přivodi
lii hrůzy popravčí gilotiny. Lžou a matou pojmy neustále» I v našem vě
ku pamatujeme z roku 3.938, jak mnichovským diktátem honosně vyhlašova
li dosažení míru. Ještě dlouho po Mnichovu podporovali útočné válečné
budování /koncern I»G. Farben, spojený se zahraničními finančníky/ a
tak i na sebe uvalili holocaust. Následující období slibovalo bo3.ševický ráj na zemi a kolik přineslo mravní zkázy, bezvěrectví a muče
ných lidských obětí ? Který národ Střední a Východní Evropy si svobod
ně zvolil zařazení do té velmocenské zájmové sféry? Ve snaze zakrýt
odpovědnost za spáchané zločiny podporovali perestrojku a
sametové
převlékání kabátů v "nových" režimech. Nyní plánují Spojenou Evropu,
řízenou slepými technokraty v Bruselu a podřízenou šílenému globalismu. Podaří se jim pomocí "obranných", tarifních, obchodních a kul
turních dohod zlomit odpor věřícího venkova ve Francii, Italii,Španěl
sku a v Bavorsku? Vyženou šest milionů polských rolníků a horníků ži
vořit do předměstí ve3.koměst /jako v Jižní Americe/? Tak zvaný volný
trh o investice cizího kapitálu přináší jen větší závislost a neúnosné
zadlužení. Už dnes jsou mezinárodní kapitálové společnosti
mocnější
než vlády států. - Národní státy neodolají globalismu, pokud nepřijmou
vlastenectví, spojené s duchovní silou, tak jak to u nás představí PA
MÁTNÍK NA BLANÍKU 1 Národy Střední Evropy, orávě proto, že prošly vět
šími zkouškami a utrpením, se mohou probudit z letargie dříve, než v
Západní Evropě. Mám velkou naději, že se tak stane a pak v Božím plá
nu pomůžeme Západu se zbavit civilisace smrti !
Demokracie může být úspěšná jenom tehdy, když v ní občané přijmou
odpovědnost za "právo žít, jako důstojné lidské osobnosti a nechat žít
stejně i druhé bližní"» Nenechají se znechutit a vždy půjdou k volbám
a zvolí ty nejlepší zástupce. Přestanou podléhat propagandě, že mají
výbor jen mezi liberály a socialisty. Oba směry jsou v podstatě asoci
ální a neslučitelné s křesťanstvím. Vládní koalice s nimi musí počítat
s tím, že většinou neplní sliby a proto dohody jí předcházející nemo
hou být tajné. Někdy je lépe nejít do vlády, ale vytvořit účinnou oposici /né vždy má většina pravdu/» Jak ubohé veřejné poměry panují dnes
v Č. R. , kde ještě dříve, než je nový zákon schválen a vyhlášen,už se
připravuje jeho novelizace. Nad zákonem daným je neměnný zákon naturál
ní, tak jako nad spravedlností je milosrdenství..» Pravda je jen jedna
a o základních právech se nehlasuje, /rapř. na svobodu náboženského pře
svědčení, na majetek, právo rodičů na směr výchovy dětí, právo na ži
vot nenarozených i starých a nemocných.../. Je třeba dát pozor i na
klamná ustanovení» Jako příklad uvádím, že už v ústavě první republiky
z r»1920 stálo, že "všechna moc pochází z lidu". Správné by bylo, že
"všechna moc pochází od Boha"» Pak také státní znak měl heslo "Pravda
vítězí"» Né vždy pravda vítězí, ale nakonec "Pravda Páně zvítězí!"
Prosím, aby se též nezapomínalo, že navrhovaný český památník na
vazuje na původní plán pro Fatimu v Portugalsku. Fatimské poselství
žádá pokání, modlitbu a nápravu života. To přeji každému z poutníků
tam i celému Českému národu, kterému hora Blaník trůní!
S křesťanským pozdravem

Váš

Václav Jiří Vostřez.

