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Proč odboj protikomunistický,
nikoliv třetí
V posledních týdnech se ve veřejnosti, v kuloárech politických stran
a státních institucí i ve sdělovacích prostředcích často hovoří o třetím
odboji v souvislosti s jeho uzákoněním. Konfederace politických vězňů,
která sdružuje všechny domácí i později emigrované politické vězně a
úzce spolupracuje s domácími i zahraničními protikomunistickými orga
nizacemi, považuje termín "třetí odboj" pro jeho neurčitost a mnohoobsažnost za nevhodný.
Obsah výrazu třetí odboj by mohl případně zahrnovat i pozdější re
formní komunisty, kteří v letech padesátých vědomě páchali zločiny proti
lidskosti, koncem šedesátých let se pak pokusili o reformu KSČ při za
chovám všech základních prvků marx-leninského učení. S námi, bývalý
mi obětmi své dřívější nelidskosti, odmítli v období Pražského jara spo
lupracovat, protože nás považovali i nadále za své nepřátele.
Po sovětské okupaci se s nimi vítězné křídlo KSČ vypořádalo vyškrt
nutím nebo vyloučením. Někteří z těchto "osmašedesátníků" se pak sdru
žili v Obrodě, jim se stah členy Charty 77, kde tvořili podstatnou část
signatářů. K Údem postiženým komunistickým terorem let padesátých,
kdy byl teror nejsilnější, se Obroda i Charta stavěla rezervovaně,
mnohdy i odmítavě, neboť těmto skupinám nešlo o odstranění marx-le
ninského učení z vlivu na společnost, tedy o odstranění podstaty všech
nepravostí a zločinů, ale pouze o jeho "nápravu". Nebyl to tudíž odpor
ani odboj, ale pokus o reformu nereformovatelného.
Členové Obrody i Charty obsadili po 17. listopadu 89 všechny důležité
orgány státní správy a vedení OF. Proto se v prvních dnech po 17. listo
padu také oficielně hovořilo pouze o 20 letech nesvobody, tj. od r. 1969
a nikoliv od února 1948. Podle těchto bývalých soudruhů byla doba do
r. 1968, kdy oni šířili zlo, dobou bohatýrskou. Proto chtěli tlustou čáru,
proto se mělo začít znovu od nuly, proto nám byly servírovány lži o pro
mlčených zločinech (pokud prý byly takové, jak tvrdíme a dosvědčujeme
my).
A proto my musíme zřetelně rozlišovat odboj proti komunismu od
snah komunismus reformovat. Loňské volby něco napravily, ale ne
všechno. Uzákonění protikomunistického odboje bude znamenat po
tvrzení historických skutečností a další krok k uplatnění práva a
spravedlnosti.
Ing. Miloš Slabák

Nevyžádané rukopisy
se nevracejí.

předseda tiskové komise
Konfederace polit, vězňů
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Pietni vzpomínkové shromáždění
k uctění památky obětí komunismu pod Beskydami
Samostatné obce Pržno a Baska v okrese Frýdek-Místek uznaly
III. protikomunistický odboj a na tomto základě pořádají
dne 15. května 1993 společně, výše uvedenou vzpomínku
s tímto programem:
Pátek 14. 5 1993
V odpoledních a večerních hodinách příjezd hostů au bytování
—
v "Šindlerové mlýnq" v Bašce.

Sohotal5.5. ]L993
7.00 - lJÍOO/hod. snídaně á aútobu$oivý jv^ezd po okolí
11.00 - 1X00 í^od. oběd
13.00 hod,
i /Odhalení pomníku M)tóeni knWni^iAu" W udělení
\
y i |estného občanství obce py Mílo Komínkovi y/Pržněy

14.00 hod.
15.00 hod.

Slavnostní mšrsv. vBašce celebruje opabŽelivsKÉlío
kláštera Otec Vít Tajovský
Společný kulturní program v "Kulturním domě" v Bašce

17.00 hod.

Večeře a volná zábava

Zveme tímto co nejsrdečněji naše krajany žijící mimo republiku se vztahem k tomuto regionu,
jakož i zástupce odbojových skupin i dalších organizací postižených občanů (KPV, PTP a j.) z republiky
i zahraničí. Ozvěte se nám do 20. dubna 1993, abychom mohli kapacitně zajistit další ubytování.
Volejte, nebo pište na adresu:
Obecní úřad Pržno u Frýdku PSČ 739 03_________ Telefon: 0658 71 252

Jakoukoliv finanční podporu uvítáme do 20. 4.1993 na výše uvedené adrese. Případný finanční
zůstatek bude převeden Okresní pobočce Konfederace politických vězňů ve Frýdku-Místku na jejich
činnost. Těšíme se na Vaši návštěvu v Pržně a Bašce.
Za přípravný výbor:
Václav Němec, Pržno č. 134, PSČ 739 03
3

Druhý zatykač na vydavatele "Svědomí" ?
Městské prokuratuře
v

Ostravě

Věc: JUDr. Alois Klár - soudco krajského soudu v Ostravě *
návrh na zahájení vyšetřování podle § 160 tr.ř. a vznesení
obvinění podle § 163 tr.ř. proti podezřelému Miloslavu
Komínkovi , nar. 20.6.1926 ve Sviadnově, okr.
Frýdek-Mfstekj důchodci, t-Č. Kanada, Toronto.
V současné době jsem dostal k nahlédnutí připiš jmenovaného
jisté osobě v Ostravě 1, ve kterém obžalovaný uvádí, že jsem
”nenapravitelný darebák” s tím, že připiš adresovaný Obecnímu
úřadu v PrŽnČ považuje za hanobíoí dopis, že má ”z toho lumpa
nervy zhuntované jako staré kšandy” a navádí organizace politiokýoh
vězňů z oelého ostravského kraje podniknout protestní akci
s tím, že podle údajných Činů to vypadá, že by byl v nebezpečí
uvalení soudní vazby. Ve stejném smyslu zaslal podobný dopis
svému synovi s tím, že ovšem už byl informován Václav Némeo a
Karel Squerzi.
Obeonímu úřadu ve Frýdku-Místku byl skutečně zaslán dopis
v době, kdy představenstvo obce rozhodlo o postavení pomníku
jmenovanému, aniž vyčkal výsledku soudního řízení. Jak u tohoto
soudu, tak řízení další.

Vzhledem k tomu, že jmenovaný opakovaně útočí hrubým
způsobem na moje postavení a používá urážlivých výroků, navrhuji
zahájení trestního stíhání proti jmenovanému o tím, aby se zřetelem,
na § 67 písm» c) tr.ř. tzn., že dále pokračuje v trestné činnosti,
byl při případném návratu do republiky vzat do vazby a provedeno
řízení touto oestou.

V Ostravě dna 1.3.1993
Na vědomí

Předseda senátux
JUDr. Alois Klár

KS Ostrava
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OTEVŘENÝ DOPIS

V obci Pržno má dojít k odhalení památníku
obětem komunistického teroru, kterého se mám
osobně účastnit. JUDr. Klár napsal obecnímu za
stupitelství do Pržna dopis ve kterém mě hanobí a
staví na úroveň zločince. Protože JUDr. Klár svou
nepravdou mi skutečně ničil nervy, napsal jsem
dopis svému příteli. Dopis se "záhadně" dostal do
rukou JUDr. Klára a ten opět žádá prokuraturu o
vydání zatykače na moji osobu a stále mne považuje
za zločince. Místo aby pátral po agentech StB a
zločinech komunismu, pronásleduje jejich oběti.
Upozorňuji Vás, že nejsem jediným případem. Pan
JUDr. Klár rozhodně není ve službách spravedlnos
ti, ale naopak z jeho jednání vyplývá, že je ve
službách bývalých zločinců ze Státní Bezpečnosti.

Miloslav Komínek
autor knihy "I pod oblohou je peklo"
vydavatel a šéfredaktor magazínu "Svědomí"

Toronto, 6. března 1993

Pan Václav Havel
prezident České republiky

Praha- Hrad
Věc: stížnost proti soudci kraj, soudu v Ostravě
JUDr. Aloisi Klárovi

Pane prezidente,

Pane prezidente, zamyslete se. Když má soudce
před sebou bývalého politického vězně o kterém ví,
že byl 17 let ve vězení a v Jáchomovských koncen
trácích, že má zničené zdraví a hrozné vzpomínky
na masakry a vraždy z řad StB a ještě ho proná
sleduje, pak promiňte, tam končí pojmenování
člověk.

jsem jedním z těch, kteří prožili peklo komu
nistických věznic a koncentráků ve kterých jsem byl
plných 17 roků. Protože jsem byl jako letecký akro
bat postižen hned v únoru 1948, okolnosti mne do
nutily utéci za hranice. Na hranicích jsem byl však
postřelen a po čtrnáctidenním ukrývání zatčen a při
výsleších StB mrzačen. Po propuštění na amnestii
21. června 1948 jsem byl poslán do hor organizovat
ozbrojený odpor. Tam jsem byl 6. srpna 1948 znovu
zraněn, zatčen a v Ostravě 6. října 1948 odsouzen
Zemským soudem z Brna na 20 let těžkého žaláře.
Ve vězení jsem byl nepřetržitě do 26. května 1965,
kdy jsem byl propuštěn na příkaz předsedy Nejvyššího soudu v Praze.

Jako novinář a vydavatel mám dokumentaci o
panu JUDr. Klárovi i od jiných osob, které pro
následuje jako např. Edwarda Kusznierze z Luxembourgu. Byli jsme spolu na Mírově, kde byl prostřílen z kulometu a potom ještě zmrzačen bitím. Znám
ho 42 let. Pane prezidente, žádám Vás proto abyste
sjednal nápravu.
S úctou

V r. 1990 při rehabilitačním řízení mi předseda
senátu Kraj, soudu v Ostravě JUDr. Alois Klár po
nechal 10 let zbytkového trestu. Odvolal jsem se.
Nejvyšší soud v Praze, změnil rozsudek na 5 let
zbytkového trestu. Protože nebylo už možné další
odvolání, žádal jsem Nejvyšší soud v Praze o obnovu
soudního řízení z r. 1948, protože v mé skupině pů
sobil od samého počátku agent StB Pavel Turoň z
Bystřice n./Olší. To asi rozčílilo soudce JUDr. Aloise
Klára z Ostravy a ten si vymyslel, že jsem mu údaj
ně vyhrožoval "holí" (což se vůbec nezakládá na
pravdě) a žádal o vydání zatykače na mne. Protože
se od r. 1968 zdržuji v Kanadě, toto brutální jednání
JUDr. Klára zapříčinilo, že jsem nemohl v říjnu
1991 přiletět do ČSFR na pohřeb svému 93 letému
otci. V r. 1992 krajská prokuratura v Ostravě i
generální prokuratura podaly návrh na zrušení pů
vodního rozsudku z 6. října 1948 z důvodu porušení
zákona.

Miloslav Komínek
t.č. v Torontě, Kanada

Příloha: dopis soudce JUDr. Aloise Klára
Protože po několikaletých osobních zkušenostech a pochybných
politických zvratech, nevěřím tak úplně na proklamovanou demo
kracii v České republice, kde v pozadí jsou stále stejné síly jako
byly v minulosti a navíc sc to projevuje i v justici (byl jsem očitým
svědkem rehabilitačního řízení v Jičíně), proto stížnost předkládám
také ministru spravedlnosti České republiky a úředně přeložené
kopie na zahraniční úřady:
Ministerstvu zahraničí (Ministry of Extemal Affairs), Ottawa,

Canada
Ministerstvu spravedlnosti (Ministry of Justice), Ottawa, Canada
Ministerstvu spravedlnosti (State Secretary of Justice), Washington,

D.C., USA
Kongresu (Capitol) Washington, D.C. USA
Evropské Radě, Strassbourg, France
Intematianal Amnesty, London, United Kingdom
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politickou reprezentaci státu a v jeho budoucnost.
Vzhledem ke způsobu, jakým jste Vy osobně a Vaše
skupina vzali pod ochranu komuijistickbu organizaci
a její členy, vzhledem k tomu, že se vq vedení státu
a ve všech institucích nadále vyskytuje Velmi mnoho
bývalých komunistů a jejich spolupracovníků s pade
sátých a šedesátých let, poněkud zprůhledněl vý
znam výše zmíněných událostí. Mnoho Udí se dnes
domnívá, že převraty v bývalých komunistických
státech Evropy byly důsledkem dohody mezi USA a
SSSR o nové konstelaci poměrů v Evropě, jejichž
cílem však není definitivní odstranění komunismu,
nýbrž modifikace způsobu sovětského vlivu v Evro
pě.
Žádáme Vás proto, aby byl dodržen příslib zveřej
nění Vašich rozhovorů s Adamcovou vládou a KSČ.
Trvám na ústavní a právní kontinuitě a přijímané
zákony (o politických stranách, o půdě, o soukro
mém podnikám atd.) dokazují, že cílem převratu ne
ní důsledné vypořádání se s komunistickou minulostí
a trvalé prosazení demokracie. Jmenování osob,
zkompromitovaných v padesátých letech činností v
KSČ a StB do vysokých státních funkcí Vámi a Vaší
skupinou, jmenování těchto lidí do řízení televize,
rozhlasu, tisku, parlamentu, universit, Vašimi porad
ci atd., jejich kandidování do voleb za OF, které
jste prohlásil mluvčím národní vůle, preference Udí,
kteří se během posledních měsíců prohlásili za ne
stranné odborníky - to všechno vzbuzuje pocit zne
chucení a nedůvěry v lepší budoucnost naší země.
Vzhledem k tomu, že KSČ Vám a Vaší skupině
předala část své moci, nepochybně na pokyn svého
vedení v Moskvě a v intencích Gorbačovova ujedná
ní s prezidentem Buschem, není nyní nutné manipu
lovat s hrozbou komunistického převratu v zemi Gorbačov je zřejmě stále rozhodnut dohodám do
stát. Je však zřejmé, že KSČ (stejně jako komu
nistům v ostatních státech) musely být dány záruky,
že podmínky předání moci z jejich strany budou také
z Vaší strany dodrženy a kromě toho jí musely být
ponechány prostředky, jimiž by si mohla jejich pří
padné nedodržení vynutit - to vyplývá z logiky po
litických jednání. V důsledku toho je rovněž pravdě
podobné, že předmětnou dohodou byly stanoveny
sféry moci a vlivu obou stran a způsob provádění je
jich mezinárodní kontroly hlavními garanty celého
vývoje. Protože převraty byly asi komplikovaně při
pravovány dlouho předtím, lze očekávat, že obsahují
i dohody personální a programové, dohody časového
postupu v souladu s vývojem situace v SSSR a v Ev
ropě.

Zapomenutý
(otevřený) dopis •••
Ing. Oldřich Tihelka

Široké veřejnosti, zejména však dosud žijícím po
litickým vězňům komunistické totality, není znám
obsah otevřeného dopisu prezidentovi republiky
Václavu Havlovi, který mu poslali zástupci Konfe
derace politických vězňů. Jedná se o dopis s datem
17. května 1990, tedy ještě před vydáním a zveřej
něním Dolejšího "Analýzy 17. listopadu 1989".
Obsah otevřeného dopisu z té doby je velice aktu
ální i dnes, po třetím zvolení Václava Havla prezi
dentem a nic na něm nemění ani časový odstup té
měř tří let. I když zapomínat je lidské, dané sliby se
musí plnit, zejména v tak vážné záležitosti, jíž se
dopis týká. A že sliby musí plnit především politici
a hlava státu, to je snad samozřejmé. Už jen proto
by nám, všem ještě dosud žijícím politickým věz
ňům, měl splnit Václav Havel daný příslib zveřej
nění jeho rozhovorů s Adamcovou vládou a KSČ,
které se uskutečnily. Navíc, když Václav Havel je
dosud čestným předsedou Konfederace politických
vězňů.
Všem vám, kteří jste neměli možnost s otevřeným
dopisem se seznámit bezprostředně po jeho předání
adresátovi, předkládám zde jeho celý text, neboť se
domnívám, že naše široká veřejnost by s povděkem
přijala, kdyby pan prezident onen dopis "oprášil" a
jako zastánce pravdy a spravedlnosti, se k jeho ob
sahu přece jen (i když značně opožděně) kvalifiko
vaně a zodpovědně vyjádřil. Zde je text dopisu:
Otevřený dopis prezidentovi republiky (opis!)

Vaše Excelence,
pane prezidente,

vzhledem k možným a nenadálým důsledkům ry
chle vzrůstající demoralizace ve veřejném a poli
tickém životě Vás žádáme, reagujíce na opakované
výzvy svých spoluvězňů z padesátých a sedmdesátých
let, o korekturu dosavadních výkladů politického
převratu v listopadu 1989 a o provedení některých
nevyhnutelných opatření, jako jejich logické vy
ústění.
S odstupem pěti měsíců se části občanské veřej
nosti Československa ozřejmila blamáž legendy o
spontánní revoluci 17. 11. 1989 a další setrvávání na
ní hrozí nebezpečím ztráty důvěry ve Vás osobně, v
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které odcizil z trezoru býv. po
slance národně socialistické stra
ny, Julia Firta, který byl ředitelem
čs. oddělení v radiu Svobodná Ev
ropa. V jednom z dopisů Firtovi,
Chalupa, alias Dr. Sladký, píše o
žádoucím sjednocení všech socia
listických stran, národních socia
listů, sociálních demokratů, a
KSČ, v jednotnou Čs. stranu prá
ce. Totalita Národní Fronty, v níž
byly socialistické strany tři, nebyla
asi dost totalitní a tedy chtěl mít
socialistickou stranu jen jednu. Ve
stejném dopise z 11. 5. 1950
Chalupa se holedbá, podobně jak
to dělá i v "Tiskové zprávě" Csl.
národní rady americké, odbojovou
činností a píše, že se Čs. strana
práce "skládala postupně z asi 50
odbojových organizací (z nichž je
naživu teď asi 20), a že tedy ne
byla faktorem nezanedbatelným."
Podle této "informace", StB už do
r. 1950 zlikvidovalo 30 z těchto
50ti odbojových organizací.
Proč Minařík publikoval tyto
materiály o Chalupoví a ne jiné,
které rovněž našel v trezoru Julia
Firta? Zřejmě jeho nadřízení ve
velem StB chtěli, aby Chalupa byl
uznáván exilem jako autentický
antikomunista, ač dobře věděli,
komu v letech 1948 a dalších slou
žil.
Citáty z Chalupy v Rozbořilově článku potvrzují autenticitu
tajných dokumentů. Nevyvrátil z
nich nic. Na př. Chalupa říká, že
Otmar Kašina, komunista a přís
lušník StB sekce BAb - zahraniční
zpravodajství, ho dopravil do
Krkonoš, kde ho ubytoval v práz
dném stavem. Později byl Chalu
pa představen šéfovi Kašiny, Ze
lenkovi (alias kapitán Fišer). Ten
se měl starat o jeho "bezpečí a
bezpečí spolupracujících organi
zací." Kdo byl Zelenka?
Ladislav Zelenka, přednosta

sektoru BAa-I, politické zpravo
dajství v StB, je autorem jednoho
z "přísně tajných" memorand adre
sovaných přednostovi odboru (ve
liteli) StB, kterým byl tehdy Jind
řich Veselý, v němž informuje
svého nadřízeného o provedení
akce, kterou dostal za úkol I.
sektor (politické zpravodajství
StB) a kterou byl odjezd Chalupy
do Paříže organizovaný Zelenkou
(tj., StB). Druhou část akce měla
za úkol skupina BAb, vedená
Oskarem Valešem, tj., zahraniční
zpravodajství StB. Aby byl Cha
lupa "přijatelný" pro exil, byl
dopraven na Slovensko, kde byl
ubytován u stavitele Janečka. Jak
je uvedeno v jiném "přísně taj
ném" dokumentu, "Tím je alespoň
poslední pobyt Chalupy legalizo
ván pro emigraci. Jeho dřívější
úkryty budou vysvětleny podle
ujednání s Růzhou, jako vedoucí
organizace, bude používat krycího
jména ing. Dub, jehož totožnost
znají z ilegality pouze dvě osoby,
které jsou spojkami." Až do zve
řejnění tohoto dokumentu bývalí
členové Čs. strany práce, kteří si
odsloužili mnoho let v komunistic
kých kriminálech, neznali pravou
totožnost ing. Duba. Růzha dosud
žije a ve svém okolí má pověst
udavače. Soudruh Valeš, vedoucí
odboru StB, zahraniem zpravo
dajství, měl poslat do Paříže
"řídící orgán" Chalupy, Kašinu,
který byl agentem StB. Podle
Chalupy, Kašina byl do Paříže
dopraven . Tedy druhá část akce
StB, v níž klíčovou roli hrál
Chalupa, byla splněna.
Mezi úkoly Chalupy v zahraničí
bylo ústavem Čs. zahraničního
ústavu a vydávání Tribuny, jakož
i sjednocování socialistů všech
odstínů. Rozbořil píše, že "úsilí
sjednotit socialismus bylo chvály
hodné i když Dr. Zenkl s tím ne
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souhlasil. Dr. Ripka souhlasil." Na
rozdíl od Ripky, Zenkl byl antiko
munistou a tedy nemohl souhlasit
s "exilovou" činností Chalupy, Po
volného a spol.
Proč mělo zahraniční zpravo
dajství StB Chalupu pevně v ru
kou a poslalo ho do zahraničí
provádět diversantské úkoly?
Odpověď na tuto otázku je dána
v oficiální publikaci
PROKURATURA, č. 2/1991.

V dlouhé zprávě o činnosti agentů-provokatérů, kteří z iniciativy a
pod kontrolou StB organizovali
ilegální skupiny, aby pak jejich
členové byli pozavíráni, pět od
stavců je věnováno dr. Chalupoví
(alias mjr. Král, alias Dr. Červe
ný). Jsou přetištěny v doslovném
znění.
Rozsudkem státního soudu v
Praze čj. Or I/1V 81/50 ze dne 7.
září 1950 bylo odsouzeno 17 obvi
něných v čele s dr. Pavlem Kotálem pro zločiny velezrady a vyzvědačství a byly jim uloženy velmi
přísné tresty na svobodě. Dle odů
vodnění rozsudku se tito obvinění,
bývalí příslušníci soc. dem. či nár.
soc. strany, spolčili a založili
ilegální skupinu, která jako další
obdobné ilegální skupiny byla na
pojena na tzv. ústředí ilegálních
organizací ČSR, jež bylo vedeno
neznámou osobou, kryjící se pod
jménem mjr. Král, příp. dr. Červe
ný. Úkolem všech těchto ilegálních
skupin asi 50 osob bylo dle odů
vodnění rozsudku vytvoření ilegální
strany, nazývané "Strana práce".
Ústředí údajně vydávalo ilegální
časopis "Plamen", který skupina
dostávala především od mjr. Krále.
Tolik rozsudek.
Při revizi těchto skupinových
věcí, označovaných orgány StB ja
ko 'Černé komando", předložila
inspekce MV zprávu a její doplněk
ze dne 4. května 1966 o výsledcích

prešetrení této veci a v této se
uvádí:
V dubnu 1948 došlo orgány StB
k tzv. "tajnému zatčení" dr. Vlasti
mila Chalupy, býv. tajemníka dr.
Petra Zenkla. Ten byl získán pro
spolupráci, propuštěn a jeho pomo
ci pak byla organizována činnost
asi 10 ilegálních skupin. Chalupa
vystupoval pod krycím jménem
mjr. Král nebo dr. Červený. Za
osobní kontroly orgánů StB sjed
nával ilegální schůzky a vytýčil
program nově vznikající ilegální
"Strany práce". Ve skutečnosti
ilegální skupiny uvedl v život. Pod
kontrolou StB se napojil také do
zahraničí na Ripku, Zenkla a
Krajinu a jeho prostřednictvím bylo
provedeno napojení vysílačkou na
emigrantskou centrálu v Paříži.
Chalupa, řízen orgány StB, naplá
noval i zřízení zpravodajské orga
nizace v západních zemích, kam
byli odesláni někteří členové ile
gální skupiny, kteří v domnění, že
pracují proti zdejšímu zřízení, měli
podávat zprávy Chalupoví do
ČSR. Chalupa - mjr. Král - sám
též zařídil vydávání a rozšiřování
ilegálního časopisu Plamen, který
byl ovšem tištěn pod kontrolou
StB"
Všechny skupiny byly postupně
orgány StB likvidovány a jejich
členové odsouzeni k velmi přísným
trestám. Ve zprávě IMVje dále vý
slovně uvedeno:
"Jakákoliv tr. činnost osob ze
skupiny dr. Kotala před napojením
na Chalupu nebyla zjištěna. Pokud
jde o další skupiny, pak před na
pojením na Chalupu a řídící orgá
ny StB, se členové těchto skupin
scházeli, hovořili všeobecně o vý
voji politické situace a dohodli se,
že bude vhodné čelit tomuto vývoji,
doporučovali vydávání ilegálních
letáků a uvažovali i o přípravě sabotážních akcí. Nebylo však zjiště

no, že by konkrétně k některým
těmto aktům přistoupili. S výjim
kou jediného odsouzeného M.V.,
který byl dodatečně odsouzen za
neoznámení tr. činnosti převádění
osob do zahraničí za úplatky,
nedopustili se odsouzení z vlastní
iniciativy žádné protistátní
činnosti, a to žádný z členů uvede
ných ilegálních skupin. Veškerá tr.
činnost byla vyvolána akcí s Cha
lupou. Z toho vyplývá, že tr. čin
nost všech odsouzených byla jed
noznačně vyprovokována orgány
StB. Během vyšetřování protistátní
skupiny došlo k nesprávným meto
dám vyšetřování ve všech směrech."
(Z Prior GP T 69163 bylo zjiš
těno, že zcela nezákonný podklad
tohoto tr. řízení byl znám již v r.
1957 ministru vnitra, v r. 1958
náměstku min. spravedlnosti a
přesto nebyly podniknuty kroky k
nápravě. Odsouzení nezasloužené
tresty odpykávali dále. V r. 1966,
kdy citovaná zpráva IMV jasně vi
nu vylučovala, byly podněty odsou
zených, domáhající se přezkoumá
ní svého odsouzení, generálním
prokurátorem jako nedůvodné od
loženy. K rehabilitaci došlo teprve
dle zák. č. 82/1968 Sb.)
Zprávy o spolupráci dra Chalu
py s StB a jeho provokatérské čin
nosti přinesly už dříve čs. perio
diky Hlas revoluce (20. 6. 1969),
Studentské listy (č. 16 a 18,
1990) mj. V článcích jsou popiso
vány osudy některých obětí majo
ra Krále. Tak např. jednomu byly
při výslechu vyraženy všechny
zuby. Jiní zemřeli na následky
týrání a dlouholetého věznění.
Členům Čs. strany práce StB dala
název "Černé komando", aby to
znělo romantičtěji. Tito lidé byli
odsouzeni k zaplacení vysokých
pokut, k ztrátě majetku a dlouho
letým trestům na svobodě, které si
"odsloužili" v Kutné Hoře, na Bo
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rech, na Pankráci, Valdicích aj.
Ačkoliv Chalupa napsal v dopi
se Firtovi, že bylo 50 ilegálních
skupin, podle PROKURATURY
bylo ilegálních skupin asi 10 a
jednalo se asi o 50 osob.(Chalupa
možná nadsazoval rozsah organi
zace pod jeho, tj. StB., kontro
lou.) Nejenomže "uvedl v život"
tyto skupiny pod kontrolou instru
mentu komunistického totalitního
teroru, ale i pod kontrolou StB
"se napojil také do zahraničí na
Ripku, Zenkla, a Krajinu, a jeho
prostřednictvím bylo provedeno
napojení vysílačkou na emigrant
skou centrálu v Paříži. Chalupa,
řízen orgány StB naplánoval i zří
zení zpravodajské organizace v
západních zemích kam byli ode
sláni někteří členové ilegální sku
piny, kteří v domění, že pracují
proti zdejšímu zřízení, měli podá
vat zprávy Chalupoví do ČSR.
Chalupa - mjr. Král - sám též
zařídil vydávání a rozšiřováni ile
gálního časopisu Plamen, který
byl ovšem tištěn pod kontrolou
StB."
Citovaná zpráva inspekce minis
terstva vnitra podává důkaz, že
Chalupa byl efektivním organizá
torem a agentem-provokatérem,
který pomohl organizaci totalit
ního teroru identifikovat desítky
lidí protirežimního a protikomu
nistického smýšlení. Ti pak byli
pozatýkaní a souzeni pro "vele
zradu" či jiné "zločiny" k dlouho
letým trestům. Prokázal svoji spo
lehlivost z hlediska aparátu komu
nistické totality a současně si tím
svázal ruce. Byl svými činy při
poután k StB a pro odpůrce reži
mu byl zločincem, protože přivedl
nevinné lidi do neštěstí. Mnozí z
jeho obětí zemřeli ve vězení, ane
bo na následky uvězněm. Měl na
svých rukách krev. Nechtěl-li být
sám zlikvidován, musel vykonávat

přidělené úkoly.
O této metodě jsme četli už v
Dostojevského románu Běsové.
Revolucionářsko-teroristické sku
piny přiměly nově získaného člena
k provedení zločinu, čímž byl k
nim a jejich věci natrvalo připou
tán. Nemohl jít zpět, protože by
byl stíhán pro svůj zločin. Chalupa
splnil úkol agenta-provokatéra a
navázal styky se zahraničím pod
kontrolou StB. Proto byl vybrán
pro úkoly na vyšší, světové, úrov
ni jako diversant. První část
plánu, jeho dopravení do Paříže,
provedla sekce StB, politické
zpravodajství, vedená soudruhem
Zelenkou, a druhá část plánu pro
váděla sekce StB, zahraniční zpra
vodajství, vedená soudruhem
Valešem.
V r. 1949 Paříž byla střediskem
exilových ''prominentů" z ČSR a
Chalupa tam měl už své lidi, včet
ně svého zástupce Mojmíra Povol
ného, kterým dodával instrukce a
"informace" prostřednictvím spo
jek a vysílačky. Vše bylo pod kon
trolou profesionálů z StB, kteří
byli napojeni na světovou komu
nistickou zpravodajskou službu a
ta měla své tajné spolupracovníky
v zahraničních zpravodajských
službách. Ve francouzské zpravo
dajské službě bylo hodně komu
nistů . Komunistická strana Francie
byla tehdy nejsilnější stranou a po
volbách v r. 1946 až do r. 1951
ve francouzském Národním Shro
máždění meh komunisté třicet a
půl procenta (30.5%) poslanců.
Během války ve francouzské Indočíně dostávali tamnější komu
nisté informace o plánech fran
couzské vlády, pohybech, síle a
náladě ve francouzských vojen
ských jednotkách od komunistů,
kteří infiltrovali francouzskou
zpravodajskou službu. Po prohra
né válce byla v této službě prove -

děna velká čistka. V letech 194953 nebylo nesnadné, aby komunis
tický agent maškarádující jako
úprchlík, dostal pomoc od někte
rých tajných komunistů či krajních
levičáků ve francouzské zpravo
dajské službě. Mohlo být tedy za
řízeno i financování vytištění
Chalupový knihy, aby se mohl
uvádět mezi čs. exilem jako aka
demik. Naivkové druhu Leo Roz
bořila pak považovali financování
Chalupový publikace jako důkaz
jeho "proti komunismu". Ve sku
tečnosti to dokazuje, že kniha
nebyla vydána pro její hodnotu,
ale proto, že její vytištění někdo
předem zaplatil.
(Mimochodem, moje knihy Cze
choslovakia’s Role in Soviet Stra

tegy (1978 a 1980, vytištěná tři
krát) a The Genesis of Czecho
slovakia (1986), byly vydány
americkými nakladateli aniž by na
to kdokoliv finančně přispěl. Byly
publikovány pro jejich hodnotu a
ne proto, že jejich vytištění někdo
předem zaplatil.)
V letech padesátých komunisté
měli své agenty v západních zpra
vodajských službách. Bylo o tom

hodně napsáno. I britská zpravo
dajská služba M16, která je nej
starší a až do let padesátých byla
považována za nejspolehlivější,
měla v některých klíčových pozi
cích komunistické dubláky. Guy
Burges, Donald McLean a Kim
Philby uprchli do Sovětského sva
zu, když jim hrozilo odhalení.
Philby vedl oddělení zpravodajské
služby proti sovětskému bloku a
akce americké CIA v Albánii
ztroskotala jeho "zásluhou."
Britská a americká zpravodajská
služba až do odhalení Philby-ho
úzce spolupracovaly. "Třetí muž",
Philby, uprchl poté, když byl
varován "čtvrtým mužem", Sirem
Anthony Bluntem, který byl po
radcem pro umění královny Elizabety II. a který se přiznal k svým
činům až teprve v r. 1964.
Zpravodajské služby sovětského
bloku úzce spolupracovaly a svým
agentům pomohly najít vhodná
zaměstnání. Tak výše zmíněnému
Tomáši Říhovi, když byl stu
dentem na Univ. of California,
Berkeley, bylo slíbeno, že dostane
místo na velké univerzitě, když
bude spolupracovat s čs. komunis-
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tickou rozvědkou. Ač tehdy ještě
neměl doktorát (Ph.D), dostal
místo na Univ. of Chicago v od
dělení (na fakultě) historie.
Rovněž mu pomohli udělat si
doktorát na Harvard University.
Mému bývalému kolegovi, který
za války v Londýně pracoval jako
překladatel u gen. Moravce, na
vrhla matka Tomáše Říhy, která
byla napojena na čs. komunistic
kou rozvědku, aby se dal do slu
žeb této instituce a že pak dostane
místo na velké americké univer
zitě. Odmítl spolupráci a raději
přednášel cizí jazyky na malé vy
sokoškolské instituci.
Říhova matka byla manželkou
pražského advokáta. Po druhé
světové válce se dala rozvést a
vdala se za amerického záložního
důstojníka. Odjela s ním do USA,
kde se stal místokancléřem na
Univ. of California, Berkley. O
několik let později bylo jeho tělo
nalezeno ve vodě pod San Fran
cisco Bridge. Vdova po něm nesla
jeho anglosaské jméno. Několik
let žila ve státě Connecticut a
zemřela na rakovinu v Západním
Německu, kam se odstěhovala.
Pod kontrolou StB Chalupa vy
dával v exilu Tribunu a jiné
publikace, předstíraje, že je
"odbojovým pracovníkem." Před
jeho odletem do Paříže, Chalu
povým zástupcem v exilu byl
Mojmír Povolný, jak je uvedeno
v jednom z "přísně tajných" do
kumentů. V Paříži byla centrála
tzv. čs. zpravodajské služby. Jed
nalo se ovšem jen o centrálu s níž
spolupracovali někteří národní so
cialisté, sociální demokraté, důs
tojníci aj. Odbojových a zpravo
dajských skupin v exilu bylo něko
lik, ač nebyly všechny financovány
zahraničními zpravodajskými služ
bami. O Chalupově diversantské
činnosti jsem psal v předchozích

dvou článcích a nebudu to tedy
opakovat.
Podle PROKURATURY a pa
mětí bývalých členů Čs. strany
práce, všechny skupiny vytvořené
Chalupou "byly postupně likvido
vány a jejích členové odsouzeni k
velmi přísným trestům? Někteří
byli odsouzeni na 25 let těžkého
žaláře, z nichž si odsloužili v
kriminále mnoho let.

Přestože jsem o tom podal ne
zvratný důkaz, Chalupa lhal, když
popíral, že odletěl z Ruzyně do
Paříže s vědomím a pomocí StB.
Lhal, když tvrdil, že nebyl agen
tem StB. Chalupa lhal, když se
chvástal, že jím vytvořený "odboj"
až do doby Charty 77 byl "nejvý
konnější protikomunistickou akcí
vůbec." Ve skutečnosti z iniciativy
StB jím založená Čs. strana práce
byla pod kontrolou této teroris
tické, komunistické (totalitní)
organizace jeho prostřednictvím a
po jeho odletu do Paříže byla
kontrolována prostřednictvím ko
munistického agenta
Růzha, alias ing. Dub.

jménem

Rozbořil lamentuje ztrátu části
důchodu jednoho příbuzného dra
Chalupy a i jiného, který musel jít
pracovat do dolů. Vždyť "černých
baronů" byly tisíce! Mezi jiným,
panu předsedovi schází znalosti
marxismu-leninismu, historie me
zinárodního komunistického spik
nutí, mezinárodní politiky a
schopnost vidět věci tak, jak jsou.
Marx-leninci nemyslí a nejednají
stejným způsobem, jako bývalý
národní demokrat, který se utopil
v socialistickém hnojišti. Komu
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nističtí arcilotři, jakými byli
Slánský, Geminder a spol., právě
tak, jako Laszlo Rajk v Madarsku
a jiní "velikáni" komunistických
stran, byli popraveni proto, že se
vedoucí mezinárodního sločineckého hnutí domnívali, že tím
prospějí své věci. Komunističtí
funkcionáři se přiznávali k věcem,
které neudělali, ale bylo jim ře
čeno, že když se "přiznají", že tím
poslouží cílům mezinárodního ko
munistického hnutí. Pan předseda
o tom buď nic neví anebo nechce
vědět. Jeho ignorace je vpravdě
"obdivuhodná."
Po svém příjezdu do USA se
"Dr. Chalupa ihned zapojil do čin
nosti Čsl. Národní rady americké,"
píše dr. Rozbořil, a "připravil řadu
podání a resolucí Rady, která žá
dala americkou vládu ... aby Spo
jené státy trvaly na požadavku
svobodných voleb v Českoslovens
ku, pod mezinárodní kontrolou."
Tento požadavek byl zase jenom
jednou z komunisty inspirovaných
diversí. Nakonec i exilový žurna
lista, Ferdinand Peroutka, přišel k
závěru, že to byl nesmysl. Komu
nisté použili násilí, aby vytvořili
totalitní režim v Československu.
Udržovali jej násilím, terorem,
jehož jedním druhem bylo zatýká
ní domělých a skutečných odpůrců
režimu a jejich uvěznění, případ
ně popravení. Totalitní a zloči
necký režim by nedovolil, aby ho,
lidé zbavili moci ve státě pomocí
hlasovacího lístku. Ferdinand Pe
routka byl ztěží "krajním pravičá
kem", ale bylo mu jasné, jako
každému normálně myslícímu člo
věku, že resoluce podobného dru
hu byly jen kouřovou clonou. Ko
munistům tato diverse nemohla
uškodit, právě naopak, pomáhala
jim. Dobře věděli, že změna re
žimu byla možná pouze revolucí.
Periodika Prokuratura z konce

r. 1991 nebyla vydána komunis
tickou institucí. Je ale možné, že
tato faktická informace bude zase
prohlášena dr. Rozbo-řilem za
"klasickou desinformaci" vydanou
čsl. komunistickým mi
nisterstvem vnitra (s vykřičníkem

!) Je neuvěřitelné, že člověk, kte
rý se podepisuje "Dr." napsal pi
tomost, kterou je jeho článek plný
nesmyslů, výmyslů, nepravd a de
magogie, končící prohlášením:
"Dr. Chalupa byl a je nejenom
chloubou ČSNR ale i celého exi
lu!" Idiotství "užitečných idiotů" je
někdy bez hranic.
Věstník Čsl. národní rady ame
rické nejen že neotiskl moji od
pověď na "Tiskovou zprávu", ale
dr. Rozbořil mě informoval, že
můj článek neotiskne. Nepravdivě
napsal v dopise, že Nedělní Hla
satel neuveřejnil "Chalupovu ob
ranu", zatímco tato periodika otis
kla jak 'Tiskovou zprávu" tak i
Rozbořilův článek "Dr. Chalupa,
chlouba Čsl. národní rady americ
ké." Pan předseda tím dokazuje,
že on a jeho organizace, ač se
ohání hesly o pravdě a demokra
cii, svobodě tisku a smýšlení,
neřídí se tím, co hlásají. Neřídí se
zásadou "fair play" a starým už
římským právem, že má být slyše
na i druhá strana. Neváhají otisk
nout lži, ale pravdu otisknout od
mítnou. Neváhají hájit člověka,
který má na svědomí (má-li ně
jaké) desítky lidí, kteří prožili
těžká léta v strádání, utrpení a
strachu v komunistických krimi
nálech a koncentračních táborech,
ale pravdu o něm nazývají "ostou
zením". Nechtějí sloužit pravdě.
Slouží lži.

Kratší pozornost je třeba vě
novat i Hlasu Národa. Měl místo
na lži člověka, který žil ve lži a se
lží, který budoval svoji kariéru na
lži a lidském utrpení. Neměl ale

místo pro pravdu, kterou napsal
pisatel řádků, který celý svůj do
spělý život bojoval proti bezbožeckému komunismu a totalitě a
pro něhož si 15. března 1948
přijelo ve dvou autech 7 estébáků
vedených šéfem krajské správy
StB v Kolíně, Matouškem. Ten
ho osobně zatkl a poslal s eskor
tou StB a SNB do věznice kraj
ského soudu v Kutné Hoře. Zatímco Kristus vypráskal bičem
kupčíky z chrámu, tato periodika
dává svůj placet kupčíkovi s lid
skou svobodou a lidskými životy a
jeho obhájcům. K osudu jeho
obětí je indiferentní. Staví se za
komunistického agenta-provokatéra a diversanta, ale pravdu na
psanou bojovníkem za spravedl
nost a svobodu nechce otisknout.
Slouží tato periodika pravdě, kte
rá podle sv. Jana nás osvobodí,
anebo "otci lži"? Koupil si ji
někdo za 30 stříbrných?
V r. 1948 byl ve věznici kraj
ského soudu v Kutné Hoře odsou
zen k trestu smrti říšský Němec a
bývalý člen gestapa, protože při
výslechu komusi nafackoval. Byl
popraven. Jaký trest by si zaslou
žil člověk, který přivedl svojí
nezřízenou ctižádostí, nezodpo
vědností a nemorálností desítky
rodin do neštěstí? Kdo jim na
hradí dlouhá léta ztracená v kri
minálech? Mimochodem, chtějí-li
pánové Chalupa a Rozbořil pokra
čovat, zveřejním další relevantní
informace.
V "sametovém" režimu jsou
Chalupový zločiny promlčeny,
právě tak, jako i druhých zlo
činců, včetně vraha faráře Josefa
Toufara, který si pohodlně žije z
estébáckého důchodu a chodí na
procházky se svým psem. Chalupův zločin ale není promlčen v
USA. Zamlčel svoji spolupráci s
nástrojem teroru totalitního re
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žimu, StB, v letech 1948-49, a
pak se zahraničním zpravodaj
stvím StB v zahraničí, když žádal
o americké emigrační viza a pak
během naturalizačního procesu.
Dopustil se křivé přísahy. Mohl by
být zbaven amerického státního
občanství a deportován.
Dámy a pánové z Čsl. národní
rady americké: Koho reprezentu
jete? Hájíte estébáckého agenta a
komunistického diversanta. Prav
du o něm odmítáte otisknout a
osud jeho obětí je vám lhostejný.
Vaše chlouba vás opila rohlíkem.
Svědčí to o vaší inteligenci, zna
lostech a morálce.
akad

akad

akad

akad

akad

akad

akad

časopis pro křesťanskou demokracii

listopad 1992

ročník 1

číslo 1

Tento časopis křesťanských
akademiků redigovaný
Ing. Josefem Cuhrou

vychází dvou-měsíčně
a můžete si jej objednat na
adrese:

AKAD
Mělnická 12, 150 00 Praha 5
Platby na účet:
Michal Štikara

SBČS 266 16 26-018
Číslo sporožirového účtu:
604 26 19

Otrokáři svého národa
sirius
Ani si neuvědomujeme tok dě
jin. To co se některým z nás zdá
samozřejmým, je pro mnohé za
haleno clonou zapomenutí a pro
mladší generace věcí neznámou.
Zapomenutí a neznalost vytvářely
legendy, které osudově zasáhly do
politického vývoje našeho národa
a přivedly k moci síly, jež musily
znovu a znovu ztroskotávat, pro
tože zrazovaly to, na čem stát byl
vybudován a co tvořilo jeho ideo
vou podstatu. Snad je na čase při
pomenout české veřejnosti to, če
ho jsme byli pamětníky, aby si
učinila svůj soud a vytvořila svůj
názor.
Když prošla tiskem zpráva o
smrti Jiřího Stříbrného v trestnici
v Ilavě na Slovensku, otřásli se
jen ti, kteří Stříbrného znali a byli
svědky jeho zápasů. Ne vždy byly
tyto zápasy vedeny "šikovně", byly
však vedeny za účelem, který Stří
brný více tušil a cítil, než si rozu
mově uvědomoval: za upevnění
demokracie proti libovůli a násilí.
Jiří Stříbrný byl jedním z "mužů
28. října". Toto označení nebylo
frází. Československá republika
nevyskočila hotová a celistvá z
mozků státníků, její existence byla
zpočátku pochybná a když T. G.
Masaryk vyšel z Rakousko-Uherska, aby se pokusil o osvobození
českého národa z tehdejšího abso
lutismu (který byl však pohádkově
liberální ve srovnání s dobou ko
munistickou), měl na mysli pouze
získání respektu pro ústavní práva

národa, která zaručovala již tak
zvaný "říjnový reskript", v němž
panovník se slavnostně zavazoval,
že se dá v Praze korunovati za
českého krále. Ještě za hranicemi
Masaryk zpočátku neměl jiné kon
cepce. V květnu r. 1915 píše T.
G. Masaryk tehdejšímu britskému
ministru zahraničních věcí Edwar
du Greyovi: "Čechy jsou projekto
vány jakožto stát monarchický ..."
Idea státu česko-slovenského te
prve postupně zrála a teprve vli
vem americké větve české i slo
venské zvítězila koncepce republi
kánská. V Pittsburské dohodě,
uzavřené T. G. Masarykem s
americkými Slováky dne 30. květ
na 1918 se čte: "Československý
stát bude republikou ...". Touto
dohodou byla také Slovákům za
ručena rovná práva s národem
českým, to jest i zvláštní vláda a
zvláštní sněm na Slovensku.
Všechny pozdější pokusy tuto
dohodu vysvětlit jen jako sou
kromou úmluvu, která právnicky
neváže, musily jen zostřit česko
slovenské napětí a vést k násled
kům, na něž si pamatujeme.
V době, kdy Masaryk za hrani
cemi jezdil, přednášel a organi
zoval legie, Stříbrný byl výraznou
hlavou vídeňského parlamentu,

kde zastupoval stranu národně
sociální, jež se dříve nazývala
stranou národních dělníků. Strana
tato vznikla jako strana opoziční
proti vzmáhajícímu se vlivu inter
nacionální sociální demokracie
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(marxistická) a jejím zakladatelem
byl novinář Václav Klofáč, pře
svědčený antimilitarista. Byl poz
ději prvním ministrem obrany v
první česko-slovenské vládě Dr.
Karla Kramáře.
Klofáč i Stříbrný byly dvě vý
razné hlavy hnutí národních dělní
ků. Za první světové války se k
nim připojili i čeští anarchisté,
které vedl smíchovský zubní lékař
Dr. Bohumil Vrbenský, pozdější
první ministr zásobování v první
čsl. vládě. Protože V. Klofáč byl
brzy po vypuknutí války rakous
kými úřady zatčen a později od
souzen, stal se Stříbrný vedoucí
osobností strany národně sociální
a za ni byl členem výboru pěti, v
němž zasedal za národní demo
kracií Dr. Alois Rašín, za stranu
agrární poslanec Antonín Švehla,
za stranu sociálně demokratickou
Dr. František Soukup, kterého
později vystřídal poslanec Habrman a později i zástupce strany
lidové, která se oddělila od konservativního křídla, represento
vaného časopisem "Čech".
Deska na Representačním do
mě hlavního města Prahy hlásala
(nevím, zda dosud hlásá), že tito
mužové - mezi nimi Jiří Stříbrný zasedli dne 28. října 1918 v tomto
domě, aby prohlásili první zákon
Československé republiky a vyhlá
sili nový stát. Byl to čin vpravdě
revoluční. I když Československo
bylo uznáno vládami spojenců,
nebylo nijak jisto, kdy dojde k

praktickému převedení moci s
úřadů rakouských na českoslo
venské. Uchopení se moci, které
tito mužové provedli, překvapilo
i českou delegaci politickou, jež v
té době zasedala v hotelu "Beau
Rivage" v Ženevě, kam se ode
brala se svolením rakouské vlády,
aby navázala styk s českými politi
ky v zahraničí, mezi nimiž byl no
vou osobností mladý docent socio
logie na pražské université, Dr.
Eduard Beneš.

Dr. Beneš byl muž velké ctižá
dosti a velké pracovitosti. Původ
ně člen strany sociálně-demokratické jako jeho bratr Vojta, stal se
dopisovatelem sociálně-demokratického deníku "Právo lidu" v Pa
říži a protloukal se francouzským
životem, jak mohl. Francouzsky
se také naučil, anglicky o hodně
později a nikdy nemluvil anglicky
správně. Beneš byl přitahován
osobností Masarykovou, která teh
dy vnášela do posluchárny Karlo
vy univerzity metody anglického
praktického myšlení, jež mylně
bývá považováno za nějaký samo
statný systém filosofický. Masa
rykova osobnost v té době se stá
vala veřejnosti známou z jeho vy
stupování mimo přednáškovou síň
a netěšila se právě oblibě. Jeho
realism spíš dusil než podněcoval
národní cítění české v době Rakousko-Uherska. Odleskem sta
tečného vystoupení Zolova ve
Francii bylo vystoupení Masary
kovo v procesu proti Hilsnerovi,
vystoupení proti pravosti tzv.
"Rukopisů" vyvolalo vlnu nepřá
telství a konečně si Masaryk zne
přátelil tehdejší národně sociální
stranu svým vystoupením proti po
slanci Švihoví, který byl nucen
žalovat odpovědného redaktora
"Národních listů" Anýze, když
tento obvinil Švihu z donášečství
rakouské policii.
Antagonismus mezi Masarykem

Eduard Beneš za svého pobytu v
Paříži r. 1905

a národně sociální stranou byl
tedy dávného data a protože Dr.
Beneš jen jaksi zdůrazňoval a
podškrtával úmysly a cíle svého
mistra, bylo možno očekávat, že
brzy dojde ke sporu mezi ním a
národně sociální stranou. Spor
tento nabyl zvláštních forem.
Když bylo jasno, že sociální de
mokracie nepostaví ve volbách
Dr. Beneše jako svého kandidáta
a když Dr. Beneš pro odpor ná
rodní demokracie nemohl počítat
ani s kandidaturou na listině této
strany, zbývala Benešovi pro jeho
kandidaturu - tehdy se ještě mys
lilo, že ministr musí být poslan
cem a že je třeba dodržovat pra
vidla parlamentní demokracie jen strana národně sociální. To
však byla strana převážně dělnická
a nikoliv strana intelektuálů.
Nebezpečí hrozilo však také s
druhé strany: Dr. Kramář byl ješ
tě tehdy silný muž a národní hrdi
na - bylo třeba i tuto stranu roz
ložit. To se stalo tím, že skupina
kolem mladého poslance národní
demokracie Dr. Jaroslava Strán
ského vystoupila z národní demo
kracie a přes přechodný útvar tzv.
"strany práce" vstoupila do strany
15

národně socialistické. První útok
uvnitř strany platil Jiřímu Stříbr
nému a zákulisní mechanismus,
dovedně řízený Benešem, přivodil
vyloučení Stříbrného ze strany.
Vyloučený Stříbrný, který svého
nepřítele dobře znal, nebyl však v
té době už bezbranný. Uchýlil se
do politiky oposiční, vybudoval v
Jungmanově ulici v Praze vlastní
tiskové podniky a jeho "Večerní
list" se stal brzy obávaným bou
le vár dním listem pražským. Stříbr
ný soustředil téměř celou tzv.
"protihradní" oposici. V jeho ča
sopise se objevilo jméno někdej
šího důvěrného přítele Masary
kova J. S. Machara, jméno spiso
vatele Františka Zavřela, kterému
Dr. Beneš nemohl zapomenout
kritiku v románu "Fortinbras",
jména celé řady osobností, kterým
se nelíbily Benešovy metody. V té
době spisovatel Arnošt Dvořák
napsal komedii "Matěj Poctivý",
jež byla hrána v pražském
Stavovském divadle a v níž herec
Saša Rašilov kromě jiného zpíval:

"Nade Hradem, pode Hradem,
kradu, kradeš, krade, kradem .../"
Co bylo touto oposici Dr. Be
nešovi a snaživému muži, vytýká
no? Rejstřík výtek by obsáhl ně
kolik stránek časopisu, v podstatě
však šlo o věc, kterou oposičníci
dobře cítili: šli proti diktátorským
metodám. Dr. Beneš přišel do
parlamentu jaksi zvenčí. Nejezdil
po schůzích, nedožadoval se příz
ně voličů a tvářil se tak, jako by
jeho zahraniční činnost byla sama
o sobě tak veliká, že důvěra v ně
ho je oprávněna samozřejmě.
Pronesl-li však někdo pochybnosti
o správnosti jeho názorů nebo do
konce politiky, Dr. Beneš, který
takové výtky pociťoval jako osob
ní urážku, považoval oposiční ná
zor za projev nepřátelství. Protože

HLASY
Z MORAVY
Konstatujeme dále, že ústavy akademie věd jsou
rušeny na základě hodnocení jejich činnosti pomocí
mechanicky aplikovaných scientimetrických kriténí
neodpovídajících specifikace jednotlivých vědních
oborů a bez ohledu na celospolečenskou potřebu
těchto oborů. I když v zásadě souhlasíme s potřebou
očistění mnohých ústavů o méně produktivní pracov
níky, jsme názoru, že rozsah rušení nebo redukce
jednotlivých ústavů přesahuje potřeby řešení tohoto
objektivně existujícího problému. Po exodech inteli
gence vyvolaných událostmi let 1938-45, 1948 a
1968 jde proto o další násilné přerušování kontinuity
vývoje duševního potenciálu, které si nejen Morava
a Slezsko, ale i samotné Čechy již nemohou dovolit,
nechtějí-li definitivně klesnout na úroveň zaostalých
rozvojových zemí.
ing. Šustek
21. 1. 1993

Stanovisko MŠIC
k situaci v Akademii věd na Moravě a v Cechách
MŠIC je vážně znepokojená posledním vývojem
v ústavech Akademie věd jak na Moravě a ve Slez
sku, tak v Čechách. Redukci prostředků přidělených
Akademii věd na rok 1993 o 400 milionů Kčs a ná
sledné masové propouštění vědeckých pracovníků
nelze ve světle jinak doslova marnotratné politiky
vlády tzv. České republiky (enormní náklady na re
konstrukci budovy tzv. Českého parlamentu, udržo
vání neúčelné vysokého stavu armády, preplačem
budov získaných spekulací, mrhání nákladně vytvo
řenými hodnotami, jako např. budovou býv. FS, ne
úměrně vysoké platy vysokých vládních úředníků
atd.) vidět jinak než jako cílevědomé ničení du
chovního bohatství moravského i českého národa a
současně jako rozbíjení potenciálních krystalizačních
center kvalifikovaných koncepcí a názorů nekonformních s cíli dnešních držitelů moci. Zvlášť výrazně
se tento záměr projevuje rušením, anebo mimořádně
silnou redukcí ústavů zaměřených převážně na pro
blematiku životního prostředí, jejichž odborná sta
noviska mohou být vážnou překážkou zájmů různých
technokratických a finančních seskupení. Rušení environmentálně orientovaných ústavů považujeme
proto za výsostné nekultúrni počin vlády, otevírající
bránu dalšímu organizovanému ničení krajiny a vi
dinou rychlého zisku motivovanému importu envi
ronmentálních problémů z ciziny.
MŠIC mimořádně znepokojuje skutečnost, že lik
vidace ústavů postihuje dále především mimopražská
pracoviště. V Brně např. Geografický ústav, zoo
logická a botanická pracoviště ČSAV, Ústav pro ja
zyk český, v Opavě Slezský ústav ČSAV. Z tohoto
hlediska jde o další výrazný projev zhoubnosti pragocentrismu a významný krok k plánovitému potlačo
vání národní a kulturní svébytnosti Moravy a Slez
ska.

Neklid na moravských
železnicích
Nespokojenost s novými mocipány se koncem led
na projevila i mezi moravskými železničáři. Obrátili
se peticí na Moravskoslezský sněm, jako jediný zá
konodárný orgán pro Moravu, se žádostí o vyhlášení
Moravskoslezského ministerstva drah. Svůj požada
vek odůvodňují nesouhlasem s praktikami centralis
tického řízení drah z Prahy. Centralistické řízení
označují v petici za neekonomické, protože potře
buje ke své činnosti mnoho řídících mezičlánků a řa
du různých ředitelství s mnoha úředníky. Tíživá eko
nomická situace na železnicích, kdy zajištění bezpeč
nosti cestujících a potřebného sociálního zázemí za
městnanců a jejich rodin je na hranici únosnosti, je
dvojnásobně nevhodná pro takto přebujelý centra
lismus.
Dále moravští železničáři nesouhlasí s tím, že ve
doucí místa jsou obsazována pracovníky bez potřeb
ných odborných znalostí a praktických zkušeností,
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Podklad: dopis GP ČR ze dne 29. 1. 1993
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často neovládajícími ani základní železniční predpisy.
Nesouhlasí ani s neúměrně vysokými smluvními pla
ty těchto vedoucích pracovníků dosazovaných Pra
hou.
Iniciátory této iniciativy jsou železničáři ze stanice
Brno - Heršpice.
Podle petice zpracovala dr. Ovčačíková

Cenzura na Moravě

Olomouc 14. 2. 1993

zpracovala dr. Ovčačíková

Mnozí občané asi ještě stále neví, že totalitní
nešvar zvaný cenzura existuje i v naší mladé a křeh
ké demokracii. Panuje zde rukou tvrdou a okem sle
pým a právo disponovat ním si přisvojuje kdejaký
řadový pěšák v masmédiích poplatných nové totalitě.
Jak jinak si vysvětlit tuto událost: dne 15. 2. 1993
telefonovala do regionální stanice "HANA" v Olo
mouci pracovnice okresního sekretariátu Moravské
národní strany s přáním, aby formou inzerce zveřej
nili, že tato strana pořádá míting s občany. V od
pověď se užaslé paní dostalo sdělení, že pro Morav
skou národní stranu inzertní služba nefunguje, pro
tože redakce nesouhlasí s jejími postoji. Redaktor
odmítl sdělit své jméno.
Nevím, kdo pana redaktora pověřil cenzurováním
inzerce a jaké praktické i teoretické znalosti pro tuto
činnost má. Jedno je z jeho postoje zřejmé- demo
kracie se našim končinám opět na hony vyhýbá,
opět existuje oficiální ideologie a oficiální názory a
to, co se od nich odchyluje je zase odmítáno a tla
čeno do ilegality. Kde zůstalo volání po pluralitě
názorů včetně názorů politických? Kde zůstalo volá
ní po svobodě slova a po zákazu cenzury? Nestál ná
hodou onen pan redaktor dne 27. 11. 1989 společ
ně se členy tehdy ještě neexistující Moravské
národní strany při generální stávce na hlavním
olomouckém náměstí a nevolal po tom, po čem nyní
sám šlape? Je to možné. Mnozí tehdejší bojovníci za
svobodu a demokracii totiž nevěděli, co tyto dva
pojmy znamenají. Pletli si svobodu a demokracii s
právem hlásat pouze své názory a ty cizí zesměš
ňovat a odsuzovat k perpetum silnscium, a svobodu
zase se svévolí a nesnášenlivostí ke všemu co není v
souladu s jejich názory. Řekla bych, je to jejich
tragický omyl, ochuzují sami sebe o poznání cizích
myšlenek, kdyby tito pseudorevolucionáři neokupo
vali masmédia a nedělali v nich to kvůli čemu vyšli
lidé v listopadu 1989 do ulic. Máme snad znovu vyjít
do ulic nebo tito "revolucionáři přijdou sami na to,
že jsou trapnými kopisty dávno odsouzené
komunistické totality?
Zpracovala PhDr. Alena Ovčačíková

Olomouc 14. 2. 1993

Olomouc 15. 2. 1993

Dopustil se Václav Klaus
vlastizrady?
Tuto otázku MŠIC společně s dalšími politickými
subjekty i jednotlivci položilo v září loňského roku
Generální prokuratuře České republiky, když tuto
žádalo o zahájení trestního řízení s Václavem Klau
sem pro trestné činy vlastizrady a rozvracení repub
liky dle par. 91 a par. 92 tr. zákona.
Teprve v těchto dnech přišlo z Generální prokura
tury vyjádření z něhož cituji:
”... trestní stíhání Václava Klause pro tr. č. vlasti
zrady a rozvracení republiky dle par. 91 a par. 92
tr. zákona sděluji, že dnešním dnem je Váš podnět
dle par. 12/4 zákona o prokuratuře 60/65 Sb. odklá
dán, neboť není důvodný. Tento postup je zdůvod
něn přijetím ústavního zákona č. 542 ze dne 25. 11.
1992 o zániku ČSFR ve Federálním shromáždění."
Naše podání bylo učiněno dne 19. 9. 1992, tedy
více než dva měsíce před přijetím zákona č. 542 a v
době, kdy podobná činnost patrně mohla být ozna
čena za vlastizradu a rozbíjení republiky. Vždyť nám
- bojovníkům - za rehabilitaci Moravy v rámci teh
dejšího ČSFR, bylo vyhrožováno tímto zákonem, ač
jsme stát vůbec rozbíjet nechtěli. Ptám se, proč
Generální prokuratura ČR v době od 19. 9. do 25.
11. 1992 ve věci našeho podání nic nepodnikala.
Vždyť zahájení stíhání Václava Klause pro výše
jmenované činy mohlo změnit mnoho na politické
scéně. Také se ptám, co by se dělo, kdyby zákon č.
542 ani na třetí pokus dne 25. 11. 1992 nebyl přijat?
Stíhala by Václava Klause pro vlastizradu?
Od svých bývalých kolegů z FS vím, že pan Klaus
vyvíjel mimořádný tlak na poslance, aby zákon od
hlasovali. Bál se snad trestního stíhaní ve smyslu
par. 91 a 92?
Po této zkušenosti s praktikami mocných mám
pocit, že jsme se dostali do času feudalismu, kdy
stížnost na panstvo byla předem odsouzena k neús
pěchu. Už jenom chybí šibenice na které by nás
stěžovatele věšeli.
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Jak už jsme psali v minulém čísle
"Svědomí", v Chicagu bylo vytvořeno stře
disko

International Movement
for Democratic Czechoslovakia
Na zahajovacím setkání promluvil
ekonom světového formátu Prof. Milan
Zelený z New Yorku, který mnohé probu
dil jakoby ze sna. Byla to tvrdá slova, ale
pravdivá! Zájemci o toto hnutí pište na
adresu:
IMDC, c/o Mr. Carl Hodek,

1217 Elizabeth Street,
West Chicago, L 60185-3919, U.S.A.
Tel./Fax: 708-231-4239
Přednáší Prof. Milan Zelený (vlevo Milo Komínek)

Foto: Patrik Vlasta Folke

Karel Hodek Ing. Bukáč, Zolman, Prof. Zeleny, Miro Kot a Milo Komínek na konferenci v Chicagu
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Miloslav Zlámal

Kapitán
MILKOV

Nabízíme přímé lety do Prahy a Bratislavy

na palubě nových ČSA airbusu A 310

$ 560.00 od 1. 1. - 3. 3. 1993 • $ 580.00 od 4. 3. - 4. 4. 1993
Od 3. dubna je první non stop let Toronto-Praha.

Levné letenky pro příbuzné z Čech a Slovenska.
Soukromé ubytování a pronájem osobních automobilů
v Čechách a na Slovensku.
Notářská ověření • Překlady • Pozvání • Pojištění
65 The East Mall, Suite 100c
Etobicoke, Ontario M8Z 5W3

O tuto dokumentárni knihu ze Slo
venského povstání pište na adresu:

TeL: (416) 259-1244

Fax: (416) 251-4001

Miloslav Zlámal
P.O. Box 519, Station "W"
Toronto, Ont., Canada M6M 5C2

a nebo
Vydavateľstvo slovenského
literárneho fondu,
DOM KNIHY
813 67 Bratislava
Laurinská 2

CBFDfT U/WOW UMfTED

KAMPELIČKA
740 SPADINA AVE., TORONTO, ONT. M5S 2J2,
TEL: (416) 925-0557
Vklady všeho druhu, včetně RRSP
(důchodové zabezpečení).
Půjčky na zakoupení domu a aul.
Elektronický převod výplaty na vaše konto!
(Payroll Deposit Pian)
Výhodné úrokové sazby! Mnohé služby zdarma!
Přijďte nebo zavolejte o informace Kampeličku!
Otevřeno:

jež je doplněno seznamem asi 800
autorových spoluvězňů a jmény
popravených, si můžete objednat
na adrese:

Toto druhé a přepracované vydání
zajímavé dokumentární knihy Milo
Komínka o životě v komunistic
kých koncentracích padesátých let,

"Moravia Publishing lne."
2098 Dundas Street West,
Toronto, Ontario, Canada
M6R 1W9

(Cena včetně poštovného 23 $)
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Pondělí, čtvrtek, pátek 10-7
úterý, středa
10-5
sobola
10-2

Pro zájemce v ČSFR knihu si ob
jednejte na adrese:
"SVĚDOMÍ"
poštovní schránka 70,
pošta 12
738 02 Frýdek-Místek

Cena v četně poštovného je 67 Kčs.
S objednávkou přiložte peněžní
poukázku na tento obnos. Knihy
na dobírku neposíláme.

MILOSLAV ZLÁMAL*

PROF. DR. RUDO BRTÁŇ:

básník z Kanady
Teraz priniesol svoje literárne
práce ako básnik : "Slunce a člo
věk" "Milenci", "Kapitán Milkov".

Skaličan Miloslav Zlámal, býva
lý bratislavský študent filozofie,
literatúry, dramatického umenia
na konzervatóriu, známy odbojár,
partizánsky kapitán "Milkov" mu
sel opustiť svoju záľubu v lite
rárnej a divadelnej kritike i svoje
plány a uchytiť sa po oslobodení
ako parlamentámy korešpondent
v Prahe. Po 1948 sa stal emigran
tom v Kanade a bol v televízii

INICEF v Južnej Amerike (v
Columbii a Brazílii). Po dlhých
mnohých rokoch navštívil rodný
kraj i s manželkou a priniesol
svoje literárne práce (po dáv
nejších : Mŕtvy organ, Preludium,
Exil, Keby se jaro nevrátilo,
Zpěvy z modrých hor (1964),
Slunce a člověk (1988) a beletrista
Milenci (novela 1990), i svedok o

Slovenskon slávnom národnom
Povstaní 1944-45 pod názvom
Kapitán Milkov (1991), ktorý by
mali čítať všetci neidentičtí a

Svetoznáma spisovateľka knih pre mládež Klára Jarunková s kanadským básnikom
Miloslavom Zlámalom, v dome spisovateľov v Budmericiach na Slovensku.

činný v seriále "Czechoslovakia
and The New World" a direkto
rom "of the Czechoslovak Society
of Art and Sciences in America"
aj vice-prezidentom "of the
United Nations Association in
Toronto" a delegátom kanadského

nesuverénni separatisti, aby
poznali kus pravdy, ako sme proti
Hitlerovi a tukovskému ohlinkovanému máchovskému Sloven
skému "štátu" či republike museli
povstať.
Svoje práce vydával slovensky,
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česky aj anglicky.

Zpěvy z modrých hor
(1964)

Vydala ich SVU - Spoločnosť
pre vedy a umenie. Venoval ich
ako básne srdca svojej milovanej
žene Češke, ktorá ho obdarila tro
mi dcérami ("voní pro nás jarem
jak vánoční borovice"). Básne da
toval v Collingwoode 13. 2. 1964.
Tri cykly sú české: Zpěvy z mod
rých hor; Jsem malíř a V tichosti
hvězd, slovenský je tretí cyklus Za
modlitbou.
Bývalý bojovník je tu skôr idy
lický impresionista s oslavou prí
rody, flóry, stromov, kvetov a
fauny, najmä pestrých vtáčikov
kanárikov i košov - je to panop
tikum prírodných krás hltaných
zrakom zasnívaného a spomínajú
ceho básnika uprostred topoľov a
s nostalgiou za strateným hniez
dom rodinným v rodine "mezi
oceány".
Hniezda vtákov ("Bůh nám
mluví přírodou a zpěvem ptáků"),
ich spev znie eufonicky, sú sym
bolom rodiny na zemi "jak je ztra
cené hnízdo ... které patří dětem
a mé rodině mezi oceány").
Cyklus Jsem malíř uplatňuje
vizuálny talent spevca, jeho snov
i spomienok (žaluji těm světlům v
rodných našich vsích), jeho nežnej
lásky (svět nemůže tolik štěstí dát,
co naleznete v jednem dětském
líčku"). V premenách sveta si uve
domuje človeka i seba:

Jára Mecú:

Bez růžových
brýlí
Jak těžké je jít dopředu
a mít dál s čerty hrátky
pro které cesta dopředu
vždy byla cestou zpátky!
Jak těžké je být normální
(Ej, minulosti zrudni!)
Půl století nám dávali
pít z otrávených studní!
Jak těžké věřit na Pravdu
a držet u ní stráže
když ten co pravdu potíral
nám dneska o ní káže!
Knihy Miloslava Zlámala, vydané v "Moravia Publishing" v Torontě v Kanade vo výlohe
vydavateľstva slovenského literárneho fondu DOM KNIHY v Bratislave na Slovensku.

Země je kus mého života
živého
to není můj hrob
to je život věčný pro mne.

Na ceste životom zbiera i
"lidské nářky" i sám má pocit

Jsem šťasten
že mohu milovat
a že mohu míli rád.
Aj keď je pohľad na
mrakodrapy, na svet bez svetiel
chmúrny: "a na dlani člověka zů
stává velké nic" a volá svetu:
"proč je pořád temno na okraji
lidské civilizace". Jednako aj při
meditáciách o živote a smrti musí
poeticky resumovať:
a ze všech věcí miloval jsem
život nejvíce.
Na druhej strane po návrate k
detstvu musí vzdychnúť:
Proč osud někomu
plnou náruč dal
a někoho
jen bídou miloval.

Druhý cyklus (slovenský) Za

modlitbou je návratom k vianoč

nému stromčeku z detstva, k zla
tým snom mladosti (Sám som cho
dil ako žobrák a myslel som, že
som kráľ...).
Tretí cyklus V tichosti hvězd je
znova a znova návrat k matke
(ptáčkové, prosím vás, zpívejte mi
o matce), k rodnej zemi - tu do
minuje láska a Vianoce s betle
hemskou hviezdou, láska k mame
i žene a dcéram. Maminka stromeček - vzpomínka sú tri
čarovné slova lásky v spomienke.
Pointa je konfesia básnika a život
ná cesta trpiaceho človeka:

vánoce
kytice vzpomínek, květů, mládí
první lásky - máje
po slunci člověk touží
a na konci jeho cesty - tma je.
Básník a spisovatel
Miloslav Zlámal

v kruhu své rodiny
oslavil 71. narozeniny.
Blahopřejeme!
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Je těžké mluvit o zítřku
v němž budou lepší děje
když Pilát drží razítko
a Jidáš se nám směje!

Je těžké tleskat svobodě
a hrát si na blbečky
když navrátilec-exulant
jde zpátky za kopečky!

Po svobodných
volbách
Už třetí rok jsme bez okovů
měli jsme, ale kliku
konečně můžem vlastní rukou
porcovat republiku!

Když přežili jsme doby tuhé
Lenina, Jožku, Marxe
můžeme čtvrtit republiku
i bez řeznické praxe!

Když můžeme mít republiku
a každý v ní své nebe
podivné chutě krev nám pění
rozčtvrtit sami sebe!!

Když zavítáte do Chicaga,
nezapomeňte se zastavit
v krajanském obchodě

The European Village,
Ltd.
p. Olgy Mitasové
a T. Kuchválka

Náš dlouholetý spolupracovník,
bývalý politický vězeň - satirik -

6531 West Čermák Road,
Berwyn, IL 60402 USA
TeL (708) 788-4500

Jsou tam také k dostání
různé knihy, například:
"I pod oblohou je peklo",
a filatelistické aršíky

slaví své šedesáté narozeniny.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, síly
a Božího požehnání
REDAKCE

"památka na Československo"
vydané v r. 1990
Sdružením bývalých
čs. politických vězňů
(organizace Kanada)

Kennedy Travel
Bureau Ltd.
424 BLOOR STREET W., TORONTO, ONT.
Návštěvy příbuzných z České republiky a Slovenska.
Cestování kamkoliv po světě vám vybavíme k vaší spokojenosti.

Přijímáme registrace
na přímé lety z Toronta do Prahy a Bratislavy.
Naše kancelář poskytuje notářské služby.
Pro podrobnosti volejte:
DANA NOHAVICA - Manager

(416) 921-8945 nebo 921-3721
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