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POZDRAV V Í Ř Í C E : K SVÁTKU SVATÍ HO VÁCUVA.
«

Bratři a sestry i - Dnes ve svátelc sv.Václava vděčně vzpomínáme, že kníže
sv. Václav je především světec a mučedník,hlavní patron českého národa.
Jeho postava je z.'roven živým symbolem naší národní svébytnosti a také
symbolem české státnosti.
Proto si o letošních oslavách jeho svátku - zvláště poutí k jeho
hrobu v pražské katedrále v neděli 2.října - připomeneme i blížící se
významné výročí našich novodobých dějin,70 let od vzniku samostatné
Československé republiky.
Církev není lhostejná ke společenskému dění.Být dobrým křesťanem,
to znamená víc než být jen zbožným a slušným člověkem v soukromém
životě. Být solí země a světlem světa,to znamená také nést odpovědnost
v životě občanském a národním,nestarat so jen o cebe,r.lo mít na zřetoli dobro celku.
Druhý vatikánský koncil promluvil o službě církve souěasnému světu a zejména o úloze laiků na tomto poli,jasnými slovy.V konstituci
Radost a nadějě čteme:"Vlastní poslání,které Kristus své církvi svěřil,
není sice rázu politického,hospodářského nebo sociálního;cíl,který jí
vytkl je rázu náboženského.Přesto však právě z tohoto náboženského
poslání vyplývají úkoly,svStlo a síly,které mohou sloužit k vybudování
lidské společnosti podle Božího zákona....Síla,ktorou je církev schopna
vlévat dnešní lidské společnosti,záleží v oné víře a lásce,které byly
uvedeny v život,a nikoliv v zevnější nadvládě,vykonávané čistě lid3kým:l.
prostředky.Protože se církev kromě toho svým posláním a ovou podstatou
neváže na žádnou určitou formu lidské kultury nabo politický,hospodářský či sociální systérn,může být pro tuto ovou všeobecnost těsným pojítkem mezi různými lidskými společenstvími a nťrody,pokud ovšem jí budou
důvěřovat a skutečně uznávat její opravdovou svobodu¿nutnou k plnění
tohoto jejího poslání
Církev si nic vroucněji nežádá,než aby mohla
sloužit pro dobro všech a rozvíjet so svobodně pod jakoukoliv vládou,
která uznává základní práva osoby i rodiny a pozudavky obecného blaha".
/Radost a naděje,kap.42/.
V tomto duchu chceme i my,katoličtí věřící československa,pracovat pro dobro celé společnosti,obohacovat její duchovní a mravní
život o nezastupitelné hodnoty křesťanství,pomáhat při uzdravení bolestných znepokojujících společenských jevů a přispívat k porozumění
mezi lidmi různých přesvědčení .Usilujeme o čestný dialog s představiteli státu o možnostech plnějšího rozvinutí života církve v nových
podmínkách a tím i o prohloubení její služby cclku společnosti.
Pozdravuji vás všechny k svátku našeho patrona svatého Václava
v prvém roce velikého díla desetiletí mravní a duchovní obnovy národa.Na přímluvu všech nebeských ochránců naší vlasti vyprošuji vám i
celému národu a celé naší zemi požehnání.

Váš
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský a primas český
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v katedrále svatém Yíta na Prafcffcém Hradí

v 6,30 - 7,30 - 8,30 hodin máe ;»*«tfi o lidovým apfivem
v 18,00 hodin
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KŠE

SVATÍ * t ^ o u Wdhf sloužit pan kardinál

v 9,00 hodin
POUTNÍ

KONCELEBROVAlX

tóE

SVAT*

S udělováním svátosti tiinovíní«.
Připomeneme si též »
70.
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D E S E T
LET
O D V A H Y
Před necelým' půl tisíciletím napsal známý italský renesanční myslitel Nicolo Macchiave-li své "Úvahy o první dekádě Tita Livia". Název této
Jmihy neodbytně vnuká analogii k úplně jiné první dekádě: desetiletí
pontifikátu prvního slovanského papeže Jana Pavla II.
Mžeme přistupovat k němu dvojím způsobem. Bud o "macchiavelisticky" viděné zde jen politické zájmy a hru mocenských sil, nebo postřehnout hlavně ty jiné proudy, které nejsou vidět, ale jsou schopny převážit všechny eventuality těch prvních.
U Jana Pavla II. je těžké hovořit o stěžejních bodech jeho pontifikátu. Jestliže: u Pavla VI. jím byla encyklika "Populorum prvřgressio", u
Jana XXII moment svolání Druhého vatikánského koncilu, u Pia XII. vyhlášení degaatu o nanebevzetí Fanny Marie, pontifikát Karola Wojtyly tvuří
jaksi uzavřený celek s rychle postupujío^ gradací základních hodnot, vytyčených na začátku.
Nově zvolený papež z dalekého Krakova zakončil sveu inaugurační řeč
výzvou: "Nebojte se! Otevřete dokořán dveře Kristu!" Toto pobídka k odvaze nabyla jen řečnickou frází, jak byl ivět častokrát svědkem u mnoha
státníltů a politiků. Jan Pavel II. ?a deset let svého pohledu nu lidstvo
"s římské perspektivy" dost jasně ukázal, jak hluboce vážně bore tuto
sleva ve vztahu k sobě i druhým.
Nešlw pouze o odvahu pohybovat se naproste volně mezi zástupom, co£
mu vyneslo téměř smrtelné zranění při atentátu 13.. května r.
Jednalo se hlavně o odvahu poatavitvse tváM v tvář problémům tohoto světa
pod zorným úhlem Evangelia, křestenských hodnot, hlánaných Církví už téměř dva tisíce let. Jestliže Jan XXIII. sv^ra aggiornamentem otevřel Církvi okno do současného světa, aby vléěla ^eho problémy, Pavol VI. nabídl
jménem katolické Církve pomoc k jejich řešení, potom Jun Pavel II. chce
jasně a nekompromisnq říci, že tato pomoc nesmí vyúr.tit do té formy, .jakou předkládají instituce a organizace, jež se nehlásí ko Kristově radostné zvěsti. Taková propozice vyžaduj® znt^čnou odtahu, zejména pak vo
světě sekularizovaném, který po Církvích vyžaduje, aby se mu plně přizpůsobily a podle míry a stupně akomodace je potom hodnotí. Právě tomuto
"přizpůsobit se" rozhodl se čelit J©n Pavel II.
Nejde o kenzervativismus vnějších forem kultu, vyjadřování a mechanismu práce vatikánské kurie, biskupských úřadů a far, kde naopak je přizpůsobení vhodné a někdy dokonce i nutné, nýbrž o věrouku a morálku. Vyspělé nárc-dy západr.ího světa, zvyklé na blahobyt a svobodu, instinktivně
nerady slyší o "věčných pravdách" a "nemžnných morálních hodnotách", nubot v tom cítí omezení svých konzumních scan a b^zuzdné velnosti, která
často přináší újmu nároc-ům, žijícím v materiálním; nedostatku i národům,
jež se nalézají pod knutou totalitních diktatur. Vědomí o věčných, nomfnných pravdách,které si nedal člověk sám, ale zjevil mu je Bůh, uvádí totiž na pravou míru pýchu moderního člověka, byt nepřiznanou, že on jo
tvůrcem-pravdy podle svých přání a potřel). NezrUšitelné Desatero, zhutnělé v Ježíšově přikázání lásky k Bohu a bližnímu, pak brání čl< </<. "X "^í
lat si, co chce"; čemuž tak ráda podléhá západní mentalita. Její/au tlc.;..u
ne přizpůsobili i četní mužové Církve, bud tím, že ee jisté hodnoty *ico
přímo nepopírají, ale také nezdůrazňují, popřípadě se o nich mlčí, jindy
zase se ozývají hlasy proti nim. Týká se te hlavně oblasti sexuální morálky, pažadavku manželské věrnosti, nezahajovat pohlavní život mimo manželství, zákazu umělé antikoncepce a zejména kvalifikování interrupce ja-k:žto vraždy. Papež Jan Pavel II., který cestuje tak, jak ještě žádný papc-J v minulosti, nikdy neopomene ve vyspělých zemích Evripy a Severní Am;._ik-y na tato témata přemluvit i za cenu ztráty popularity. V jeho silných slovec.i proti potratům a rozvodů», působivých stejně ve Spojených
státech jako v Rakousku, lze slyšet posledního starozákonního proroka Jana Křtitele, připravujícího cestu Ježíši Kristu, Ten připomínal králi Ht: ~
rodovi, že mravní princip nedovoluje mít u s$be Herodiadu, manželku bratrovy a platil za to krví. Liberální a požitkárský Herodes Aíitipas, zvy-

15 *
klý užívat bez omezení, silně připomíná dnešního k&nzrumního člověka Západu. Také liberálního, ale zůstává trvalým mementem, že Herodes ¿»«ovo na. pomenutí nedovedl tolerovat.'Bude souiashy eápadní Člověk jiný? ítr*v papeže ďana Pavla už tekla, i když ? jiných důyodů.
S blahobytem západního světa., es tře kontrastuje bída roavojových »«mí. Mnohokrát a rozličnými způsoby na to papež Jan Pavel II. • up®jf0rnoT»l
při svých návštěvách těchto států, které nazývá pokaždé "poutěminejlapidérněji však ve syé poslední encyklice "Sollicitudo rei s oc i al i s*,' «navazující na encykliku Pavla VI»'"Fopulorum progressio", věnovanou těfcc
problematice» Jan Pavel IJ0 vidí hlavní disproporce me»i vyepélým Severem
a zaostalým- Jih eur naší plt-nety. Vinu za ~ento stav klade liberálttírijyivfcapitalismu minulého století^ z něhož čerpá i dnešní l^ospodťřaký» politický
i mravní systém vyvinutého Západu» Jon Pnvel IIk tak pukročujť v intencích svého předchůdce z 19. století Lva XIII., jehož Tc fí. Masaryk na*v«l
nikoli nehodou "filozofickým papežem", Joho kritika kapitalismu
ynačttu
podocná mluve nynějšího papeže, zejména pak svým důrazem na upr.avedlivá
ocenění lidské práce, neje a qjzejou /i když telilo postulát v mnoha ztfhíah
je- prioritní/, ale uznáním jejího vyššího smyslu, než vytváření materiálních statků. Jen Pavel II0 vidí v tomto'bodě klíc k řešení problému bohatství na ječní straně' globu a bídy na druhé. Práce noumí být ehtiftána
jako zboží, což zaznívá už v jeho encyklice "Laborea cxercons". K 1,omuto
poznání aíe člověk nedospěje, rjcstližq qfipři.jma morálku "proexia on co"
iísto Douhé "exis cnce", princip "být* místo principu "mít", i«k zdůraznil zvláště za své druhé návštěvy Polska v r.,19^3: Tedy iivot naja* pro
..sebe, nýbrž pro drútlého, nejsem zodpovědný pouze aám za ¡,ebo, ale tož ž®
jiné, za jejich hmotné i duchovní dobro, falcový pogto.j na 146 zaujmout bez
sebcovládání a odříkaní, bez ochoty respektovat
hranico mého užívání
života, za nimiž začíná újma pro bližního. Jan Pavel ÍI, je skálopevně
přesvědčen, že katolická morálka nejlépe a nejzřetelněji vytyčujo. tyto
meze. proto je rozhodnut neustoupit tacly za žádnou cenu a hlásat jl podlé..slov &poštol.a sv. Pavla "vhod i nevhod".
Tato zásadovost nynějšího papeže nemá absolutně nic- společného a intolerancí nebo dokonce inkviziční ^snášenlivostí, z níž jo Kasto obvinován západními' publicisty i novináři z komunistických zemí, Jan Pavel II,,
který klade velké nároky na člověka, nechce žádné donucování a diktát.
Záda, aby „všechno bylo konáno z opravdového ;vnitřního přesvědčení, ¿de je
•íůvo.' jeho častých cest mimo Vatikán, z mnoha stran kritizovaných: aby se
setko'.'. c konkrétními lidmi, poznal jejich život a problémy a sdělil jim
pravdy, na něž se dnes často zapojníná. Jde mu o to, aby přesvědčil, vyz'"
val; povzbudil, nikoli aby nutil. Je nekompromisním zastáncem svobody ,,
svědomí a vyznání pVo všechny a ve svém pontifikátu položil na tuto palčivou otázku větší důraz, než kterýkoliv předcházenící papež. U žádného
Ti jeho předchůdců nelze najít takové množství apelu proti nesvobodě' svědomí 7 zemích, ovládaných totalitními diktaturami, jako právě u něho. Už
jeho nástupní encyklika "Redemptor hominis" fee nese tímto duchem. Jan Pavel li. v ní poukazuje na Boha, který se v Ježíši Kristu ntal člověkem,
'aby člověka zachránil svým utrpením a smrtí na kříži pro věčnost. Jestli"
Se lidská důstojnost má' pro Boha takovou hodnotu, že sám dává za ni na
Kalvárii svůj život, potom tím spílko člověk je povinen respektovat ji u
druhého. K této důstojnosti nerozlučně patří jeho svoboda, možnost volby.
Tuto teologicky podloženou pravdu hlásá Jan Pavel II, 3 voškeroy odvahou
tváří v tvář Jaruzelskámu v Polska i Pinochatoví v Chile»
Z' těchto principů vychází i jeho tzv. východní politika, navazující
na základy, položené už Pavlem VI,} který ja|p první papež zahájil dialog
_s komunistickými vládami východní Evropy o normalizaci církevních pyměrů*
"Jan Parel II. v této linii pokračuje. .Jenomžu je zde rozdíle Zatímco Pavel VI, £yl nakloněn eventualitě raději z taktických důvodů ustoupit a
nezdůrazňovat příliš povinnost vlád respektovat náboženrkou a občanskou
svobodu, pžapadně i jmenovat do vysokých církevních funkcí hodnostář^ povolné tlaku režimu, Jai Pavel II., jenž zná. peříidní taktiku komunismu z
vlastní zkušenosti, naléhá na to, &by Vatikán'při jednání s vládami těchto stát& vy^ednárvBl jaso?, čecJcoslovenětí katolíci jsou mu vděčni setměna
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za j-eho důraz na požadavky řeien* těch nejbolestnějších. problémů: řeholí,
tisku, výuky náboženství, laických organizací, seminářů a zejména obsazení biskupských stolců. V tom posledním bodě papež odmítá jakékoliv kompro
miay ohledně vládou protěžované kněžské organizace "Pacem in terris", kto
rá je Církví zakázána a proto díky Bohu se již nebude opakovat situace a
r. 1971, kdy Vatikán nominoval na biskupské stolce prominenty tohoto sdru
ž*»í. Jan Pavel II. dal mnohokrát jasně najevo, že od požadavku nábožensk
a občanské svobody nehodlá ustoupit a není ochoten s ním kupčit. Jde - otratilě řečeno - o "zboží, které není na prodej',, Ani au nabídku okamžitého obsazení věech biskupských prestoló. samozřejmá lidmi a "Pacem in terrls".
Věren své koncepci papež Jan Pavel II. nepozvodá svftj hlas jon ve
.prospěch katolíků. Roku 1979 se ozval proti odsouzení členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v Československu, o rok později proti krvnvó»u pronásledování křejčanů yšech konfesí a muslimů v Albánii, několikrifr
protestoval za Bražnevovy éry ..v Sovětském svazu proti pcrsekuci náboženství, rovněž tak pranýřoval apartheid z rasových důvodu v Jihoafrické republice. Díky těmto počinům si získal morální autoritu u všech lidí jakéhokoliv vyznání a přesvědčení, kterým se nejedná pouze o klasické buržoažní "žít a užít".
Je-li přediiostí katolicismu zvláštní nadpřirozené schopnost skloubit
zdánlivé protiklady v harmonický celek a tak se vyvarovat extrémů, potom
je třeba označit Jaia Pavla II. za "nejkatoličtějšího" pupežo tohoto století vůbec. V jeho pojetí papežské sluSby jsou v ohdivuhodné vyváženosti
stmeleny tolerance, respekt k člověku a pochopení s velkými nároky a no
vždy snadnými požádavky na druhé. Tento charakteristický rys Wojtylovy o.sobnosti má svůj pří.mo prozřetelnostní dopad uvnitř Církve» Papež so velmi obratně a zároveň požehnaně vyhnul oběma úskalím - na jenné straně dogmatickému zélotiomu,vvidicÍ!:iu především bjud a nikoli člověka, což bohužel poznamenalo k*£ip-r.ň svatéha a ušlechtilého Pia X. proti moderníamu, kdj
se s vaničkou vylévalo často i, dítě. S teology, kteří ae mýlili ve formulaci, se nehovořilo, jenom se odsuzovali, a to až do Druhého vatikánského
koncilu. Na d.ruhé straně za pontifikátu Pavla VI. Svatá ctolico pou?is vyjadřovala svůj náhled na diskutovaný problém, aniž přikročila k radikálnín
opatřením tam, kde to bylo nutné, ačkoliv na bohosloveckých fakultách vyspělých západních ř.smí došlo přímo k erupci bludů a katastrofálnímu poklesu církevní kázné, Jednota byla ohrožena v samotných základech. Jan Pavel
II. zvolil tu nejlepší cestu, jakou iiwhl. Radikálně přistoupil k nápravě»
Teologové, popírající základní pravdy5 jako známý německý profesor T(ib:lngen Hans Kťing nebo brazilský františkán a reprezentant extrémního proudu
teologie osvobození Lec.ardo Boff, byli zbaveni svých stolic¡, čímž Vatikán
jasnou a srozumitelnou řečí oznámil, že nejsou vyklaJc.či katolické nauky
a morálky. Na rozdíl věak od osudu Loisyho, Tyrella nebo Blondela, postižených antimcdemÍ3tickým bojem na začátku století, mají Kung, Curran, Boff a da^ší kdykoliv možnost otevřeného dialogu, který jim nota bene ze
str .'.n,7 Říma byl už dříve nabídnute Fakt, že KÍJig nadále zůútává neauupendovír--.?ým knězem s možností vysluhovat svatostmi by byl před nějakými třiceti lety nepředstavitelným. Jan Pavel II. vidí ohrožení Církve současným
západním věroučným i morálním permisivigmem a ireniamein, pronikajícím na
katedry teologických fakult a projevujícím se úpadcem duchovního života
kněží i laikům Zahájil nekompromisní a nelehký boj za prorazení autentické
naufcy a disciplíny, avšak s taktem a citem pro konkrétního človf/ka, pro
teology, kteří se mýlí. Je známo, že on to byl, kdo prosadil, aby Boffova
jaauka nebyla odsouzena dřivě, dokud a ním nepovede římská kurie svobodný
a otevřený rozhovor.
Jan Pavel II. patří k lidem, kteří se nebojí, když je potřeba, se
"ztrapnit" a zkompromitovat, jde-li c. pravdu, o věc Boží. Miluje lid, jednotlivce. i masu, ale nepodbízí mu* Nestojí o popularitu,.dovede sdělovat
i pravdy nepřiženilé, Pranic nedbá r.a to, že se "zesměšní" svou mariánskou
spiritualitou, na Západě považovanou za projev zpátečnictví, ukazuje se s
růžencem T ruce i tac, "kde si dovede spočítat, že narazí.
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Jeho odvaha, vyplývající z opravdové a nefalševaně lásky k člověku,
k tomu člověku, jehož lidskou důstojnost tak hluboce promeditoval /a modlí se denně v kapli, žasto i několik hodin/, za jehož věčnou záchranu
cítí těžkou zodpcvédno#t, už přináší plody. Právě mlndá generace znovu _
objevuje hodnoty, kter^ vyspělá konzumní společnost Západu odstranila jako sfiaré haraburdí: poutě, mariánskou úctu a kult světců, spolu s tím i
význsm hluboké, meditativní m o d l i t ^ postu, prác$ na sobě samém, svépi
sebezdokonalování a objevuje se též zájem o zpověd, která na Západě témě? vymizela. Pozitivní zájem protestantů o tyto jevy svědčí H tom, Že
důraz na nč, který klade Jan Pavel II,, není na újmu ekumenismu, jak se
mnozí obávali. Papežovy ekumenické kontakty jsou přinejmenším' stejné, ne-li ještě větší, než byl;/ Pavla VI.
Jestliže Jan Pavel II. vyrval na počátku svého pontifikátu k otevření dveří Kristu, pak je nepochybné, žo tak učinil nejprve on sám. Proto
mé jeho úsilí výsledky a nemíjí se účinkem. I za tu conu. že u mnohých
vyvolává' odpor. Ten vždycky musí být, často až "ad effusionom sangttinis",
k prolití krv«.
Radomír
'

-

0

-

0

-

0

-

0

*

0

-

0

DtfCHOVNÍ SF^VA

-

0

-

0

-

0

MALÍ

-

Od po vád P. Různara na dopis

768 61 ^střioe^pod^Hoatýně»

Radomíra^Molého:^^

Vážený pane dukto.ro,
posílám Vám kněžský pozdrav z místa Vám od dětství tuk citově vřelého - sv. Hostýna, kam tak často putujete o jistě za těch 14 let jfito mino
mohl vidět a slyšet» Eovolte mi, abych Vám několika myšlenkami odpověděl
na Váš dopis0 Ne proto, Že mám obavy z Vaší zprávy a stížnosti do Mima
/tam o nás vědí stejně všechno/, ale proto, abyh Vám poslal několik rayšlenek k zemyslenío Rovněž budu velmi rád z Vaší návštěvy a vzájemného
prodoDDtovat a doufám,
"'otvářky.
mně ještě'
—

^

,.»

^

, ^

u^^u.

i k u u í c h o v á n í m

zne-

příjemňují setkání s Kristem n Nojsvětější Pannou, Nedostal jsom ani jeden dopis na toto témft. Vám mimochodem děkuji zavpodp:Ls a adresu.
2. - Domluvil pssm s olomouckými laiky nápln modliteb a domluva byla oboustranně dodržena. Váš text a řádky mi byly dodány na poslední
chvíli a jistě pochopíte, Ž2 kněz má právo a povinnost vědět, co ae bude
číst, protože za vše o ¡povídá, Eále - jste dotčen, že jsem varoval před
provokatéry. Předně - dostal jsem upozornění z řady míst a od řady kněží
i věřících, žo existuje sekta tzv. s^tanistů, kteří vyvolávají provokace»
Byl js&m upozorněn z Trutnova, žu v Cechách při poutích jopu opilí jedinci a tyto pobožnosti svým chováním narušují, alt v žádném případě jsom
n e m y s l e l
V á s , zvláště když mi chlapci z Olomouce řekli, Že se
nic neděje, když text nabude čten! Položím Vám však otázku jinou - v červnu se pravidelně koná' v Brně-Líšni shromáždění pracujících, proč tam nevystoupíte s prohlášením o nesvobedě moravského lidu? Svatý Otec byl v
PIS v roce 1983, byl tam také v roce 1987. Vy jste použil na závěr svóho
prohlášení z r. 1SS3 - Čenstochová - místo svobody - analogie sv. Hostýn,
ale Svatý Otec tam nabádal lid ke klidu a lásce k vlasti atd. Kolik jiných krásných myšlenek tam: řekl ke svému národu právě po zkušenostech z
roku 1983. Nejsem proti aktivistům a progresivitě, ale je zde také P r ozř^etelnost
B o ž í . Či myslíte, že naše působení duchovní a nc
politické nemá svou vý-zria-anou hodnotu? Anebj jinak - P. Ježíš se narodil
v? vyvoleném národě v době tvrdé okupace mocných Římanů. Sám to na sobě
so.kii3Íl až na smrt kříže a ooužil snad své božské moci proti Božské Prozřetelnosti? Nebo si Snad myslíte, že Jsme nestudovali filosofii, logiku,
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6oěíólogii, morálku a právo a neumimt posoudit stav věoí a problémů dnc$v
škaT^Nám patří v prvé řad5 pečovat o v$ci duchovní, a prosím, Vy laici,'
usilujete o t©, co uznáte za vhodné, potřebné v oblasti společenské a občanské. Bučíte--však h r d i n y
tam, kdo za tím budete stát celou.svojí
osobností ne se schovávat za k\iěžími, kteří mají stojní svých problémů a
starostí' víc než dost. Faraatujto si, že Círlrov svatá rostla vždy tam, kde
mohla přinášet oběti, službu a lásku a ztratila z mnohých svých mocen-,
ských postavení. Měl by jste slyšet knězů z Francie, 7SA, Rakouska'a j.,
kde'mají tzv. "naprostou svobodu", jak na tom jsfu duchovní. Rád-bych Vám
při osobním setkání o tom podrobně vyprávěl, protože ty zkušenosti mám
já! Cožpak my se hlasitě R pravidelné neoeýváme slovy' Písma svatého v
mnohých věcech při náboženských úkonech? Ale měnit víc.i politické, jnocont
ské a ekonomické - to není naším úkolem a posláním! To je běh' dějin, čas
klatby a pokání. A tak jsemna rozpacích, jak by asi hodnotili, kdyby '
jste s využitím moderní techniky přednesl své poselství v Brně-Líšni, nebo na 1. máje na náměstí Svobody. Proč tedy já b;ych měl Vás nazývat provokatérem? Přeji Vám, že máte smysl pro pravdu a věřte, Se v« mně.nabudíte hrůzu proto, že jsem člen-.m PITul
3. - PIT - jako 10ti letý chlapec jsem stál v zimě, v jurazu vc 4 rána návsi, kde nás chtěli všechny postřílet, když se nenajde poslední
partyzán. Naštěstí jsme byli této strašné tragédie ušetřeni. Ty chvíli)
cikání' byly strašné - zvláště pro nás děti, když jsem viděl pbstříloná „
těla občanů i partyzánů. A po válco - aůj první "sé£" mrio zavedl pa schůai MHKD a řekl mi - prožil jsom koncentrák, nodcpustto, aby se to opakovalo. Z těchto principů jsem zečal práci v této mír.vé organizaci. Mimochodem jsem měl v samotném PlTu mneho problému za své připomínky, za což
jsem byl patřičně "odtóěo", alo to jo věcí svědomí každého z nrtis. Zu ty-<to své činy se budemo jodnou řádně přod Boham zodpovídat, jak to každý
doDprardy myslel. Vněo věta - "cožpak veřojné pranýřování purzekuČníOh á
diskriminačních praktik režimu je provokací?" Cinto tomu, ule taiiř, kde
se patří a na patřičných místech. Snad nochcete, abychom si vzali pánky
milice z továren a šli dělat "protirevoluci"? PlSeto, žo Otec kDirdJSiúl
Tomášek pro mne- není vzor&w? Mimochodem- mi psal přod p^utí osobní dbpiiáy'
kde ,si přeje zdárný průběh peutě a duchovní áspéch» J..; mi velkým vzorem,
B-le vývojam celého svého života! Vy ho zná.te z'posledních let, já poněkud déle. Myslíce si, žo u něho nebyla prudont.La poVcoralis než vstoupil
do Prahy, do Říma a do vysoké církevní funkco? Nwpahřím k těm, 'kteří potřebují patolízalství, Osobně Vám vysvětlím mé poyrláni ke kněžství - jon
předesílám, že mi stačilo v roce 1953 podepsat odhlášku z Církve a dnes
bych jako lékař někde v tichosti a skrytosti pracoval. Co Vy víte o bO.
létech?
"
4."- Chování mládeže - předně, když jsem mezi nimi uviděl dva mladíky, kteří se před 3mi léty vnucovali na ministrování a "vybírání" a později pro naprostou neserióznost jsme se s nimi museli rozloučit, nevěděl jsem, co tito "charakterní" mezi věřícími dělají. Nemám nic proti radosti mládeže, ale i to musí mít určitou formu a způsoby. Lidé, prostí
věřící, za mnou ke konci přišli, zda jsm¿ na plose Či diskotéce. ,Jeden z
nich mí řekl, že David tančil také před archou, což je i ve Vašem dopise.
Ale uvědomte si, že p ř e d
a r eh o u, n o .«»v
a r š e , ,to bylo
posvátné tabu. Ono z těch prvotních "agape" staly se později nedůstojné
oslavy Oběti Nejsvětější a proto Církev přistoupila na základě zkušeností k důstojným liturgickým obřadům. Lidé a zvláště mládež se dá "pávově"
ovládat a zvláště, když někdo umně dovede využít této davoyé psychózy.
8yl jsem v USA, kde jsem byl svědkem hledání forem zbožnosti mládeže a
lidu. Mše sv. a všechno s ní spojené bylo důstojné, i když to bylp v. sáv
lech, pohostinstvích, tělocvičnách a spojené 8 hostinou, to bylo ale' oddělené1. Jeden z té Vámi vzpomínané mládeže mi řekl, že se to ani Otci
kardinálu někdy nelíbí, ale stejně za 5 let-to bude notnod-erní! JíéŽ by
jim' tato spontánní radost ducha a nitra- vydržela v srdcích a myslích V.
rodině, manželství, společnosti arwebo ve £.tyku jeůixics s jedincem. Nechci mládež urážet,, ale u s a ě r n ě n í
je nutné á zvláště je nutně

•
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vést ke gradaci hodnot v patřičných místech a odpovídající formou. Přece
máme daleko vznešenější nábožné písni, svít náp tí> "svatě51fcávidí,nfrž
posbírané šlágry s nábožnými slovy, Jsou samozřejmě vy ¡Jímky. Na nevhodné
odcházaní a chování pj pobožnosti chtě.1 i^pozórcit ?ám jejich vedoucí a
žádal mjiě.j abych zapnul mikrofon. Jak by to bylo krásné, kdyby po rozjímavé modlitbě růžence atd. si udělali tuto tessJlci v Boží přírodě před
bazilikou /archou/? S jakou posvátnoStí pafc »pfrt mhlm vstupovat db
chrámu!
5. - citát Vašeho-' dopisu - "Vašet cftofliftí lyle naprosto necírkevní,
nepastorační"; Takže pozdravy sv. Otce, nS-e yfe^á,. promluva a těch 32' ro
ků kněžská služby jo výsledek Vašeho chařalrtfcW.x ování? Co probdělých nocí, meditací, fyzických a psychickýchrtá**h,•¿ihAfrěéí řemeslníků a zvelebování sv, Hostýna, to vše bylo a je necítrkévní a nepasttírrační?! Myslím,
vážený p m e doktote, že máte mylné n&zorty a 1« Spatně cřuipet# nutné souvislosti. Rovněž nemáte k tomuto posuiování církevní autoritu n ani právo mhe takfco soudit. Je zajímavé, že přealcakttjjet* v to®*© případě Otce '
kardinála Tomáška jako církevní autoritu a vyhrůžU^ét«»; žé budete- psát
přímo do Říkía. Rovněž je zajímavé, že hodn# mluvíte o korektnosti, ale v
pondžW 15. 8. 1986 už o Vašich "potížích* na sv. Hostině hovořili na
"Svobodné". Přál bych Vánr prožít kněžsko* slufcbU ^r zažívat vflechno nejen
z nenávisti, ale v celých souvislostech! Ntakortcc
malou poznámku - mladí tleskali takřka po každém slově telegramu t Nitry, ale lcdyž jsem
č«tl osobní dopis a pozdravy Svatého Otce, nikdo sé ani neozval! o čem
to svédčí? 0 objektivitě, spravedlivém chápání, pokuřování? Na tom lze
vidět, kfcemulze zneužit mládež.
c

Byl.fcychrádf kdybych 3e mohl 3 Vámi setkat a r^které Vaš« zkroslti•né představy o hodnocení zkorigovat* Dovolte pii nakonec ¿«Ště jodnu otázku - proč tak vyhrožujete, terorizujcto e demagogicky ponižujete a znevažujete mou kněžskou službu, když vysoké církcvni autority ~ kuri^ln/íl
Gantin .a kardinál Casarolli
poslali povzbudivá slova «flopisys kladným hodnocením poutního místa na sv* Hostýně? Jste snad poVQlfenější k
vynášení soudů?
Modlím ae za Vás, za vše vznoěuní, Šlechetné,. dobré, v Boží Prozřutelriosti a pod ochranou Panny Marie Svatohostýnáké« BuSto statečný do ,
posledního d^chu svého života - ne jen těch 5 let» jak řekl mladík,' protože fa to módní.
Sv.tf&atýn1968.
m
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Druhý dopis řhpr•Malého kanovníku Různarowií

Br«a 5» 9» 19ť*8.

Vážený pane kanovníku 1
• Děkuji Váto za d®pis. S uznáním kvituji, že jst* ni odparvěděl a upři
Éíaé' žíltéá*, že si toh* vážím.
Zár9v«ft s£ Vám cwilsuvám za některé ostré formulace na -Vaši adresu.
Věřte- ai, nabyly ani v nejmenším motivovány nenávistí nebo nevraživostí,
'jóuze balesťí n&d ¿kalením djjmu z pouti, které vyvolalo Vaše vystoupení. Vysvitli}. jste v dopise, žě jste varováním před provokatéry nemyslel
niíwhfr $ ně», aktivistů. Jsem tím uklidněn. Myslím Si jen, žo pokud jste
měl ň a f a l i někoho z nebaipeČné sekty satanistů, bylo vhodné se o tom
ťklespaň Hůvkem zmínit. Vyvarovali bychom se zbytečných ne dorozumění.
.Mohu 1?ás také ube*peČjt, že svýtoi kritikami ;jaem »baolutně nemínil
«jsevewtoat Vaši mnohaletou kněžskou službu, za niž vyslovují "Pánbůh ž'aplatr" Sítí ati jřn a výhradnf o Vaše vystoupení onoho večera-13. 8. 1988.
Píšéte dálej ž^ byste se rád se mnou setkel a některé ©tázky prodiskutoval. Souhlasí*-a • budu velice rád. Jezdím na sv. Hostýn tak zhruba
dvakrát, nikdy i víckrát do roka, pravděp«4obně ještě letos na podzim ««
tefi poštván;-, 31c spíše arž v listopadu. Lim určitě éopfeůu, pí&atwé vědět.
•
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Počítejte ale do^ř^áu s tím, ž* se v
o>«hpvjřch badoch bud$mt názorovéroscházet. Váš pelie» éioijhtf óopój tbsafcuj» názorý *
postře, kteří o*mohu ak^aptyvat, ciž n*j«n n«bťán£ (Jlfifcuai, nýtu*ž naa*
p%k ji vyJeduj»,
¿cd*» drújv^jfl pWrsvédčil,
«by j« neudil ho
chápat a respektovat.
Neaohu souhlasit např. s Vaší radou, abychoí byli hrdiny mimo kostel
vyátupovali s požadavky náboženské a občanské svobody na náměstích, líšfRské slavnosti apod>- a neschovávali ř-e za knězů. A propog: mohu na sVé
krestanské svědomí prohlásit, žj nikdo 2 nás noměl a nomá v úmyslu schovávat se za kněze. Vystupovali jsme vždyoky pod svým jménpm a pokud t#
bylo v kostele, tak se souhlasem duchovního správce. Sám musíte uznat,
že mé jtdnání onoho 13c
68 bylo vůči Vám naprosto regulérní. Vyžádal
jsem si k tomu, co jsem chtěl v chrámu přednést, VáR souhlas, a když jťttn
ht nedostal, bez nejnenších obstrukcí toto přijal» Proslov byl přednesou
na jiném místě, mimo dosah Vaší kompetence, kdJ by yás mohl někdo Činit
za něj zodpovědným. Mimochodem - píěeto, žo Vaše cesta je ryxe duchovní,
že Ván nepřísluší o těchto věccch hovořit, kromě slov Písma svatého, která se předčítají při lituigíi. lián ale vyzýváte, ahychom na veřejnosti
"byli hrdiny". Kdo se tedy za koho schovává?
Tím se Vás nechci dotknout, nobo{ vím, že tak nečiníte s úmyslům 0pravdu se za nás schovávat. Domnívám se, žo Vňše striktní oddělení duchovního od tzv. politického je mylné - o tam je příčina hedoro§umění, Víte,1
pane kanovníku, měl jsem možnost podrobně sledovat průběh Iónského bi4*
skupského synodu o laicích, kde právě byl tento dualismus - ¡4de j« duchovní sféra a na druhé straně světská, ta první přísluší duchovním a ta
druhé laikům - velmi ostře kritizován. Jistě, nikdw nezpochybňuje, že^
kněžím podstatně více přísluší starat 3e o duchovní věci, kae jmou čivým
vzděláním a svěcením jaksi "odborníky", laikům zase o věci časnó, ale
cožpak se dá striktně vymezit nějaká "hraniční čára", "železná opona""?
Je přece tolik záležitosti, které jsou společné kněžím i laikům /tím nflpopírám, že je sfěra, která přísluší pouze duchovním a vico vorge pouae
laikům/. Závěrečné prohlášení synodu vybízí např. všechny, kněze i laiky,
k obran3 základních lidských práv a svobod tom, kdo jsou porušovány. Totéž činí i Sv. Otec ve svých encyklikách, zejména > flBedemptor hominis",
kde prohlašuje tuto aktivitu křestan?. za záležitost ryze duchovní, nikoliv "politickou"« Argunontuje tím, žo lidská důstojnost musí být opravdu
veliká, když sám Bůh přijal na sobe lidskou přirozenost a podstoupil muka kříže, aby člověka zachránil pro věčnost. Tím spíšo je potom povinností křestana tuto důstojnost, svojí i druhých, chránit proti ponižování
e urážce, jakou je v současné době v irnoha zorních náboženská nesvoboda.
Tolik Sv. Otec. Podobně hovoří i pastorální konstituce II. Vatikánského
koncilu "Gaudium et spes". Už vo třicátých létech vynikající katolický
intelektuál Jaoques Maritain ve 3vém díle "Integrální humanismus" Odmítá
jako manicheismus striktní rozdělení "toto jo duchovno a toto politika".
Pane kanovníku, já a mí přátelé neděláme politiku^ Od toho jsou lidé, kteří mají k tomu hřivnu, Já osobně ji nemám /aspoň se domnívám/.
Tím méně potom osnujeme nějakou změnu politického systému, převraty revoluci či něco podobného, jak so snažíte mi vsugerovat. Já naopak jsem
vždycky byl a budu proti jakékoliv násilné cestě ke změně politické struktury, neboí jako historik velmi dobře vím, Že v minulosti tato mc-toda
vedlQ jen k vytloukaní klínu klínem, k nahrazení jedné diktatury druhou.
J*ko katolický křestan jsem dokonce povinen dávat přednost dialogu a vyčerpat všechny eventuality nenásilných způsobů řežení. N* tomto principu
také dnes stojím a trvám. Ten ovšem vyžaduje nazývat věci pravými jmény
a nezastírat pravý status quo. Nejde o nic jiného než O to, abychom nestrkali před režimem hlavu ds písku a nemlčeli proti perzekuci, eventuelní pokrytecky netvrdili před světem, že u nás
v raviríě náboženské svobody všechno v pořádku. K této aktivitě jsme povoláni vSichtii, zde není
rozdílu mezi knězem a laikem. Jde o pravdu.
Ve svém dopise mi uvádíte některé momenty ze života,-které Vás ovlivnily ve směru svých nynějších pogtejů. Dovolte», »bych Vánr tgieé přípome-
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nul nějaké své. Píšete, že nic nevím q 50. létech. Byl ^jsem tehdy školou
povinným klukem. Z věřící rodiny, chodil do náboženství, pak také ministroval. Mému otci, hospodářskému správci, vyhrožovali vyhazovem z'práce.
Když jsem s rodiči šel de kostela ne pohřební obřady za zemřelého spolužáka, učitel mne za to při^t;.' d^n "poctil" nadávkou "ty hovadoV" Mám však
z té d&by i jiné zážitky« Kuj strýc", katolický Ipněí, dnes už dávno mrtvý,
se vrátil v r. 1960 na amnestii z kriminálu. Jako dorůstající jinoch jsem
mel možnost poslouchat jeho debaty s mým otcem, vě*něm koncentračního tábora z doby okupace. Vymaňovali si vzájemně akušenořtí a já došel už tenkrát k závěru, že "převýchova" v obou žařízeních byla xhrwba stojná. Díky
uvolnění v 60. létech jsem se dostal na studia. Po promoci r. 1970 jsem
nastoupil své první místo jako vědecký pracovník V Uměleokohistorickém
muzeu v Kroměříži /Vašem okresním městě/. Pobyl jsem tam pouso do raku
197?, kdy mne po prověrkách vyhodili pro náboženské přesvědčení /mám' to
dÓDia černé na bílém/. Od té doby mám zakázán^ pracovat v podobných zařízeních, dělal jsem nejprve prodavače v knihkupectví /za 800 Kčs měsíční/,
potom až doposud podnikového archiváře. Když jseijj se sapojil do práce v
katolickém samizdatu, abych spolu s druhými asprth částečně odpomohl praktické neexistenci náboženské literatury, vyneslo mi to domovní prohlídka, bezpočet výslechů na Stfi a jen o vlá.jek jsun unikl soudnímu procesu
a kriminálu, mohl bych Vám o všom podrobně vyprávět.
Můj osud je však jen pouhou odřeninou proti skutečným ranám mnoha
dalších katolíků, kněží i laiků. Mám na mysli vězně
let, internované
řeholníky a řeholnice, mladé lidi, kterým' bylo znemožněno realizovat
kněžské nebo řeholní povolání, duchovní, jimž byl pro horlivou pofitorační aktivitu odňat státní souhlas nebo byli přeloženi do pohrán:!čních
farností, kde mají v neděli v kostele maximálně deset čtsfých lidí, kostel a fara jim padají doslova "na hlavu", protože stát .lim neposkytne
finanční prostředky na opravu, Vzpomínám i ty katolické laiky> kteří byli postiženi hůře než já, studovali např. v horších létech a pro náboženskou aktivitu studia nemohli dokončit. Postih, jenž dop&dl na mne, mi otevřel oči a srdce právě pro ty, kterým se děje takováto kfivda. Vito,
právě cb.es se pří mši svaté četlo Evangelium o vyvolených po Pánově pravici a zavržených po levici. Jedním z důvodů spásy nebo zatracení bude
také "Pyl jsem va vězení a navštívili jste mne...'1 V horekéiq kázání pak
Pán Ježíš blahoslaví ty, kdo "hladoví a žízní po spravedlnosti.. •" a takó^ty, kdo "jsou pronásledováni pro spravedlnost..." Daly by se uvést
ještě' jiné výroky z Písma, nicméně tyto stačí, aby nebylo možno se vymlouvat i, že Pán neřekl, abychom nezůstali lhostejnými k osudu těch, kterýrn: st děje křivda, kdo jsou pronásledováni a vězněni pr*> své přesvědč«"
ní, zvláště pak z důvedů náboženských. Každého z nás, ai joifte kněží nebo laikové, se Pán v ony dny zeptá: "Cos udělal pro mne v těch dnech,
kdy jsem byl v bolševickém vězení jako kněz nebo jako katolický aktivit
sta, bez státního souhlasu nebo bez možnosti uplatnit svou hřivnu v zamčstnání odpovídajícím mé kvalifikaci? Cokoliv jsi učinil jednomu z těchto nemenších bratří, mně jsi u č i n i l o . . " Zde nám nepomůže odkaz ha "prudentia pastoralis" ani výčet bezesných nocí, meditací, shánění řemeslníků apod. Kněz a levita z Pánova podobenství o milosrdném Samaritánovi
plnili taky své duchovenské povinnosti, přikázané Zákonem, vzorná. Možná
pravé proto nechali raněného ubožáka lež«t v příkopě, pospíchali totiž
na bohoslužbu. Přesto Kristus Pán uvádí jejich příklad jako odstrašující.
Obávám se, že někteří vysoce postavení duchovní u nás při této konfrontaci s Všemohoucím ztratí svoji výmluvnost. Ne, nestavím se do poal*
ce samozvaného soudce svědomí druhých, ale nemohu považovat za správné
takové jednání, kdy se nejen mlčí k perzekucí horlivých kněží a věřících,
ale dokonce hlásá do světa Lehce vyvratitelná lež,
U nás nikdp hronásledován není a je náboženská svoboda. Práv? toto činí PIT. Dovolte mi
uxest jednu neblahou zkušenost s tíurto spolkem-. E^l jsem od r. 1970 častým přispivatelem Ka-tolickýclx novin. Méli jsme k tomuto jičelu dokonce v
Brně skupinu, která se scházela na Petrově pod záétítou Otce biekupa
Skoupého. V r. 1975 mi bylo vzkázáno konkrétně dnes už zesnulým probo-

r 9 stem Josefa Benešem, že má žurnalistická aktivita na Stránkách KN je nežádoucí. BŮVod? Mém špatný kádrový profil. Probošt Beifeš byl protagoni»stou PITu* Psával jsem též do r. 1973 do Duchovního pastýře. Tohoto roku
mi najednou dnes už rovněž zeánulý doc. Dr. Václav Medek sdělil,
-ťám
smějí přispívat od jistí djby poutě kněží se státním souhlasem, že tak
rezhodlo •Pacen,..".
Nejsem Oprávněn posuzovat důvody, které Vás vedly k členství v PI(Tu,
i když ^de o organizaci duchovním zakázanou, jak vypovídá dekret "Quidam
epjseopí" a kojilcrétní odpověá kardinála Odiho na konkrétní dotaz kardinála Tomáška. Jde o věc Vašeho svědomí. Nicméně od závazku učinit nšeo pro
postižené protináboženským terorem0 současného režimu není dispenzován žádný, z nás. Pánova otázka v tomto směru bude se vší přísností položena
i.-Vám. JistSj Vaše nasazení bude a musí mít jinou podobu než u mne', 'V;'/'
jste-kněz ve vvššf funkci, já katolický aktivista a publicista,. alo rozhodující je, aby se nikdo z nás neocitl před Pánem s prázdnýma rujiwm®, *
konstatováním "Já jsem nio neudělal pro ty pronásledované,.."
Těšíte se, Že ústní rojjhovor nám ®bě»a objasní % této problematiky
v±o. Přemýšlím jen, když',ob« vycházíae. z, í&zdílných pozic ve své činnosti,
jaký modus vivendi je mezi námi možný. A"dospívám k závěru, že pouze jedi<
ný. Z naěí strany bude, nak je Vaším přáním, důsledně respektována Vaši}
odpovědnost v kostele, nikdo nic nepodnikne za zády laněží líto posvátflé'púd? chrámu. 2 Vaší -¡Hrany pak bychom prášili, abyste nám nedávali,, ap^tetn
"revolucionářů" ,a nepřipisovali nám sensU stricto pfilitickó úmysly « ,3,9
svržíaií squčasnéhó řežimu, když nám jde jen » jo» o sVObOtlu Církve, a respektování práva člověka na vlastníffvětertýná-zsr, o odstranění diskriminace z důvodů odlišného přesvědčení.
3 úctou a v modlitbě
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Odpovědět znaftená popsat průběh cel<márodní slovenské pouti k ťaripě
Marii Sedmib©lestné ve dnech 17.-18. září.flkvhupodat jetí své osobni svědectyí a hodnocení, které zachycuje jistě jen ilomek celého dění o už z
podstaty větfi nemůže být objektivní.
Už ve vlaku Kúty-Saitin jsem s radostí pozdravoval známé Moraváky,
hlavní z olomoucké diecéze. Cestou od nádraží k bazilice jame potkávali
skupinky slovenských poutníků, převážní' mladých. Slavnostní pocit "už rjem#
ttt* prohluboval i chrámový zpěv, jenž se nesl přes celou vesnici. Přišli
jsme právě po začátku mše svaté, kterou měí v 18,00 hod. .sloužit podle informační tabule Po Dorušák, kanovník z Topolčan. Z jeho kázání stardsvětského sty
mne upoutaly jen dva mementy: že byl loni V Montserratu, špr."
Aělské mariánské svatyni a dále způsoby jímž se aru podařilí) shtfaout 40"Íet
soužití s komunismem. Pochválil poutníky, že se * nynějších poměrech uměli
mnohého zříci: polností, hospodářství, dobytka-- ale neřřekli se poutí a
úcty k Nejsvětější Matce.
Po mši se rozběhl .program v trcjlodní bazilice minar, »ostavené v bérobiím slohu. Trval až do rána. Na rozdíl od Hostýne « Velehradu nikoho
ani nenapadlo, aby na noc chrám zavřel, naopak; sami kněíí vydatně přispívali \ nočnímu programu. Vedli část adorací a umožnili »borovým řpěvákům
E* choru přednést nádherné duchovní písně. Inu jiný kraj, jiný mrav. Prodrat te po mši do baziliky bylo velmi obtížné nejen
-množství lidí, ale
i k*ůli .trubkovému lešení, které velmi účinně 'zatarasovalo hlavní vchod.
Následující adorace vedli -der 21,00 hod. podle programu iaiei 2 tnx&vské
íiecéz«. Jejich- modlitba rdience, spojená s meditacemi
téma Mariina života a * písnánii, duchovni uvedla nadcházející »6c. Vždyt Jcvůli Jtarii jsme

-io>
'-Tšichnipřišli,. až na slušný počet n.aí i ciť spolubratrů '.dosti arogantního
řjevu, kteří se patrně učili kříž na nějakém speciálním školení. Kamarád 4
poznal i ^věřící7, z brněnské Leninky á z Olomouce;..-jejich, působnost vskutku překračuje národní rámec. Je a*lášiipí, jak snadno se dají odhalit
Drávě na poutních místech. Tvář i toho nejzarýtějšího katolického pos,ir
iliisty zde vyzařuje duchovní radostr sváteční náladu a jakousi rpzjímavou
niternost. Ty druhé obličeje poznamenává spíše vědomí svěřeného úkolu a
ebezřetnost bojovníka, jenž Se pohybuje po nepřátelském tišemi. Snad piv vě' proto jsou pro ně posvátná íiísta naši vlasti tak nejistou půdou. " „
Po deváté hodině meditaci plynule převzala košická diecéze, alespoň
-podle programu. V bazilice jseto žá£p®u £měnu nezpozoroval. Pokračovaly
mariánské meditace; raz jímali jsme ne$3 M^rií jako vzorem ctností, hlavno
víry, naděje a lásky. Texty Éasto (jelnovaly poetikou a byly' prokládány
kánony z Taizé /Magnificat, Laudate omneš gentěs.../. Zazářil chromový
sbor: perfektně sehraní zpěKráei f* choru £ vynikajícími sólisty. Přišli
patrnč i s vlastními skladbami,. protofe pfí mnohých písní,.1)
c r 1.
nezpíval a bylo vidět jeh rubínové teíky napnutého nahřávání U kazetových magnetofonů. Jsem zvídavý, kdy si U* konečně hudební TEO^FCLCI VÓÍ •
mnou rozvinutého slovesného umění, hladní hudebního> s nímž přichází
současná geneřace věřících. Na Mor«*&, v dechách, ale hlavni1) na Slovensku zpívají mnozí folkaři i c<2l'é skupihy k Boží chválo a k radosti věřících. Širší Veřejnost, včetně -hodšenců Sledujících dční na naší hudební
periferii, je téměř nezná, aj.e známe je «y • zná jo Bůh. Doufám, že s
Boží pomocí přežijí i Časy, kdy-se • nich budou psát odborní j t u d i o u
kdy jejich činnost nebude p<*vaipvánt z» trestnou. Tvoří autentické umční
v pravém slova smyslu) naši duši sytí krysou a
k Po?-*' o1 ° v
V deset hotun byla poslední sobotní mŠeJ»vatá, sloužil P. Ing. Sinálo, vicerektor bratislavského semináře- Kázání dlouhé, avto.k bezprostřední, cítili jsme se osloveni jaka pa^tnefi v rov,hov(Jruu Téma: učit
se trpět Společně s Marií a umět se křestansky vyrovwrt JO Siitftí.. Připomenul, že moderní dobe provádí exorcismus smrti, r^^bce o ní nic*"1
a vy Kafuje ni do předem připravených .míát a situací. Postoj křcíitanu by
měl být jiný: postavit se' jí s Kristem tváří v tvář o chápat ji f-ft-o
pi^chud do nového. věčného života. Po mši p o k r a č o v a l ataedita'če"spišské
diecéze o Marii? tentokrát na biblické texty :vedou ji kněří, laici zpívají.. Více si všímají rodinných poměrů, chování a jednání křeáíanů v kažďWenním životě» Bylo tfidět, že tentokrát byli laici odsunuti do role •
statistů; přibylo moralizování a kritiky, jež však nebyla vyvážela spravedlivým posouzením situace, v níž věřící dnes u nás musí žít. Jištěno
elo vychází ze srdce člověka a každý zjiás je za něj před Bohem osobnč
•odpovědný: ale dostát dnes se ctí křestanským závazkům znamená v dnešním
Československu i kus občanské odvahy. Zapomínat na ni je nespravedlivé,
opomíjet vážnost dnešních poměrů je zbabělé nebo přinejmenším hloupéAsi jsem nebyl sám, koho nasytil nepřetržitý blok meditací> přerušený jednou mší a duchovními písněmi, bez ňediné zmínky o těžkých časech,
které ted naše Církev prožívá. Zvláštní*, mladá generace měla v bazilice \
hlavní slovo a přec* právě mladí opustili pCJpůlnoci vve velkém počtu
chrám, aby mohli mezi stromy před hlavním vchodem dát volnější průchod
tomu, co cítí a prožívají, Vžniklc spontánní společenství modlitby a
žpěvu, prodchnuté radostí a solidaritou s trpícími á pronásledovanými.
Kolem kroužili nenápadní věřící, kteří se však myslím více spoléhali na
svého kamaráda, usazeného s drahou videokamerou na zídce nedaleko shromážděných. Padala jména Polanský * Navrátil s patřičným odůvodněním, proč
Se musíme právě za ně modlit a zpívat. Z ruky do ruky koloval text telegramu, přivezeného jedním slovenským spolubratrem z Prahy?od kardinála ...
Tomáška. Připomíná, že je s námi, duchovně spojen a posílá nám pozdrav. "
Odpovědí je píseň 6At slunce svítíf kde ísi ty" a mohutný -potltokrpřob ir
praroláváoí ¿aht jména, Ifókr&iJcritzpívala, i státní hymna\yíčy -celá.
TírSem .Te1 slovenské (čás-ti bylo. •
c-ítít...pohnutj^ij&tyQ&ké.>d:otvi*z&J'•>v
1^rctólšími slokami» " Ted
docela-chápu, proč jame se je ve škole nikdy
tížili,
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Mezitím jsme se dozvěděliod tpolubratrů z Prahy, že nemohl přijet
Václav Malý ani Václav Benda, protQSe u těch, kteří to s námi myslí nejlíp, nenalezl výlet na Slovensko pochopení. Přítomnost pražáků nás po
jejich absenci na Hostýně potěšila dvojnásob. Dali jsme dohromady malou
skupinku, přesunuli se dále od reproduktorů přenášejících program z basiliky a udělali jsme si hodinky modliteb se zpěvem. Mohutný potlesk od
baziliky mne však přilákal kolem třetí hodiny spět. Zpívající skupina n*
si jednoho tisíce mladých se přesunula na schody před hlavním vchodem a
rozvinula transparent "Pros za nás, naše Orodovnice Sodmibolestná". Občas musí odevzdaně zmlknout při rachocení silného tlampačo, přesto sly*
šíme prosby za pronásledovanou Církt?^ na Slovensku, zpíváme písni", dr>,
me se v kruzích za ruce. Někteří marftč Žádají laické pořadatele, uby vypnuli vnější ícproduktory. Nemohou. Mfeditativní texty a písně z kostela
potírají autentický hlas mladé sloverjké Gírkve, shromážděné na schodech,.
Znovu zní hymna, sláva kardinálu Tomáškovi, biskupovi Korcoví, kardinálu
Tomkovi, papeži. 0 čem nepadla ja celOu noc ani jediná zmínka v chrámvf,
x
" :lýčím- nyní, jakoby vyhnané z posvátných prostor. N: ilc po
ho:
c ně nevěříme vlastním uším: t roshlusa nepřítele se st'vá spojence. Pro*
,idm přebírá Januká Bystrica a zřejmě sl je vědomá svých bojovýcn lruu
Zní křížová c?sta slovenské Církve: potřebu j-eme k normálnímu chodu Církve
na Sijvensku 14 biskupů; připomínáme osiřelé diecěze Spiš a Košice; V^A*
dne nenormální situace na semináři; bez^eřhiopt chce po nastupujících bo*
hoslovcích spolupráci; čiíiní laici jsou ¡pronásledováni..« Po ka^dě* bod^
zazní od schodů souhlasný aplaus, spěcháme do baziliky. Náhle ronhlas u*tichá, po trapné přestávce nésiedujfe růžetiec- Co se stalo*? K#mará*, oči*
tý svědek, mi později řekl, že slůžfcu kojíte jící policajt u mlxpuitw v eá*f
kristii prostě roíhlas vypnul. Aspoň douTáiti, íe to byl policajt: pfedpUé
va kněze-cenzora, sedícího u zesilovače * hlídajícího c«l,ý pvo^rarfi^ by
byla ^téměř neúnosná* Banskotjystričtí >aici se nevzdávají: «ovrttujť pří"
temnému knězi, že půjdou na kůr k varhanům a budov pokračovat. Chrámovou
lod, kde vládne perfektní akustika, ze shora krásně ozvučí a dokončí bod,
vvjadřující jejich nesouhlas se z»ěním zákona o potaatu. Ze strany kl4rUt
reprezentovaného ¡jedním kaplane®, pad4 ócíiniifclwí ne. Ze strany laiků
drsná, horkokrevná slova o kněžích, kteří "pocLovómJÍ " ¿v"* V 'i'
bré spolupráci se službu konajícím vytlačili pravdu z kostela a program
^vnitř již běžel hladce, bez rušivých příhod.
Kolem páté převzaly štafetu řádové sestry a v šest byla jprvní neděly
ní mše svatá, kterou - pokud byla informační tabule přesná ThDr. Tondra z Levoče. Následoval program mládeže % nitranské uiccěfce* X
rčmuž se nedá mnoho říci. Chválu jsem už vyplýtval na adoracc mn%} V " i*
tou a půlnocí a poučen jitřním skandálkem přestáyám důvěřovat naovi&eriý»
mládežnickým hlasům z baziliky. Osmou mši svatou slouží JhJDr. Vreblec,
generální vikář nitranské diecéze. Starosvětské kázání, pronesené e, říifr*
nickým patosem, apelující na tradici, věrnost víře a duchovní:, hodrnt/1^
vyvolává první a poslední potlesk, který platil oficiálnímu aktěrpvi. X"
on se však velmi prozíravě vyhl všem sporným tématům.
Lidí postupně přibývalo, až na mnou odhadovaný počet 30 tisíc a Čekalo Se na jediné: na slavnostní mši svatou k zakončení Mariánského ro• ku., celebrovanou Mons. Jánem Sokolem, biskupem trnavské diecéze. Začala
v 11,30 hod. Otec biskup nastoupil se svými celebranty slavnostní cestu
kolem kostela, bouřlivě pozdravován poutníky^ vlajícími praporky v papežských barvách. Na cestě ho provázela píseň "Slunce «t svítí, kde ¿si
ty" a radostné pohnutí, které až na placené vyjímky operovalo vžechny
zúčastněné.
Mimořádný Mariánský rok, v Šaštíně zahájený ještě
arcibiskupem Gd«
. brišem, se nesl ve znamení obnovy víry. Otec Sokol v homilii pochválit
slovenské věřící za větší počet modliteb, prohloubenou víru, více Kristových svědků. Ukázal Marii jako Matku Sedmibolestnou, rozebral každou ze
sedmi bolestí, kterou musela protrpět /SimeonovO proroctví, útěk do Egy*
pta, Ježíš ztracený v Jeruzalaaě, střetnutí a Ježíéem na křížové cestě,
pieta, uložení do hrobu/,tóéme*t n Marii duchovně otaov.lt, $ ¿»¿í pgmo-
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cí získat odvahu k další evangelizaci sebe, a potom druhých.Základním téma tet. kázání' byla duchovní obnova a íio"vá vlhá' évan^elíltsio^kterou naše
"doba, společnost a" "pohanská města"1 nejvíce potřebují-. V •přímluvách zazněla kromě poslušnosti Janu Pavlu^-II. a biskupovi"*- i --paSifebíPscf&i&ttl.s><?' ní /
cyrilometodějského dědictví na Slovensku. Ve. v r o u c n ě j n
to- nu se nes-la biskupova adorace k "Sedmibolestné" před--Nfe jsvět&jší svátostí: děkoval za ochranu Slovenska a udrCení víry v rodinách,-prošil- za rodiny, ža provozovatelé potratů,za .Jana Pavla,za biskupy. Odevzdal do rukou Panny Marie budoucnost slovenského národa,křesťanskou výchovu dětí
v rcdiná:b i ve školách, i ty,ttt»eří pro víru na Slovensku trpěli. Před
závěiaěným bistaipským požehnáním nám Otec Sokol tlUausVl pezd • v 'kardinála iomáška a ostatních ordinářů,který byl přijat s potleskem. NL závěr
znovu zdůraznil vlastní ovoca fteriinskéno roku: modlitbu,ro;g':.máni,vzájemné posilování ve TÍře,náš úk«l být solí země. Následoválo biskupské
požehnání a začali jsme stfroscházet. '
Jak shrnout letošní šaštín jednou větou? Na jedné stranu nepopiratelný ducho\ní- užitek ze mší, 2 růžence o- o kwallthíc'». «V.AáJvcoí:, m stolně druhé, nřepečlivá snaha oficiálního kléru a státu nenechat vořejně zao ¿cuiiiy kritický iuas« loutny;.iuci.Že c<. xiul\u ¡»dbn-uiu. Voimu.u účastníci mají o čem přemýšlet: my,ne-*lováci,o duchovních dobrech,které nám
pou\, nřinesla,co dobrého u nás- prosadit r. čemu se vyhnout; plec oné poutníky -vynechávám: odevzdají zprávy a filmy a přemýšlet budou jejich představení; slovenští laici se jistě zamyslí nad tím,jak by mohli příště
účinněji říci celou pravdu o dnešní slovenské Církvi - jsou 1c tomu oprávněni všeobecným' kněžstvím,stými modlitbami i utrpením. Snad nejbohat• ší látku k msditaci ma-flí ajov&nšti kn^ží,odpovědní za oficiální průběh
p.uti. Navrhl bych následující téna: Karlin výrok v Káni: "Udělejte
všechno,co vám řekne" /což bylo mnohokrát opakováno/ 3 následným promyšlením •'•oho, co Ježíš opravdu řpkl - viz Horské Wsáni o Mofo ifl'' 2 í, 31-46.
, , Psáno pro "K 3 E S T A.,N $ K".É 0 B Z 0 P Y"„
Morava - 19. zúží 1?8E
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Co pro mne byl největší zážitek této pouti, byla žívá Církev, pokorné modlitby, volání po svobodě, strhující mládežnické akademie; které ro~
zespívaly noc nad Saštínem, nadšením a vírou. Již od poledne přicházely
k bazilik Pc-ny 'Tario Sedmibolestné - patronky Slovenska, sku; '-rr a procesí. V 18 hol. je sloužena mše sv., pomocí dobře ozvučených reproduktorů- je jojí průběh přenášen věřícím, kteří se již nedostali dovnitř chrámu. Z oosahově hodnotné promluvy topolčanekéhcj děkana mi utkvěla v paměti myšlenka, proč pj-ávě v dnešní debě přibývá lidí, kteří chtějí jít k
Bohu-'ceston utrpení a kteří svůj každodenní kříž berou s radostí a pokorou, Kolem 20 hod. je v bazilice a jejím okolí asi 10-12 tisíc lidí. Zřetelná a všem evidentní je přítomnust "pánů" od STB. Vybaveni fotoaparáty
a^vjčeokamerami neustále fotografují a filmují vytypované:osoby. S'iad
největší pozornosti se těší mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý.
Ve 23 hod. vytváří asi 100 mladých kruh, v jehož středu je připraveno několik kytaristů, po půl hodině se zde již modlí a zpívá aiji 2 tisíce "chlapců a děvčat. Krátce před půlnoéí je spontánním potlesícem přivítán pozdrav kardinála Tomáška, tlumočený poutníkem, který přijel z Prahy. Mladí mu odesílají telegram, kde mimo jiné píší: "Náš.,drahý Otec:
jsme Vaše vojsko a Vý jste náš generál. Nemámé žádné, mocenské zájmy ani
ambice a našimi nepříteli jsou jen zlo a hřích.'Ujišíujeme.Vés svojí věrnSstí". Je půlnoc a v rukou přítomných se ¿>bjevují 'htólýí-kvibé
a zazifëvà
4 r - 'f
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zpěv Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská...Ještě nikdy jsem při tónech
naší hymny necítil to,co tady v šaštíně. Program akademie dostává gradaci a spád,rytmické písně provázené potlesky,střídající modlitby a aktuální sdělení-např. prosba za Ivana Polanského a Augustina Navrátila.
Vždy po 3o minutách se zpívá Adoramus te Domine...
Vedeni snahou natočit další díl seriálu proticírkevní propagandy,zaranžují pracovníci televizního Štábu a jejich přisluhovali z řad StB scé
nu,která končí naprostým fiaskem. V okamžiku,kdy se podařilo osvětlit
hlavní část společenství mladých a je připraveno vše k natáčení,se věřící otočí zády,zvednou ruce nad hlavy a s prsty vztyčenými do tvaru písmene V,začnou hlasitě volat-chceme svobodu,nechť žije kardinál Tomášek,
necht žije Otec Korec. Je obdivuhodné a povznášející sledovat toto odhod
láni vyzařující z tváří převážně 20ti letých chlapců a děvčat. Spontánní1,
projevy víry vrcholí kolem 3 hod. ráno,kdy několik tisíc lidí se drží za
ruce a vytváří tak kolem baziliky živý lidský řetěz. A opět zaznívá zpěv
náboženských,ale i národních písní,skandování chceme Sv. Otce,Marie nozklame,nechl žije Otec Korec atd. Asi ve 4 hod. ráno 3e v programu /který mezitím probíhá v bazilice/ ozývají požadavky za zrušení dozoru státu
nad Církví,hovoří se o vvsleších bohoslovců a pod. Krátce nato zasáhne
StB a církevní tajemníci - mikrofony jsou vypnuty,což vyvolává rozhořčení v řadách poutníků. Je ráno,neděle 18.září 1988 a nepřehledné zástupy
lidí přicházejí k tomuto posvátnému místu slovenského národa. Pout vrcholí pontifikální mší sv.,biskupa Jána Sokola v 10,30 hod,,kterého nadšeně vítá asi 50 tisíc věřících. S poutí do ŠaStína je spojena celá řada
událostí,které jen dokreslují ponižující a nenormální 3tav v jakém se vě
řící a Církev na Slovensku a v celé naší vlasti nacházejí. Signatáři
Charty 77 Václav Benda a Václav fialy /kněz bez st.souhl./,byli celou so*
botu pod policejním dozorem. Biskup Ján Korec,na kterého se mládež v
Šaštíne tolik těšila,byl 17.9. odpoledne za použití brutálního násilí
doslova unesen příslušníky StB. Několik aktivistů,zejména z řad vysokoškoláků,bylo odrazováno od účasti na pouti,mnohým bylo vyhrožováno vyloučením ze školy.

Víra na Slovensku však žije a- sílí,tváří v tvář těmto zrádným projevům ^ateistického teroru. Systém,který ve vztahu k věřícím zatím nepoužil
jiných způsobů jednání,než rafinovanou a primitivní represi od šikanování , diskriminace až po gangsterské přepady far a vraždy kněží,sí musí uvě
domit,že již dávno je poražen. Věřící,tohoto v dějinách těžce zkoušeného
národa vědí,odkud čerpat síly - v jejich řadách a ze jména mezi křesťanskou mládeží se prohlubuje a zkvalitňuje náboženský a duchovní život.
Pout v šaštíne byla nejen potvrzením této skutečností,ale poskytla i ob-az sílící jednoty a bratrství mezi křesťany obou našich národů. Zároveň
byla i manifestací-lásky věřících ke své vlasti k jejíž budoucnosti by
nikdo z nás neměl zastat lhostejný.
Účastník z Olomouce
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Žarošická pout k oslavě svátku Naro2ení_fónn^_Karie_:
Žarošice,toto nejznámější ooutní místo moravského Slovácka zažilo o
tzv. "Zlaté sobotě" 10.září 1988 jednu z největších účastí viřících poutníků za posledních 20 let.Tito vysoké účast s sebou ale přináší i mnoho
problémů a těžkostí,vzhledem k omezeným prostorovým možnostem tohoto poutního místa.Přesto se zde během obou svátečních dnů sešlo asi kolem 20ti
tisíc lidí.
Z blízkých i vzdálených míst přicházeli poutníci během celého sobotního odpoledne i s mariánskými sochami.Většinou přijížděli autobusy a to t
ze vzdálených míst Slovenska. Slovenští poutníci tvořili asi oolovim všech
příchozích.Hodně poutníků připutovalo v menších či větších skupinkácl pěšky.Např. z mutěnické farnosti přes 20 kilometrů vzdálené přišlo 72,převážně,mladých lidí. Z Dolních Bojanovic chodí pěšky každoročně více jak 30 kilometrů na 300 věřících. Kněží - zpovědníci byli neustále v permnnenci neboí. touha po svátosti smíření byla u přistupujících viditelná. Po celou
robotu probíhal v kostele i na prostranství zu kostelem oficiální pro^-am,
'ter ' byl všude vyvěšený, a který řídil jistý dlouholetý laický aktiv' it.\
c ve ký mariánský ctitel z Rajhradu. Starobylé poutní písně se střídal r s
modltbou růžence a různých starodávných zvyků, které jsou na Slovácku U pickc,jako např. přinášení a kladení věnečků na oltář o<* mládenců a pa in m.
Po společné křížové cestě a odpolední mši sv.,při níž ac. v promluvě P.v
Sommer zaměřil zvláště no mladé lidi, a které povzbudil k rozhodnutí se pro
duchovní povolání, již všichni přítomní napjatě očekávali slavnostní vin"' rní mši sv. Při ní byl hlavním celebrant3m kapitulní vikář z Brna Ludvík
Horký,který
ve své promluvě kritizoval morální a mravní úpadek ve spoa úkolech věřících tomuto stavu čelit.
Lehem požehnání po této mši sv. zapadlo slunce a dci vys tříd ln.nocv
V.*3chna početně .-bojovaná mládež i s mariá^ksými sochan í se seřtu ilu k nočn mu průvodu kolem kostela.Těchto soch mohlo být odhodí na tři úeuítky.
Průvodu se té:', zúčastnil prelát Ludvík Horký spolu se v oni kně/ííinl,bonoalovci a ministranty.Je třeba říct,že tato úchvatná podávaná na ozářené
muriánské sochy,od kterých krogovoná děvčata nesla s tuhy,přilákala stovly,
ne-li tisíce lidí,pro které je tato část programu n-;jdůlnžitější.
Fejsilnější zážitek si odnáším a zřejmě i další z neoficiálního pro/rámu,který se uskutečnil po noční mši sv. asi ve 22 hod. Najednou z ničeno
nic,aniž by k tomu dal někdo podnět,se na prostranství 7,0 kostelem ;sešla
všechna přítemná mládež i ze Slovenska, Spontánním vystoupení,m se zpěvem
rytmických písní,doprovózených na kytary,basu a harimnium,vhodně doplňcanj-s:'. modlitbami a prosbami k Punně Marii, vyjádřili tito mladí věřící avou
oddanost církvi a zároveň ukázali tímto projevem rwdost z víry a nadšení z
nc ?.ého setkání a sjednocení v Duchu sv. Pří to» se opět jako výborný orgrniiátor a vedoucí osobnost ukázal již zmíněný katoli^k7 aktivista z Pajhr-. •
du. Toto jedinečné noční společenství mělo krásné vyvrcholení ' půlnoční
aš:. svatou,slouženou právě pro mládež a to v kostela česky,venku' sloven -,\ry.
Po -'a jich skončení se již někteří rozjížděli domů ne'qo se Uložili ke spinku. Celou noc však v kostele probíhal program,většinou 3lovonský.
7 neděli od 5 hod. byly slouženy každou hodinu m:í'e 3Vaté. Hodinový ,,ýpeiek od 6 do 7 hod. využil jistý laik ke zkrácenému programu,uvedenému v
srpnu na Hostýnů. Na hlavní mši sv. v 10 hod. přijel opět kapitulní vikář
Ludvík Horký. V té dobo se již mnozí poutníci opět pěšky vraceli do svých
dcmovů,kde po návratu,podle tradice,jsou uvítáni celou farností a v krojovaném průvodě odvedeni do kostela. Zde se pak celá poul zakončí požehnáním
a slavným Te Peum.
Co říci na adresu státních institucí? StB je na Slovácku pravděpodobně
"zbožnější'' než jinde,protože je nebylo možné mezi věřícími vůbec poznat.
IB velmi aktivně a dobře organizovala spletitou dopravu, jelikož kostel s'oůleďí s hlavní silnicí.Poutové atrakce byly letos povoleny,ale bez jakékoliv
evukové kulisyObčerstvení bylo kvalitní a dostatečné,takže vlastně vše
proběhlo ke spokojenosti všech.
Velké možnosti poutí pro budoucnost nejen na Slovácku vidím právě ve
ipojení tradičný pojímaných zvyklostí s novými prvky náboženského probuzelí věřících,j8ko je je uvědomění si 3Vé důstojnosti a sounáležitosti v Kriitu k »obě navzáj*a,jež nezné žádné hranice,překóžky či oběti.
PaV«! Zélesiý

- 15 - •
Tuto žádost s přiloženými otevřenými dopisy č. 4"a ž. 5 ozpačil okresní
prokurátor v Kroměříži JUBr. Chmeiík a předseda senátu OS v Kroměříži JU
Dr. Urbánek poklečoráním v trestní činnosti. Pro údejnou nepříčetnost
Augustina Navrátila mu proto bylo nařízeno ochranné ústavní psychiatrické léčení.
Augustin Navrátil, Uitopecný 14, 768 31 Zlobíce. '••
iMtOf^cny 24. «Snora l«i$7.
Véc:

Ž Á D O S I

Žádám o vyjádření k přiloženému Otevřenému dopisu č. 4 ze dne 16.
února 1987 vracejícímu se juátě k problematické swti Ing. Přemysla Coufala CSc. a k Otevřenému dopisu č. * ze dne 2.1" února 1967 týkajícího se
manželů Kořínkových z Prostějova, dálejc mému up030.iT,Sní ze dno 13« ledna 1987 kritizující článek Stanislava Štěpánka s KálÓ soboty ze dno 24.
prosince 1985 Č„ 52 ctr. 6 nazvaném "Zázraky se nekonají" /o poutním místě v Lurdech/ a k mému příspěvku k diskuzi o novém zákonč o tav. umělém
přerušení těhotenství ze dne 25. ledna 1987.
Vyjádření žádám k těmto okolnostem uvedených dopisů:
1. - Zda obsah těchto dopisů jo z hlediska našich platných zákonů a předpisů, z hlediska Wazinárodního paktu o občanských u politických právech nezávadný. Pokud by snad měl být obsah ¡vhodný > pak žádám uvedení konkrétních 3lov, kterých se to týká a který § trestního'zákona tím byl poruóen.
2. - Zda uveqené dopisy mohu zaslat t&m orgánům, jimž jaou adresovány.
1. - Zda uvedené depisy mohu předat nebo zaslat svým přátolům a známým
pro jejich informaci. Pokud ne, pak který právní předpis to zakazuje.
4» - Mohu tyto dopisy si dát oxeroxovat nobo jiným zpňsobom zvýšit jojich
počet, na př» vlastním optáním rukou, strojen, pomocí kopírovacího
papíru, nebo napráním na blánu a přenošením na popír nebo jinými
způsobyo Pokud no, který právní předpis oo nedovoluje a jakému trestnímu stíhání bych se tím snad vystavil.
Tuto žádost dávám proto, abych se ve své činnosti nedopustil nějakého protizákonného činu a abych se nevystavil trestnímu stíhání.
Za br^ké a všestranné zodpovězení mé žádosti Vám předem děkuji.
Augustin NAVRÁTIL

Příloha: 1» Dopis k diskuzi o novém zákoně o umrlém přerušení těhotenství
ze Cne 25. ledna 198?;
,
2. Upozornění r- dne 18. ledna 1987 k článku v Halo sobotě "Zázraky se nedejio"
2. Otevřený dopis č & 4 ze dne 16. února 1937 vracející se ještě
k problematické smrti Ing. Přemysla Coufala CSc»;
4« Otevřený dopÍ3 č. 5 ze dne 23. února 1987 týkající a© manželů Kořínkových 3 Prostějova.
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Augustin Navrátil, Lutopecny 14, 768 31 p. Zlobice okr. Krewěříž
l^toppcny 15.8-1^87
A MÍČE? ÍÍSBUIW!
Otevřený dopis č. 4
Presidentu ČSSR
F e d e r á " u shromáždění ČSSJí

viidí

Generální prokuratuře ČSSR
Gefterťlní prokuratuře SSB
?edeřálnÍJtu ministru vftjtra

Minií tfv viji tra
tfstudnímu výb£>ru NF ČSSR
Ústřednímu výboru KSČ
Ústřednímu výboru 4Sl. strany lid.
Ost*řdnímu výboru strany soci al»
RUÍW právo, Tribuna

Před dvěmi lety v měsíci únoru
zaslal nn vý;ve uvedeflí
orgány a instituce etevfer^ dopis č. 2 » ntffcvem "0 vzaždách, sebe»vraždách a rúznéta nořili, al« irikf o únoSech a mučeních v CSS.R
» jaký je nikdy v této eéležitosti postoj orjtfflů ministerstva
vnitra a prokuratury." Jednalo Ae pVdevrím t, vyffctdování Mlflíti
ing. Coufala CSc v Bratislavě.
V úvodu jsem se dovolával £ 12 Zákona c prokurwtu^e, kde jo
uvedeno, že "každý má právě žádat prokurátora o přezkoumání postupu neb* rozhodnutí orgánů a organizací « hledisku dodržení socialistické kékonnosti a o prokurítorské opatření k odstranění zjiřtěného poručení socialistická zákonnosti, prokurátor je povinen takový
podnít prozkoumat. Vyřizování nodnětu musí vycházet ze spolehlivé
eajiftěného stavu věcí a zajičtovat ochranu práv a zákonem chrá-r
n^ných z$jmů občanů a organizací ve shodě se společenskými aájmjrV
Ve svých připomínkách v uvedeném otevřeném dopino jsem vyleuče«í sebevraždy ing. Coufal* zdůrazňoval těmito argumenty:
V Fro jeho hluboké morální a náboženské přesvědčení.
2/ Pro jeho víru, fcivot a bezprostřední plájn prácr na nejbliřří •• ,
Období. Využití sluneční energie v zemědělství a příprava na d»k~
torekou práci o zemědělských stavbách.
3/ Tak nevypadá byt po sebevraždě. Noha -od stolu ulomená, sklo n»
kuchyňské lince rozbitě, klíč od ápifírny ohnutý, kolečko • kůže s hlavy odhozené, obložení na dveřích utržené, sklo od balkónových dveří rozbité, dalří klíček ulomený, knihy, prádlo
zpřeházené, všechny kapsy kalhot převrácené,áňůra od sviHl«
utržená, provaz se smačkou od krve, provaz, který tam nikdy před
. tím nebyl. Že byl klíč zevnitř, to vůbec nic neznamená, protože
dveře z venkovní strany bez klikv as otevírají klíčem a mírné
pootočení klíčem neznamená zamknuti, případný vr.^h mohl odejít
a dveře jen přibouchnout. Ctev*ít se dají klíčkem zvpnku jen
tehdy, když je klíč zevnitř pevytáhnutý. Zevnitř oni nebylo
zapřeno z.áporkou, přestože si ji krátce před tím dal k zabezpečení dveří přidělat, protože se obával o svou bezpečnost,
i/ Rozpor mezi výpovědí rodičů a ostatních občanů, kteří ho p-t
smrti viděli, se zápisem ze scudní pitvy. jak je možné, že soudní znalci viděli jen rozsžhlod oděrku červeno-žluté barvy se
zaschlým povrchem a radiče i dalří svědci viděli pravou stranu
obličeje protáhlou, pravé oko vyražené, u oka jizvu 3 cm dlouhou, nos rozmáčknutý, maličký, levé oko nerafl, vrchní ret potrhaný, kolem úst zčernalé, zuby neměl, levá strana obličeje
zmáčknutá de měsíčku, levé ucho natržené, namodralé, na čele
zeiedialý otisk $*><ípe4ku^ na levé straně protržená lebka v prů*aěru asi 3 ca, otevřená, krvavá díra4 na V v é straně fcrkM prora-

že*ié tepna, obli**j červený, modrý, č-emý. No rukách podlitiny
krve, na le«é ruce sedřejoý pásek kůže, prsty č e r v e n é n e pravé
ruce konce prstů pořezané žiletkou, Slinky na prstech sedřené,
krvavé, nohy pod koleny rozřesané. To je těle sebevraha?
5/Klíčový výinar pro objasnění smrti ing Coufala vřnk bude sjiřtění,
froř a* skončeni své poslední cesty do zahraničí byl stále 9 to
větřinou v noci vyslýchám bezpečností? proč byl stále hlídán a
sledován? C« mu byJ.o kladeno za vinu? Pr<fK na' tyto otásky orgány
prokuratury nedávají odpověd?
6/Je pravděpodobné, ne-li gi&té, že přímo neb*- nepřímo s těmito výs«íechy kviané Uejrečnostmmi orgány souvisí i vylákání a složení'
20.CC0 í$s /afcy ^e to aiMneivLo/. Peníze skládal dne U .
1981
v 9 hod, v jeA»é vinárně blízko Sovětské knihy, za přítomnosti
Dr. Štefana ^r^oně, pracovníka Slovenské akademie věd, který pak
do měsíce
Orgánům prokuratury musí být p*ec® známé, kdo
z přísluřmíků Uařejné či Státní bezpečnosti prováděl výší och ing.
Coufpla a kdo »nad mohl nebo snad i zneužil ářvdníhi výkonu k vlastnímu obohacení a to takovým způsobem. Zvlářtč když bvl stále hlídán a sledován.
7/valáí podezřelé a neobjasněné okolnosti re smrtí ing. Coufala.
A/ Kdo^lyl neznámý muž, vydávající se za zaměstnance pojiětovnyj
který před vraždou se stále potuloval po P, poschodí, kdo ing.
Coufal bydlel? 5151 Snad .a úkol vyřetřít, jak to vočer v domě
vypadá?
B/ Cc bylo příčinou náhlého přeruřpní elektrického proudu jen do
bytu ing. Coufala v osudnou dobu?
C/ Kdo měl zájem a kdo chodil v noci jií po zjištěná smrti po jeh*
bytě?
D/ Jek je to s druhým nožem? Ve zprávč se mluvilo jen o jednom
noži, po zprávě pak bvlo řečeno,
byly dva,,
E/ Jak se do bytu dostala prádelní řňůra ve t*och kusech se onyň*
kou, se stopami krve, když tam nikdy nebyla?
F/ Byly brány otisky p*edev?ím na vražedných nástrojíoh? Ve zprávě á tem nená zmínka»
G/Proč je odmítáno shlédnutí fotodokumentace bytu n nahlédnutí do
spisu? K tomuto bodu trnčím opis dCpisu z advokátní poradny v Bratislavě ze dne 4,8. 19&1 zaslaný rodičům inr. Coufala."V predmetnej veci Vám oznamujefae, že. ani po viacenásobných pokusocn S9 mi
nepodařilo v 3pis nahliadnút* Údajné bol spis na Mínisterstve spravodlivosti, pri poslednej návštěvě na VB sa mal nuchádzaí na StB.
Pracovníci VB neboli ochotný zistit v evidencii, kde flkutočnn
spis je a to ani po vieoero urgenciach. Vašich klientcv pracovníci
VB ¿obre pczr.a^ú, údajně žiadali o prořetronie veci oj iných orgáne v a tito si preóo vyžiadali spisy na proáetrenie.Mrzí ma, že
Vám v tejto veci nemožem vyhovět, nepředpokládám, že by postoj
orgánov VB v tomto smere sa změnil a preto Vám spisy prieležitostne zařliem.
H/Proo nebyla v tisku žádné zmínka o smrti inr. Cuofala?
A jaký byl osobní a soukromý život ing. Přemysla Coufala CSc?
Bvl svobodný, bezpartijní. Jeho zálibou bylo um/ní vřeho druhu. Byl
velmi skromný 3 velký dobrák. Každému pomohl a to ňpziřtně. Také
réi cestoval, procestoval téměř celou Evropu e to několikrát. Byl
v Přední Asii, v Africe, Alžíru a Tunisu.
V řirřím okruhu známých, přátel a spolupracovníků bylo váeobecvě známé, že byl upřímným, zásadním, věřícím křestanem, katolík«».
Ti nemnozí však také vědfili, 2e je -Zimný i v neoficiální církvi,že
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je řádovým knězem a ne.jen to, ale že zastává i určité významné posttavení v necficiální církvi,."
A tím také můžeme znát motiv. Ve však pro sebevraždul
Z orgánů Zboru národnej bezpečnosti i od orgánů prokuratury
však vždy vycházel závěr sdělený rodičům,že se trestní stíhání proti
neznámému pachateli zastavuje nebo že se podnět jako nedůvodný odkládá.
Výjimkou všqk byla až odpověS Ministerstva Vnitro SSR Čpím - 27/
St.-1982 ze dne I4.5.I982, ve ketré je uvedeno: "Na základe Vr.Sěj
stiažnosti na pcstup úríslušníkov CBC ZND Bratislaba IV vo věci nodostatatočného prošetrenia ámrtia Vášho synn Vám oznamujemej?e v postupe prísluřníkov CSC ZNB Bratislava boli zistené niektoré nedpsttatky, súvisiace s Vyšetřiváním případu. Vzhladom na uvedené, boln
Vám stiažnost uzatvorené ako čiastoČne oprávnnáá."
A generální prďkuratura SSR ze dne I3.5.I9P2 'zn. II/I rt 293/8
uvádí; »Na základě Vašich stížností adresovaných Ministerstvu vnitra
ČSSR a SSR z z jsnuára 1982 sora prozkůmnl vyšetřovací spis Obvodnej
správy ZNB Bratislava IV sp. zn. 44/10-04-04 81 ve věci ing. Cnofnln.
Zo spisu je evidentně, že vyšetřovatel VB nevykonal všetky potřebné
»kóny pr® náležité objasnenie veci a trestné stihanie zastavil prodčasno. Městského prokurátora som zpravil o tom, aby nariadil vyšetřovatelovi VE pokračovat v trestném stihaniu a až po vvkonání dosiažitelných úljcnov vů veci opetovno meritomo rczljodol-..
I př?s tctc opětovné pokračování wšetřcvání se na výsledcích nic
nezmínilo.
Prctcže závažné otázky související se smrtí ing. Coufala CSc stále zůstaly příslušnými vyšetřujícími orgány nezodpovězeny o nevya-větleny proto jsem
snažil napsáním otevřeného dopisu č. 2 dočiílit
sjednání nápravy. Přitom jsem uvedlr Že pekud z mého dosavadního
líčení snad není jasnýractivk napsání tohete otevřeného dopisu, tak
ještě jednou zdůrazňuji, že zveřejněním svých pochybností c způsobech
vyšetřování nebo kritiku některých negativních jovů pckládám to, sveji povinnost, jako nelhostejný přístup k dané věci. Mým úmyslem proto
je sjednání nápravy takevým způsobem, abv všechny pochybnosti byly
odstraněny.
Ve svém otevřeném depise č. 2 jsem se také Zmínil, že jsem byl
svími přáteli varován, když jsem se jim svěřil o svém úmyslu upozorni
nit jak na zneužívání psychiatrie nebo záležitosti petičního práva
či na tento drastický případ a další aktuální záležitosti, které
chci tímte způsobem zveřejňovat. Připomínali mi, jestli mi nestačí,
že jsem již jednou bvl přejet autem na silnivi mezi Kojetínem a Kromě^ížem a pak převezen do nemocnice s těžkým otřesem mezku a krváce'ním do mozku. Ze stejně se vedlo i mému příteli Janu Pavlíčkovi, který na téže silnici jen o kousek dál, dopadl rcdcbně..Tc po sepsání a
rozšiřování petice s náboženskou problematikou. Uváděli mi i další
případy násilí u Ivana Medka, Stanislava Adámka, Zir;-' Fruedcvé a dal.
Abych si rozmyslel"píchat do vosího hnízda."
Jak jsem tedy dopadl u příslušných ergánů a institucí na něž
jsem se v uvedené záležitosti obrátil? Zcdpcvezení svých otázek a
dosud nevysvětlených okolností v souvislosti se emrtí ing. Coufala
jsem se nedočkal* Ani jsem nebyl přejet autem. Eylc "jen"vydán*o uenesení, kterým jsem byl obviněn z trestného činu pobuřování podle
§ 100 cdst. l,písm. a/,cdst. 3 písm. a/ tr..,' zák«, k teréhc jsem se
měl dcp.'justit tím, že jsem vyhotovil a rozeslal na státní orgány
otevřený dopis č. 2, jež prý cbsahem hrubě zkresluje fakta a útočí
proti orgánům čsl. &cc- etétuu Scučarsně. ¿sem "byl odvlečen dc vazby
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v Brně mezi lupiče, zloděje a jiné delikventy, silné kuřáky, kde
jsem jakc nekuřák utrpěl vážncu újmu na zdraví. Fc dvou měsících
jsem pak byl z věznice v Brně převezen dc zvláštního vězeňského c-dd„
psychiatrické léčebny v Fráze 6 Bohnicích, zase dc cely niptzi kuřáky a těžké násilné, i sexuální-úchylné' delikventy, z nichž jeden mi
čas.tic vyhrcřcyal, že mě dc rána zabije. Fc dalších dvcu měsících
jsem byl převážen'na "léčení" dc psychiatrické léčebny v Kroměříži*
ť t a m jspp> byl umístěn na uzsfvřpnám edd. v podmínkách blízkých vě-.
zení, kde se mneu byle zacházeno jakc s nebezpečným a úchylnýrrt pacientem, který neměl ani tolik. Jvolncsti, jako pacienti s násilnými
j
a sexuálně násilnými činy.
'•
.. ...
>
' Scučasně s mým cdvlečením-dc vazby byla v našem domě provedená"
domovní přehlídka, při které bylo cdobráno asi 3l>0 položek, v Střu nou
náboženských knih a ti'skcvin, včetně magneto foncvých kazet s nalira.nými náboženskými písněmi nafich dětí. Také nap*. Encyklika Jana XXIII»
Facem in terris u nás vydaná i knihy a brožury s náboženským obsahem, legálně zaslané ze zahraničí.
I když jsem byl j'iž v psychiatrické léčebně v Kroměříži /na touto pebyt se již vztahuje nemocenské pojištění/, přesto mi pc tři
měsíce vodění závodu odmítalo vydávání dávek nemocenského pojištění.
Teprve koncem října gsem se dočkal propuštění z psychiatrické léčebny_v Kroměříži, kde jsem mži být léčený ns duševní chcrcbu - paranoia kverulans. začátkem listopadu jsem již nastoupil do sváho
městnání na dráze. Náeilnéhc činu jsem však u č K v w ť nebyl. Dne 26.11.
ve.večerních hodinách p*i službě na zastávce Tj^Sí) v Bezměrcvě, ."JÍ.JOM
byl přepaden Cikány. S výkřikem, že mě musí zabit, se na mne jecum
z nich vrhl, bil mne pěstmi do obličrje a kppnl.' Pctom jsem byl
cd/ťten dc nemecnicé v Krorfřěříži, Měl jsem zlcmenou levou lícní
kcet s posunem úlomků, krěvní výron do dutiny čelistní vlevo, rozsáhlé krevní padlitiny cbličeje a víčka levého oka, krevní výrchy do
spejivek levého oka a zhmoždění dolní čelisti. Nyní jsem již znovu
nastoupil dc zaměstnání, i když náclodkem tohoto úrozu n^mám ještě
všechno v pořádku.
Jak jsem již uvedl, s "vyřízením" méhc ctevřenáho drpisu č. 2
takovým způsebem, jak to vařetřující a soudní orgány učinily, nemohu
být vůbec spokojený a pře to znovu žádám, aby ckclncsti, které byly
předmětem méhc zájmu, b y l y přešetřviiy a náležitě vysvětleny»
Domnívám se, že jak rodiče zeinřelébi ing. Přemysla Coufala CSc, tak
i jehc přátelé a známí a-culáv veřejnost má právo znát vichři,y ckolncsti jak jehc smrti, tak i toho, -cc jí předcházelo, včetně důvody
jeho výslechů a jehc hlídání a sledování.
Předpokládám také, že tento dopis n<?bude zase důvodem pře nějaký můj trestní nebe jiný pestih, preteže dělám jen ve skromné míře
tc, cc v ne¿hojnějších sdělovacích prostředcích využíváno npbc zneužíváno při kře tu se různých soudních případů v zahraničí také třeba
oficiálně uzavřených, ale no něž mají různí cbčané či žurnalisté _
odlišný názer a jež naše sdělovací prostředky čaetc a r^di zveřejňují, komentují i oficiální vezri zpochybňují*
Žátán také bozedkladně vyřešení méhc podnětu ke stížnosti pře
perušení zákona ze dne 23<5. 1986, zaslané Generálnímu prokurátora
C3R v Praze, který má vyřizovat krajská prokurátor v Brně, a který
je každý měsíc odkládán na pozdější debu.
Zrovna tak žádám bezodkladně vrácení všech mých zadržených věcí
p*i demevní přehlídce, protože žádné z těchto věcí nebyly ani v p*ímé, ani v nepřímé souvislosti e trestnýr činem, z kterého jsem byl

»
- 20 cbviněn nebe s jiným trestním činem. A pcůhé vlastnění nojen náboženských a jiných tiskovin nebo publikací, se nejen neznkládá d\.Vrod
k nějakému trestnímu stíhrní, ale nenj také dftvcdem k jejich zabréiJíjíím méně pak různé úřední dcklady a mé korespondence ? úřady,
i kcpie znaleckých pesudků nebe jrjicb cpisy, které b.viv také zadrženy. Je také v rc^peru se zákenem, aby náboženské tiskoviny bvly
dévény k peseuzení orgánu, instituci či znalcům, ateistům, kteří
preti náboženství výstupu jí či preti němu bejují, nobet je oprávněný p-edpcklad, že jejich posuzování bude'nespravodlivě zaujaté.
Lidcvě se temu *íká,. že kozel dělá zahradníka.
Fcstrčdém ¿csud také va^ízení mého oznámení c trestném činu zneužití pravemeci veřejného činitele, podle §1"?8 odst.l písm.a/,b/ tr.
zák. na kapitána StB JUDr. Karla Veselého, který spelu s orgány VB
provedl demevní prchlídku v mém bytě a na praccviřti a odňnl věci,
které neměl nařízeno odňat, a ketré s žádným irestním činem nesouvisely, jak jsen již uvedl v předchozím odstavci. Z krajské prokuratury ^ v Brně, kam jsem tete cznámení zaslal 17-10 19P6, přeatcže je
tejiž čtyři měsíce, desud mi nejenže neboříc jpho vv^ízení, ale
ani jsem neobdržel potvrzení c jehc příjmu.
Žádám také vybízení méhc pednětu ke stížnosti prc 'poručení zá~
cna ze dne 28.5.1986, který bal adresovaný Generálnímu prokurátoru
SR v Praze, a který mé také vvřizcvat krajský prokurátor v Brně.
Přestože je tc již více než 8 měsíců cd jehc cdoaléní, přesto tnké
desud vyřízen nebyl. Týká se především ficudního ri jinéhc řízení
v souvislosti s psychiatrickým posudkem n psychiatrickým léčením
a jako jeho nutný doplnék je i má 30ti stránková stííncot , adresovaná krajskému soudu v 3rně preti usnesení okresního soudu v Kroměříži ze dne 21.4T1986.
Vyzývám také naře sdělovací prostředky, p*edevřím Rudé právo n
Tribunu, kterým tento otevřený dopis je také adrese ván. prcí se
naři cbčané nedovídají c třehte věcech* které uvidím, jnicc,ž i o
soudních precesech -s katolickými aktivisty Frantiřknm Adámkem z
Přerova, Michalem Mrtvým z Olcmcuce, ing. Pavlem Pudrem a Jaroslavem Němcem z Gottwaldova, ing. Václavem"Dvořák oin, R^Dr. Vlad, Fučíkem, Michalem Kolečkem, Kvřtcslavcu Kuželovou a Adolfem R/zkem z
Prehy, ale také Josefem Adámkem a Petrem Pospíchalem z E m a a o
dalěích, včetně signatářů Charty 77. PrcČ Se vřechnc dřlá pokeutně
a tak, že se to naři občané dovídají jen ze sdělovacích prostředků
ae zahraničí. Dostanu na svéu otázky cxipověc)?

Augustin Navrátil

*

Augustin
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Generální prokvurátaf ČSfl
Ministerstvo zdravotnictví Č6J?
fotřadní výbor KSČ

íartíky; Hovnoat
Lidová dcjnokracie
Československá televize

POMOZTE V PÁTRÁNÍ - "Okresní aoud ve Znojmě vydal příkaz k dodání do psychiatrické
léčebny v Kroměříži na manžele Karin a Jln*
ďřišku Kořínkovi. Z dosavadního šetření ¿e
zjevné, že se ukrývají před zadržením, aby
tak zmařili své nutné umístnění v léčebném
ústavu. Manželé Kořínkoví nohou provádět
restaurátorské práce, nebot mnnřo'1 se touto činností sabývrj. strle cestují dopravními prostřeli-y,.. Žádáme veřejnost, aby n*
manžele Kořínkovi upozornila a vzhledem k
tomu, že je po rich vyhlášeno celostátní
átrání, luc podat informace u kteréhokoiv oddělení VB, neto přímo na správě Vwřejné bezpečnosti Brno."
/Deník "Lidová demokracie" - 29. říjrrn 1^)6/

Í

V citovaném článečku ku spolupráci s VB vyrvaní občané postrádají
další potřebné údaje o této hledané manželské doojici a další podrobnosti v souvislosti s důvody jejich skrývání a okolnostmi proč mají být dodáni k nucenemu pobytu do psychiatrické léčebny v Kroměříži.
Protože jsem se s nimi již před několika 'éty seznámil a dosti podrobně znám jejich osud a také jsem jim v r. 1?84 písemně vypracoval kritické zhodnocení písemných posudků soudních znalců z oboru psychiatři«,
proto s-e domnívám, že by bylo užitečné, abych př ispěl k t>b;}aanř!ní i porozumění v této záležitosti.
5 ÁST

l.

Několik údajů k doplnění zprávy o pov&cti týkající ae mflnželft Komínkových, které pravděpodobně nejsou širší veřejnosti známét

• Karel KOŘÍNEK - nor. 5. 2. 1929 v Prostějově. Registrovaný výtvarník z povolání, akadem. malíř, grafik a restaurátor. Teolog - biblista.
Absolvent Školy uměl.řemesel v Brně. Maturoval v r. 1959 SUfí / býv.
VŽUP škola/ v Brně o Mimořádný posluchač kansthistorie na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyné v Brně. Diplomovou mistrovskou práci: "R#ataurování a konzervace obrazů % 19. století" obfrájil » vyznamenání® ? r.
1976.
Absolvent bohoslorečkého Biblického semináře ASD v Praze. Po absolutoriu se věnuje činnosti v oboru bibllatiky a orientalistiky. Několik lat
táž vykonával službu kazatele. Znalost cizích jazykft: němčina, rultifli,
angličtina, esperanto, latina, starořeČtina, hebrejština.
Zaaěstnání a veřejná činnost: Pracoval jako výtvarník - návrhář a
grafik * propagačních odděleních různých podniků, zúčastňoval se •outŠíí.
QíXe 3»ko výtvarný metodik a metodik pro názornou agitaci Osvětového donu B. Y. v Třebíči, instruktor a vedoucí kroužku «ladýeh výtvarníků při
Domě pionýrů v Třebíči, člen Sboru odbomýoh instruktorů pra agitaei
Ira jakého doeu kultury a osvěty n fcruí.

- 22 Veřejnosti se představil dvěma soubornými výstavami svých obrazů
a kreseb ve společenském sále Klubu strojařů /1v74/ r. dále v kulturní
místnosti n.p. Gala Prostějov.
Od r. 1976 se mimo jiné věnuje restaurovaní obrazů, plastik a jiných kulturně historických památeK.
Ctf svého mládí byl činný v mládežnické organ. Junák. Vedl oddíl
Vlčat v Ketkovicích. Po přestěhování se do Prostějova byl Členem Okresní rady Junák Prostějov, kde vykonával funkci výchovného zpravodaje
okresu.
Od r. 1963 byl členem Čs. svazu esperantistů, podílel se m budování mezinárodního esperatskéhó tábora na Vranovské přehradě,
Už sa samu odvahu v osmačtyřicátém konvertovat a v padesátých létech studovat bohosloví na biblickém semináři si vysloužil za "odměnu"
tři roky trvající službu u proslulých jednotek PTP.
Jindřiška KOŘÍNKOVÁ - rozená Pludková, nar. 29.11.1929 v Olomouci.
Později pak trvalévbydlištš v Prostějově. Vyučila se modistkou, dálkové studium 6D0 /¿kola dekorativního umění v Praze/.
Po vyučení pracovala v propagačním oddělení OP Prostějov. Byla
zaměstnána jako aranžérka a dekoratérka v rekluinních oddáleních různých podniků /OODSZ Olomouc, výstaviště BVV Brno u výstavnictví ZZN
v Prostějově/.
Od svých 16ti let je činná v mládežnické organizaci Junák, kde
byla vedoucí oddílu děvčat okrsku Prostějov. V létech 19',M-69 byla zástupkyní velitele střediska Junák Ketkovice - Brno-venkov a vedla tamní dívčí oddíl. Od r. 1970 byla členkou Okresní rady Ju.u.1: v Prostějově. i-o sloučení mládežnickyi.n organizací vykonávala funkci v Okresním
výboru PO Seto. Funkce v OV ťO S I složila na vlastní žádost s rodinných
důvodů před narozením pátého dítěte.
členkou čs.svazu esperantistů je od r. 1974 v pob. Prostějov.
1.
O ň o T

II.

Stručné sdělení o osudu těžce zkoušené manželské dvojice a jejich
pěti dětí:
Jejich pronásledovaní nastalo po..', co sami bez bytu soustředili
informace o nezákonnostech v o::l..u„i hospodaření s být,/ v obvodě ONV
Brno I v první polovině šedesátých let a zaslali příslušným revizním
orgánům. Tyto revizní orgány však na místo prošetření a vyřízení oprávněného podnětu, poskytly možnost těm funkcionářům, jichž se kritika
přímo týkala, naplno rozpoutat nevybíravou kampaň namířenou proti manželům Kořínkovým. Nešetřili přitom ani dětí.
Po několikeré úspěšné obhajobě proti zákeřným obviněním byli manželé Kořínkovi v r. 1967 tajně v neveřejné vedeném soudním jednání
zbaveni svéprávnosti. To proto, aby jim byla obhajoba o prosazení jakéhokoliv práva znemožněna. Ačkoliv ještě v r. 1973 odborní lékaři
vedeni prof. UJDr. K Tabarkou DrSc. pa všestranném vyšetření ve svém
odborném psychiatrickém znaleckém posudku prohlašují Jindříšku Kořínkovou za duševně zdravou a navrhl revizi soudního rozhodnutí - k revizi
nedošlo. Namísto vrácení odebraná právní způsobilosti byly manželům
Kořínkovým téhož r. 1973 rovněž tak: dalším utajovaným řízením odňaty
všechny nezletilé děti a nejmladáí z nich Libor byl za několik dní po
jeho narození při odchodu matky z porodnice bez vysvětlení a platného
rozhodnutí odebrán s určením k adopci. Na četné dotazy a stížnosti poškozených rodičů, příbuzenstva a přátel vyšetřující revizní orgány dosud nepodaly patřičnou uspokojivou odpověa.

- 23 Nejstarší syn, jenž byl schopen zájmy rodičů i odvlečených svých
sourozenců hájit, byl dán no 14 měsíců do vězeni pro dd,-i jné ve svém
bytě napadení tří v civilu oblečených příslušníka VB. Rodiče obviněni
z ténaž ¿inu byli bez soudního projednání umístěni v psychiatrické léčebně * ^ronéřiži e
14 měsíců podrobeni násilnému ústavnímu psychiatrickému achrennému léčení.
propuštění byli předáni na léčení m\bultntní ÍWJ odu. prim
O. .iulvy a MJLr. VI uitimili Svitavaké v
OUNZ Prostějov. T m po d.iliích 6 let doatavuli injekce Módit,«nu a tnblety Pefíen&zin. Thyorid>-'ZÍn a Ťriphanidyl.
Aby si zachránili jim V.-Jcto ničené Sdr. ví, t ,k se od r. 1983 vzepřeli dfiláíjni poškozování oigunizmu a tuto léčbu odmítli. Jmenovaní
lékaři /O.Hulvs n V. jviiavťka/ podali ihnec u soudu návrh na zavinu
odmítnutého ambulantního léčení na léčbu ústavní, kturu se vykonává na
uzavřeném oddělení PL.
Jednání o teto změně léčení vedené u okresního soudu v Prostějově
skončila neúspSšně. Krajsky soud potom d<flší jednání přikázal tomu
nejvzdélenějšírau soudu, tj. okresnímu soudu ve Znojmě. Okresní soud
ve Znojmě p^k v nepřítomnosti souzených i jejich obhájce rozhodl jnk
patrna ze zprávy v tisku. Krajský soud v i)rně pwk. v neveřejném zasedání
rozsudek potvrdil.
Manželé Kořínkovi zaaktivní upoluúčíisti některých svých příbuzných
rodiny 2 přátel vyčerpali všechny zákonné mocnosti obhajoby avého práva
na klidný rodinný život o seberealizaci. Jejich obhajob 1 jo kladena
překážko tím, že ač jsou oooby plnoprávné, soud jim odmítl vydat před
nimi dosud utajované rozsudky» aby proti jejich obonhu nemohli podat
odvolání, kdy jim budou vydány tyto jejich rodiny e d'Hí flo týkající
rozsudky, jnko ne př» rozsudek z JLO. 3.1967 Č.j, 21 No 902/67 býv. okr.
soudu Brno «» město, př. senátu 3. Tichánek ??? Rozsudek z prosince 1967
č.j. 1 Nc 8J/Ó4 téhož soudu př. 3enétu Z. Mádrová TT? Rozsudek z 28. bře
na 1973 č.j. 7/0 llo73 okr. soud® Prostějov, přeus. senátu Petr Mai,ntd.
Domnívám se, že manželé Kořínkoví se m<iji odstranit a znemožnit
především proto, ze trvají na vracení jim protiprávně odebraného dítěte Libora. Aby nemuseli být bráni k řodpovědnoeti ti odpovědní Činiteli*',
kteří m U i na těchto nezákonnostech ňlavní podíl.
ČÁST

111.

^J-L—S h o d_n o c_ej»JÉ_i
písemnven posudku, soudních znalců z oboru psychiatrie a jiných písemných vyjádření psychiatrů ve věci manželů Karlřt e^Jindřiáky Kořínkových bytem
796 01 Prostějov, ďárka 3, jakož i jiné závažné
věcné i formální nedostatky, které v souvislosti
s internací manželů Kořínkových v psychiatrických zařízeních jsem zjistil.
1. Násilné_odvleČení mahželů Kořínkových do Psychiatrické léčebny Brno
jern3vI~e"óo I?VII.-IO?í?7l9bb~SýXo~razákanné a protiprávní, protože
v uveoené věci nebylo vydáno žádné zákonné rozhodnutí a proto vedení této psychiatrické léčebny nebylo oprávněné je převzít k vyšetření. Nelze se odvolávat nu prokazatelně nepravdivé důvody uvedené v
prípiae eeberu zdravotnictví ViěWI v brn.í sni v přípise z 10.11.1966
Lest. soudu adresovaném VB Brn» 1, protoíe ¿é ověřitslné, že Kare}.
""iToríneic nebyl nizay prsá tém písemně nebo ji»yrozuuttěnt že je
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proti němu zahajeno nějaké řízení, oni nebyl nikdy a tím méně několikrát vyevífca k ¿atorovplnému vyšetření zdravotního stavu, ja>k bylo v tomto přípise nespravedlivě uvedeno, ¡¿tejně tak nebylo oprávněno přijetí
paní Jindřišky Kořínkové, navíc jiz ve stavu pokročilého těhotenství,
Joíy nucený pobyt v psychiatrickém zařízení vyžadoval souhlas gynekologa,
^dosvědčuje i zkrývaní jí před ostatními pacientkami» Byly jí odmítáB(y vycházky s ostatními pacientkami. A teprve na její naléhání jí byly
vycházky dovoleny a to jen v době, kdy ostatní pacientky se již z vycházky vrátily.
i.V gsvchiatrické léčebně_v 4rn>-Černovicích byly P^otigr^vn^^cenzorováQy
soukromé p j j l š ^ j I ^ r T ^ K o F I ^ o ^ T ^ ^ ^ ^ ^ J ^ EyIy"I~z«3r5éř^y~a"!c'*'b3re5élovl 3ě~jiz ňřaostaly7 JňHo ňnpr. dopis adresovaný její matce. V ehorobopisu Jindřišky Kořínkové je to dokonce uvedeno takto: "Snažila se
propašovat své matce dopis." Vytržených citátů z tohoto ukrmlflného do11
pisu pak bylo zneuzíváno i po mnoha létech.
3.Rozgory_i>ři_stanovení_d^^
a/ Hysterická osoba s nevybíravými způsoby jednání AíiJDr, 0. Krátký,
ře5ítěl~pšycfi7~l?ce£ř$ Crňo-Jeřňovičě"ftasEovo~2,lj.l2.196«V,který
toto písemně v úřeuním spise uved, ač Jindř. Kořínkovou nikdy
odborně nevyšetřoval, ba oni ji v životě nikdy neviděl fl tyto dv*
osoby ae nikdy nesatjiccly. /Trestní oznámení pro tuto urážku m cti
bylo včas uplatněno r. iyá4, avšak šetření ve věci ani řízení nebylo
dodnes zahájeno/.
b/ Závažné_£s\chaotické grojgvy rázu dlouhodobá kvo.lurntonní_roa|cce
7?rImar"í.iOLř. "Olar^gh o55aněk7T^řT~Da?míI ŠcfiIIiJ5eřgoř"pf3ýcFiTatrická léč. Brno-Čemovice, 10.12.196b, atr. 12 chorobopisu/.
v""prav2m IjIova~ÍjmyšÍÚ7"*7 ^olj3-špaČR?ía2~'tř7~Siřiu
7pokus"o~uňo£"vluitního jim ukradeného dítěte - poan. opis./ bylá
»chopna rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání e avá jed"
nání ovládat. Intelektové funkce vyšetřované jsou v pásmu průměru.
Vyšetřovaná je schopna účastnit se trestního jednání a je schopna
chápat event. účel trestního postihu. Není nebezpečná ani sobě ani
svému okolí nebo veřejnému pořádku. Znalci doporučují, aby u vyšetřované bylo znovu posouzeno ustanovení o neschopnosti k právním úkonům a zrevidováno rozhodnutí zda vyšetřované a její manžel jsou
schopni vychovávat své děti" /Docent MUDr Karel Tabarka CSc., MUBr.
František Skřivánek 28.9.1973 l'K Olomouc/ - Trestní stíhání pro
shora zmíněný trest, čin bylo z rozhodnutí vyšetřovatele VO-SNB Karlovy Vary na podkladě těchto skutečností zastaveno.
()/ ^enovaná_tr^í_ dašévní_chorobcu^a to kverul8Ční_paranoiou. Výše
uveaiňa uulsviu cňořoba~u JiňariKE;/~KoHňíčov2"Žpůió5íIa7 že jmenovaná nebyla schopna ovládat své jednání a nebyla schopna rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání. Trestné činnosti /jíž
má být neprokázané obvinění z "útoku na veř. Činitele" - pozn.opie/
se dopustila pod vlivem 3vé duševní choroby. Znělci považují pobyt
jmenované nu svoood-í za nebezpečný vzhlecem k možnosti opakování
podobné trestné činnosti. Znalci doporučují u jmenované neřízení
ústavní ochranné psychiatrické léčby. Jindřiška Kořínková je /v posudku alovo "je" je škrtnuto a dodatečně opraveno rukou na "není"}
viz stana 32 t. posudku, jejíž xerokopi-e přiložena - pozn. opis/
aéhojna chápat s^ysl trestního ří2ení a zúčer-.tnit se projednávání
před soudem v dané trestní věci - tolik posudek /trestní/.
Posudek civilní: Jindřiška Kořínková je nezpuSoBíIS E~poOávání
neodůvodněných podání, ž&lob a stížnostíj vyplývajících
z její
roby, /kverulační aktivita/. ¥e všech ostatních právn£*h ýkorxťh
je způsobilá k právnímu jednáoruL
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Pří tonuly stav duševr.4: ;-!ySlení sputvislé,. přítomny persekuční
bludy, které jsou spojeny v logický systém. Intelektové schopnosti
v mezích průměru. Osobncót 3 rysy paranoidními /podezřívavost,
vziahovačnost, nedůvěřivost/, zvýšeno scbev\iomi» Vtktomí duševní
choroby z cel o chybí. «..aační ¿výšená onoční
N;n, sklon k afektům vzteku, zvýšená j:iontrtneita, nedůvěřivá k znalcům. /Str. ¿1
posudku/.
Rozbor a závěr: U jnenovfmé se jedná o 0úrovní chorobu ve vlastnTm*šIova~s?.ysIu a to o kveiulační par ¡noiu. Ji o o duševní chorobu, která se roovíjí plíživč, po;volna v průběhu lot... nčhom
let se pozvolna rozvíjí á k : m ; bludy, které jsou skicu beuy v logický system. Dii. nostika uvededuševní choroby u Jindřišky Ko• řínkové jc v současné uobě obtížná pro znaění dinimulční projevy
u jmenované. iianiíestní ch^borná přú.nnky zjišlují znalci až
opakovaným:vyšetřením a po.'.oráváním jmenované /Str. ?M,2<) po.sudku/, /prim. kUDr. Lugen Skulu, aek»lák, Maria Mrkáuová, psychiatrická léčebna Šternberk, Doe. MUDř. Karel Tubarka <JSc. r
psych, klinika Olomouc 10. 6. 1 «177/.
O tom, ze nejde o kvnlii Rov-nť poyixlky soudních znolcfi, /mimo
posui.ek Doe. Md^r. Knrla Ta Dárky CSc. » MUDr. 1?. Skřivánka - puych.
kliniky Olomouc ze dne 2ť.9.197j/ svědčí všechny ontntní VKájemnS si
odporující posudky nebo jiná vyjádření psychiatrů. Tak nnpř. -ni.i-li
jít o diagnózu "hy.>tf ri c;:á osoba a nevybíravými zpAuoby jednání"
/Krátký 1502/ nelze vůbec určit o jakou duševní chorobu nebo 'anomálii osobnosti jde. Snad má jít o
chopetii, psychopatiokou osobnost.
Nebyl to také žádný posudek ani rý; ledek odborná ho vyšetření, filo je
to než dokladem toho,
je moZno zneužít svého společenského postavení k znevažování osoby, kterou nikdy oni n» viděl, a tím méně ji
pak mohl odborně posukovat.

Jo také zájadní a podotatrxv rozdíl mesá diagnosou "závažné psy-»
chopstiské projevy r á m dlouhodobé kverulatorní reakce" /Sohánek,
Schildorberger 1966/ a "kverulační paranoia" /Skula, Mrkásov-á, Tobarka 1977/. Jestliže psychopatie je stav, nikoliv eliorpbía, neboli
•disharmonická struktura osobnosti a nevyrovnanými n nevyvážnými jed notlivými složkami /Vencovský, Dobiáš: Psychiatrie 1970, str. 170/,
pak paranoia je terapeuticky o prognosticky nnnejvýá vážná, ohronic*ká duševní choroba. Skupina psychopatií « psychóz /paranoia/ aC vzájemné vylučuji.
Je také překvapující, jak si soudní zrr-lci /Skula, Bírkásová, Tabarka/ zahrávají a zaměňují pojmy paranoidní a paranoický. Tok v podudku /trestním/ uvádí: "jmenovaná trpí ouševní chorobou a to kyi^
rula/: ní o or ano i ou /str. 32 po sudka/. Přitom n<< str. 21 potjudku Jř^uvt:
deno: "osobnost s ryny .p-u-anoidnÍQÍ." Je třeba přípoj&enout, že u syndromu paranóickéno jde o vývoj, kdežto paranoidní je nu základě pro*
čajů. /Vencovský> Lobiéš: Psychiatrie 1976, str. 159/.
Také ¿polečensk: cnov^ní jak je charakteristické pro paranoiu
neodpovídá chování zjištěnému s udními znalci, ani jaké ve akutččnoati
je. Charakteristika paranoika: "... jo plný nedůvěry a podezíravosti
vůči okolí, chová 3^ ostražitě, up/jatě 3 re ze, rvouce Z možnosti navážit srdečné, přátelské st;^y." /Vencovský, Dobiáš 1976, Psychiatrie
jtr. 311/. A z josixiku soudních znalců: ''Jejich chování během vyšetřovaní klidn* a eoorádané" /str.
12 posudku/, dále Zodpovídá ochotně,
přiléhavě, airučnl, myšlení souvÍ3lé"/str. 21 posudku/,"chování společensky slušné, korektrí" /str. 26,27 posudku/. A stejně i ve skutečň/dti; oběti.í, nezištní, a nadšení pracovníci v mládežnické® hnulí, ¡společenští, oblíbení. Dovětek z téže 12. str. posudku: "...kontrsstcvclc = fakty vyplívajícími ze apiou r, z jejich výpovědí. To
"cčr.otí ¿V.r.lci jako výraz jisté disimylace
Jestliže u laická' v^»
vajnaati je onam,v především výraz simulace, siraul&nt, pak oři
•ehiax,rickÉ:e tiba páyohologickér. vyáetřaní ¿e tv itoaoel-né
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Nesouhlasí výsledky vyšetřovaní vyšetřovaného s jednostranná
sesbíranými zpochybňujícími zprávami orgánů VB a pod.? Jednoduše;
vyšetřovaný disimuluje. Jsou rozpory při stanovování diagnózy? Vyšetřovaný disimuluje.^Nejsou výsledky psychologických testů v souladu s plánovanou diagnózou? Vyšetřovaný disimuleje. Tím kouzelným výrazea se da zakrýt všechno. Neschopnost, neobjektivnost, lnjdáctví
i zlý úmysl poplatného ayšetřujícího znalce.
a/ Závažné^gs^chigatické^grojevv razu_dlouhodobé_kverulatorní__reaEc|37PrImár luODrT Oláričh Sananefč a"íOTDř7~JořmII""S51iII35ěřger7
psychiatrická léčebna Brno 10. 12. 19óó, str. 12 chorobopis/.
b/ Posudek^tres^ní:_Jmenovaný_trgí duševn^ chorobou,_g^to_indukoňou^pařanoi^ni gsyčhozou, ~Vý3e uvěděňS 3u§ěvFu~čnořo5a~EyT'a"Tr
Rnřla~Rořiňka I v do5l""špáchání trestní činnosti. Této trestné
činnosti se dopouštěl přímo pod vlivem své duševní choroby a
vzhledem k tomu nebyl schopen rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání a nebyl schopen své jednání ovládat. Znalci
povazují pobyt jEiaonovaného na 3vobod* za nebezpečný vzhledem k
možnostem opakování podobné trestní činnosti. Znalci doporučují u jmenovaného ústavní ochranné psychiatrické léčení, na které by po ústupu chorobných projevů navazovalo ambulantní psychiatrické léčení. Karel Kořínek je /v posudku' slovo "je" jo
škrtnuto a dojistečně opraveno rukou na "není t.č.", viz str. 3?
posudku, jejíž xerokopie přiložena - pozn.opis./ schopen chápat,
smysl trestního řízení a zúčastnit se projednávání před soudem
v dané trestní věci.
Pos.^ď^k cjvilní; Je nezpůsobilý podúrvat neodůvodněné žaloby,
stížnosti, podaní /kverulačni aktivita vyplývající z jeho tluševních&roby/. Ve všech ostatních úkonech je Způsobilý k právnímu
jednaní /str. 32 posudku/.
Znalci doporučují, aby jmenovaní byli zváni ke všem jednáním,
která se bezprostředně týkají jejich zájmů a oby byli informováni o výsledcích těchto jednání /otr. 33 posudku/. Opakovaným
znaleckým vyšetřením a 3tudiem velmi obsáhlé spisové dokamntace doppěii znalci k závěru, že u Karla Kořínka se jedná o duševní chorobu a to indukovanou paranoidní psychózu. Znalci zjiš/
tují u Karla Kořínka podobné chorobné projevy jako u jeho manželky. Jsou přítomny úkorné bludy /str. 30 posudku/.
U Karla Kořínka znělci zjistili nadprůměrné intelektové schopnosti* U Karla Kořínka v době spácháni trestné činnosti bylo
přítomna indukovaná paranoidní paychoza, pod jejímž vlivem se
dopustil trestné činnosti /str. 31 posudku/.
/MUBr. Eugen Skula primář, MIDr. Mária Birkásova sekundární lékařka - psychiatrická léčebna Šternberř, Docent MUbr. Karel Tabarka, CSc. - psychiatrická klinika Olomouc, 10. 6. 1977/.
Také v těchto posudcích jsou závažné zásadní nedostatky? které
svědčí o nekvalifikovaném přístupu pracovníků psychiatrie při vyšetřování a hedn cení vyšetřovaného Karla Kořínka. Stejná jako u jeho manželky platí i v jeho případě zásada, že tatáž osoba nemůže být psychopat /zpráva znalců PL Brno/Černovice z IQ. 12. 1966/ i zároveň trpět
duševní chorobou paranoidní psychózou i když jen indukovanou /posudek
znsleů PL Šternberk z 10. 6. 1977/. Není také možné, aby měl napřed
jednu & potom druhoutíiagnozu.¿tejná "wýznai;jný je i další rozpor. Tak
znalci v posledním posudku ze dne 10. 6. 1977 tvrdí, že J. Kořínkové
trpí kverulační paranoiou. Tito znalci pak na str. 31 posudku Všechny
účastníky poučují co to je indukovaná psychóza. Že to je nekritické
převzetí - na podkladě zvýšené sugestibility - bludných přesvědčení,.
argumentace a psychického jednání sd osoby pokrevně nebo jinak blízké,
postižené paraniodní psyenozou nebo patičkou ovládavou představou atd.
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Tot® poučení je převzato téaěř doslovuě z učebnice pro lékařské fakulty od ijugena Vencovského a Jana Bobiáňe s ná2vew "Psychiatrie" z roku 1976 st*, 209. Nejsou tam j«n v aávorce uvedené příklady a v poslední větě je vynecháno slovo "rychle" vzpamatuje. Jestliže tody - js>L
znalci správně uvádějí * indukovaná psychóza je nekritické převzetí ...
bludných přesvědčení ... od osoby blízké, a jestliže J. Kořínková trpí
kveruiační paranoio»,. pnk také jeji mazel Karel Kořínek musí trpH
indukovanou kverulační paranoiou e nikoliv indukovanou parťnfcUlní
chozou, jak zněla diagnóza soudních znalců. Nejde o žádnou iJWliíkDat
nebo puntičkářovi. Proto dříve, než tito znalci stanovil i indukovanému jii¥>u psychózu než inducentov. T měli se poučit nnpí1. z tíže učebnice /Vencovsfcý, Dobiáš: Psychiatrie, str. 309,310/ jaké platí diferenciální rczliSení pro tttíněné psychózy.
5. Ro^gorv^mez i_skut e pnýni^dySevníni^^ t 2 f i í í 2 í 5
mánzeIu"Kořin2ovvčh

!

i ? Í

U paranoie a paranoických psychóz je v prostředí klinického obrazu
systéa logicky pevně skloubených ákorných bludů, kterým předchází
paranoický , vývoj; Bez'přítomnosti bludů by tedy nemohlo být stanovena diagnóza paranoie. Co to_j^ou^teov blud^?
"Základní závada této porúčHy mySIenSTjé^v^tom, že vcelku dobře nachovanou senopností logických operací u argumentací je obhajován
chorobně nespráv"hý předpoklad, premisa, východisko posuzování. Nutným důi*eldkera je i falešný závěr i výsledek dalších operací, usuzování. Pacient použije všech svých intelektových schopností u přesvědčovacího urcu právě k tomu, aby zpochybnil všechny ov*řoné a
všeobecné uznávané pravdy a zákonitosti než nby připustil nepravdivost svého bludu". /Vencovdc.ý, Dobiá3:Psychiatríc str. Mtí/.
Kritéria pro ohraničení bludu: 1. Obsahová zvrácenost,
2. NevývratnoSt 3 Chorobný vznik
4. Vliv nu jednání - /Janik, Dušek:
Diagnostika duá. poruch,1974,str,yy/.
Bludy se nazývají nesprávné dsudky n závěry, které neodpovídají
skutečttéciu stasu *ěeí a nepodléhají korigujícímu vlivu přesvědčení.
Třeba zdůraznit, že blud vzniká vždy no patologickém základní o tvoří
vlastní zkreslený, zvrácerjý obraz existující reality /PortanoV, Fedotov: Psychiatrie, 1971, str. 39, překl. Jos. Pagáty CSc. 1977/.
Je oprávněna otázka; Které ověřené a všeobecně uznávané pravdy o zákonitosti zpochybňují manžele Kořínkovi? Jaká obsahová zvrácenost se
vyskytuje v jejich jednáníchfaebopísemných dokladech? V kterých případech uvádějí zkreslený, zvrácený obrfrz existující reality?- Jsou
snsd bltidem «opř. fakta o unesení a ukradení ayna Libora? Nebo nezákonný postup zcizení právní subjektivity a důsledky pro celou rodinu
atd.
- Je-li to vše blud, pak by ho mudeli mít nejen manželé Kořínkovi, ale celé jejich příbuzenatvo včetné širokého okruhu přátel, známých jiaž jsou ona fakta známa. A předevžím by musela být "chorobným
" bludém" i sama zpráva Min. spravedlnosti ČJR z 29.9-1973 již na základě šetření' je tato skutečnost o nezákonném odvlečení dítěte Libora,
čili, ze byl doslova ukraden, jasně potvrdila. /Vizsložka obsahující
Dokumentační materiál pro podání stížnosti pro porušení zákona z 3.5*
1934} Příloha 2» zaslaná dne 13.9.1984 Generální prokuratuře CSP k předání GP"ČS$H/ a j.

á. Při
opakovaných
revizních znaleckých
A——-tak
—— důležitých,
T» — trf—V
— —.-» — ř-)*—'-I^i*
'f-»T-—ť vyšetřováních
—
— — — «r ~ —
u obou manzelu_větanou_cn^bi vyjádření^s^cholo^u, přestože spolupráce psychologů s"p5ýchí?try"b|.v3 zpravidla nezbytná $ to nejen při
ftanoqení IQ» Z ríizr&ojj, možností jsou to před&tůiai
f

- 28 a/ R§venov;y £rogresivrd_matriceA které jsou neverbálním testem podcEyčujiclnTI.zv,~o5ěčny"faktor inteligence, tj. schopnost myšlenkové analýzy a svnté«yf logicky přesného úsudku. Vyš. osoba má za úkol
vyvozovat a progresivně aplikovat logický princip uspořádání struktux
rovaných a abstraktních tv<»rů. /testován jen Karel Kořínek/
b/ Test mravního úsedku Fernald-Jacobsohnové,který ajišíuje kognitivňi~uřoven~mrivniRo hoáňoceňí7 K3y~vy§eí?ovaná osoba má za úkol
zhodnotit /a hodnocení vyjádřit seřazením podle výše "trestu"/ sedm
případů mravná závadného jednání mladistvý :h osob podfných formou krátkých příběhů,
c/ Eysene^ův_dotazních EPI/AA V souladu 3 autorovou teorií osobnosti
tesíu^e"3ve zákISčJn?~3iíaěňse oaobnosti; extruverzi n nouroticismus.
Na stupnici L upřímnost, resp. tendence k sebeidealizaci.
d/ Bor3chachův_testi /jde o náročnou projekční diagnostickou techniku nořmalňíčH Apatických osobnostních ryaů/.
7• Pochybná grav0glatn03t^20sudku_3 0udnjch_zna
vě_Sterň5eřEu7
á7~Do3átecn2i"neověřer.é závažné^z^soh^^do^textu_£oaudku. Na str.
těxtu~p03u3ku"je"uvě3ěn0
Jindřiška koiínkova je schopna chápat smysl trestního řízení M
zúčastnit se projedni.wSní~pre3 uoudem v dané trestní v''ci. ¿lovo
"je" schopna je škrtnuto n perům nadepsúno "není" schopna. Po(iobně je tomu i v poručíku Karla Kořínka, kde slovo "je;" je přepsáno na 't.Č. není". /Viz xerokopii dotyčné stránky v příloze/.
Ze je ta zásah provedený dodntečně neoprávněnou osóbou svědčí,
i to, wG změněný obarh i zásadně odporuje závěrečné Vít"' znnl< 0kého posudku /str. 33/, která zní: "Znalci doporučují, aby jmenovaní byli zváni ke všem jednáním, která se bezprostředně dotýkají jejich zájmů, a aby byli informováni o výsledcích těchto jednání". V tomto případě nebyla dodržena zásada, že při každé zásadní dodatečné opravě /změně závSru/ textu - pokud jo taková dodatečná z^.Gna hotového po&udku vůbec přípustná - nutno uvést kdy
a kdo opravu provedl včetn? úředního razítka,
h/ NegravdivoNt^údajejja^str.„.^-¿G^gosjadku o společném vyšetření
D5Ďu~inalců~*£p ucasti*~proř7 íiOíjrT K7 ŤáBarky DrSc. /Viz str 47
Vyjádřei.í k str 25 - 26 tohoto posudku/.
8. Falšování údajů okresní grerkur^tur^ v Prostějově soudní mí znalci na
Prěstože~*ňa strT 1 poaudku je uvedeno, že okresní prokur;;tura v Prostějově j>. ou manželé Kořínkovi atíhám pro tr. čin útoku na vor. Činitele podle §§ 155/la,b - 156/le,b,2tr. zákona, přesto 30udní
2nalci na atr. 30 posudku toto stíhání svévolné n3zdůvodněné rozšiřují o trstný čin poškozování zájmu republiky v cizině podle 'i 112
tr. zákona.
9. Nedodr3ování_tzvJ__Havajské deklarace soudními zr.alcí^ deklaraci při3axe"5iuu'5ZytIňe švItovoií"p5y3fi7ásociacI'na~7I7pSyoH. kongresu v {10nolulu za účasti proí. MUDr. E. Vencovského a I/oc.bCyTJr.J.pogÓGyhoT
Ze strany psych.znalců nebyly dodrženy n^pr, cl. 3. 0 terapeutickém
vztahu mezi psychiatrem a vyšetřovaným, který spočívá na oboustranné
vzájemné dohod* atd.,X čl.4. podle nějž má psychiatr pacienta poučit
o charakteru jeho zdravotního stavu a navrhovaných diagnostických
a terapeutických metodách atd., neboí dle čl. 4. téže deklarace
"ani jedna procedura, ani jedna léčba nemá být poskytnuta proti vůli pacienta" s výjinkou případů jež se r»a manžely Kořínkovi nemohou
vztahovat /neschopnost poznat 3vúj vlastní zájem, anebo je-li pa-
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cient z téhož důvodu nebezpečný sobě nebo okolí/. Dle téhož článku nucena léčba může nebo má násleuov?t jen když jsou pro to "beapodmíneČně splněny předpoklady", je-li nucená léčba "v souhlase s nejlepšíiui
zájmy pacienta" a když "dá se předpokládat dodatečný souhlas pacienta"
std. Podle čl. 7 "psychiatr necmí nikdy zneužít svého profesionálního
postavení nebo vědomostí ... nemá se zúčastnit donucovacích opatření
v tom případě, když nejde o psychické onemocnění, A když pacient nebo
jiná osoba se dožauují tekovýcn opatření, která porušují vědecké nebo
etlc5e~zasřv3y, musí svoji sgolunráci^odmítnoutj"
10. NedodržováníJtezin££Odníh^^
který vstoupil v pl.-tnoet pro ČSSR dnem 2j. U1976 soudními znalci n
oDoru psychiatrie. Podle tohoto Poktu není v aoulsdu ti jeho ust novoními, včetně části úvodní i čl. 2 části II n čl. 16 části III n dalších
článků, omezení ve xpíisohilosti k právním úkonům j«k bylo navrženo sfftí*
dními znalci.
11. Nedodržování ^Občanského zákoníjfu^a^d^lších právničtí gřeupisů soudniml^žňalčl"? Protožě^pěSSňJ /tTj^oaňSměnl,"uSvrRy"," ňUzňošlT^
podnlty a~pou7~7&ejsou právními úkony ve smyslu § 10 obč. zak., nelze'
již z důvodu tonoto omezovat občana Vf> způdobilouti je činit okutocnost,
že soudy až dosud bránily svými výroky některým občanům obracet ne na
různé or^ciny a organizace, je přežíváním praxe ntnrého obč. zákoníku
/1950/, podle kterého mohl být částečně zbaven uvépr .vnonti občan, který nebyl schopen z důvodů v zákoně uvedených náloži b'1 obstarávat své
věci, zatímco podle obč. zak. z roku 1964 se omezuje způsobilost k praním úkonům u občana, který z důvodů uvedených v zákoně k jr .scliopei»
činit jen některé právní úkony.
Podle této interpretoce nelze omezovat ve způsobilosti k právním
úkonům např. kverulanty jenom z důvodů jejich kverulování. K dalšímu
zdůvoclnmí tohoto stanoviska pntří, že omezující výroky jednak zeni.lají kverulační tendence /reakce, p.op./, jednak nelze předem činit závěr, že všechna jejich podání jsou bezdůvodná. Nelze těmto občanům
předem brát možnost, aby se v případě potřeby mohli námi dovolat nehraný u příslušných orgánů, aby upozornili no zjištěné závady atd. "I
těmto aoobám mohou jiní neoprávněně zaonhovnt do jejich práv, může jim
být bezdůvodně odepírána lékařnká nebo sociální péče, může na nich
být páchána trestná činnost a pod." /M. Doudová: K pr o b1o ma t ic e*~r o zu
dečnych výroků určujících rozsah omezení způsobilosti občana k právním
úkonům. Soc. zákonnost 1979, č. 9, str. 510-516/.
Jak ubohé a nedůstojné je proto vyjádření soudních znalců, že J»
Kořínková je nezpůsobilá k podávání neodůvápněných podání, žalob a
stížností vyplývajících z její choroby /kverulační aktivitě/ /Viz
civilní ponudek str. 32/.
Stejně uboze a rozporně uvádjjí soudní znalci na téže straně posudku, že Kerei Kořínek není t.č. schopen chápat smysl trestního řícení a zúčastnit se projednávaní před soudem v dané etrestní víc i
když na str. 33 téhož posudku již zase doporučují, aby jmenovaní byli
zváni ke všem jednáním, které se bezprostředně týkají jejich zájmiV a
aby byli informováni o výsledcích těchto jednání.
12. Nedostatečné využívání dostupných v;/žetřp^v^cich metod soudními
znale i.
Půvcdni meto; ou zjišTování potřebných dat v psychiatrii byl empirický přístuo , při čemž hrál značnou úlohu subjektivní dojem
vyšetřujícího. Stoupající úroveň psychiatrické práce však vyžaduje Objektivní kontrolovatelné metody, v nichž je možno hodnoty m»*
nit, porovnávat, počícat. 0 vynechání psychologických vyšetření
soudními znalci jsem se již zmínil. Je třeba však ještě upozornit
na metodv^převážně, tfyzikální.t Jejich význam je v tom, že ooméhfrjá
édhalit strukturální změny mozkswé tkáně.

- 30 Metody neurof.vziologické, podávají bučí přímé nebo zprostředkované
poznatky o celkovém stavu nervové soustavy nebo jejich částech. Velmi užitečné jsou různé způsoby registrace vegetativních funkcí /kožně galvanická metoda, plotysmografie, pneuografie, EKG, registrace
arteriálníno tlaku, pupilo&rafie, elektromyografie, tromorografie,
tapping a velká řada dalších/. 1 když většinou nepovědí rovnou diagnózu, podávají svědectví o stavu nervové soustavy, o emocích, reaktibilitě a pod. Jina vyšetření zkoumají stav a kvalitu smyslových
orgánů a procesů vnímaní /audiometrie, zkouška zrakové ostrosti,
zorného pole, barvocitu, Olfaktometrie, zkoumání hmatové diferenciace atd. /Něktcié z nich pomáhají dobře ddlišit funkční /napr.hysterické/ poruchy od simulovaných na jedné straně o organických na
straně druhé.
Biochemické metody - zjišíují poměry látek, které mají význam v etiologii, patögenesi a léčbě psychických poruch. Významné jsou informace
o cholesterolu, o složení likveru o kotecholnminech, indolaminech a
ostatních látkách vyskytujících se v metabolismu norvutva. Už nyní
osvětlilo biochemie příčinu celé řady psychických poruch.
Účast, genetiky - je jednak v přímém zjišťování nepravidelnosti ekn
chromozomové výbavy, jednak v genetických studií cil, kdo 30 pracuje
se zkoumáním rodokmenu a činí se závěry na záklndě zákonitostí o dědičnosti /má význam hlavně u neuróz, psychopetií, endogenních psychóz a některých demencí/.
13«Nedoložené_a neopodstatněné doporučení soudních znalci"! pro nnřízení
0cHř5nné_ust5vnÍ_psycßlätrlcK^
ojöu~ma:.«15 Koř 1 ňsiiv::";li,~
zni: "Znalci považují pódyT"jmenovün2"nö~svöbbd?"zöTu.1 bezpečný vzhledem k možnosti opakování podouné trestní Činnosti. Znalci doporučují
u jmenované /J. Kořínkové/ nařízení ústavní ochranné psychiatrické
léčby." /str. 32 posudku/. Podobné opatření doporučili i u K. Kořínka:
"Znalci považují pobyt jmenovaného na svobodě za nebezpečný vzhledem
k možnosti opakování podooné trestné činnosti. Znalci doporučují u jmenovaného ústavní ochranné psychiatrické léčení, na které by po ústupu
chorobných projevů navazovalo ambulantní ochranné psychiatrické léčeníV
/str. 32 posudku/
14oZávažné_porušení_zásad_gro omezení vedlejších_účirků a komplikací^
léčby psychofarmaky při hospitalizaci marž?lň Kořínkových v psychiatřiafSs
i_auibul antn1 ...1 .f.réaní v Prosr 't^i^í
- Je všeobecně z ňafal 7 že v pšyčfíořařmakotfcrapeutíč>ré"př
setkáváme
jednak s vedlejšími účinky, jednak s komplikacemi vyvolanými těmito
látkami. P:;_oto_dříye,_než_je_zphájena# psychofarmfckoterapeuti cká^léčba
/ .imo pruakycn a akutních stavu""psychických/ ířeBo~áí ~ iř/eaumlí', ~2S~cíio'r-ická_léčba_nonícelo_bez rizika, neoot - "Pří čelEüveiäTiöd noe eňi mj-~
zěme považovat něuřoIep'fíEa~žo leky bezpečné tam, kde terapeutický profil značně převažuje frekvenci závažnějších komplikací." /Prof. MUDr,
Jan Dobiáš CSc. a kol.: Psychiatric, 19U4 str. 125/ Proto je třeba předtém^provést klinické vyšetření tělesného stavu nemocného a za kontraindikaci se pokládají tyto nálezy: povšechnou arteriosklerozu, organická
poškození jaterního paronchynu, onemocnění ledvin, hyperforii prostaty, dekompozované vady srdeční, glaukom, horečnatá onemocnění, oběhovou
slabost i vysoký věk, parkinsonismus, akutní intoxinaci alkoholům a
hypnotíky. Toto klinicfévyšetření manželů Kořínkových nebilo vůbec
provedeno L~
Komplikace jsou reprezentovány především tlumivým účinkem psychofarmak na krvetvorbu a v této souvislosti je třeba upozornit
r
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na nožný vznik agranulocytozy. Proto je třeba v průběhu psychofarmakoterapie pravidelně kontrolovat diferenciální' obraz krevní. Protože působení psychofarmak na játra a žlučovody je ještě daleko častější než na krvetvorbu, je též v průběhu psychofarmakoterapie zapotřebí vést' příslušná kontrolní šetření.
Přes tyto všeobecně známé skutečnosti nebylo manželům Kořínkovým
ani před zahájením léčení, ani v průběhu ústavního a několikaletého ambulantního léčení provedeno žádné z těchto vyšetření. Nebrán zřetel na
objektivní ani subjektivní potíže, které v důsledku této přeháněné a naprosto nežádoucí léčby byly zejména u K. Kořínka manifestní /pokles i
tak dost nízkého krevního tlaku, uvolněný svalový tonus a s tím spojené
kimetické a ortostatické potíže, parkinsonismús, opuchání celého těla s
výraznou změnou fysiognomie, pernamentní stav óspalosti s pocitem únavy
a vyčerpání a pod./. Tato nezdůvodněná a naprosto nežádoucí chemická léčba měla na manžely Kořínkovi zhoubné přímé i vedlejší účinky už i proto
že oba jsou zásadními abstinenty, nekuřáky a nadto není u nich zvykem
ani dnes tak běžný "doping" jako je užívání zrnkové kávy a jiných podobných škodlivin.
Nelze při tom nepřipomenout, že během celé 5 let trvající ambulantní ochranné psych, léčby ošetřující lékař prim. MUDr. 0. Hulva neuznal
za vhodné manžely Kořínkovi vůbec vidět nebo přijmout ebna žádost především Karla Kořínka u sekundářky MUDr. V. Svitavské, aby alespoň na nějaký omezený čas bylo přerušeno podávání léků, byló odpovězeno zamítavě i
přestože v celém světě i u nás jsou prováděny úspěšné pokusy nejen s víkendovým, ale i několikaměsíčním vysazováním léku u chronických pacientů. /Viz článek J. Klika v 2. čísle čsl. psychiatrio 1903 otr. 128-130
a článek J. Klika, V. Faita a Z. Baíkové čsl. psychiatrie 1904, č. 2,
str. 121-124/. Nehledě ovšem k tomu, že pro nuccndu aplikaci oněch pro
manžely Kořínkovi škodlivých léků, jakož i pro.'ochrannou psychiatrickou
léčbu není žádné opodstatnění, totiž chybí jak Zdřavotní.tak i společenský či jiný rozumný důvod.
Toto mé kritické zhodnocení písemných posudků soudních znalců z oboru psychiatrie jšem- vypracoval na žádost manželů Kořírikbvých o spolu
s dalším obsáhlým písemným materiálam upozorňujícím na nezákonné počínání úřadů a institucí vůči nim, především však proti nezákonnému odebrání novorozeněte Libora.. Toto bylo odesláno manžely Kořínkovými spolu
s podpisem svého nejstaršího syna Marka a s mým podpisem v říjnu 19S4
Generálnímu prokurátorovi 03SR Dr. Féješovi. Co se týká kritického posouzení znaleckých posudků, nedočkali jsme se v této věcí žádné odpovědi.. Ne nadarmo se však říká: "Žádná odpověá, také odpověá ! ! !"
Tedy P O M O Z T E
V
P Á T R Á N Í !
Ale ne po manželích Karlu'a Jindřišce Kořínkových, protože tito bezúhonní občané jsou toho času asi v bezpečí. Pokud svoa blahodárnou umělecko-restaurátorskou činností neprospívají /a jak by mohli neprospívat/, pak naprosto nikomu neškodí. Naopak jsou nuceni se již půldruhého roku skrývat před těmi, kdo
jim opravdu již uškodili a nemají na tom ještě asi dost.
Pátrejme proto raději společně a podívejme se již jednou otevřeně,
kdo nese hlavní odpovědnost za násilné odebrání dítěte, kdo má zájem na
tom, aby nebylo zavedeno ani šetření a projednání trestního oznámení,
dávaje tím průchod k pokračování a k další trestné činnosti dotyčných
osob.
\ ).',
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Augustin
NAVRÁTIL,
L U T O P/-E C N Y 14, 763 31 p. Zlobice
t* č.- Psychiatrická léčebna v Kroměříži, uzavřené odd. 17 B
Generální prokurátor ČSR
Praha
Kror.ěříž 23. 5. 1986.
V Ě C : Podnět ke stížnosti pro porušení zákona.
Usnesením vyšetřovatele STB v Brně npor. JUDr. Kamila Topoláře ze
dne 7. 3.. 1986 SP. zn. VS - ČVS - 3-ř?/13 - 65 bylo podle § 172 odst. 1
pí srn-, e/ tr. ř. zastavené mé trestní stíhání pro tr. čin pobuřování podle § 100
odst, 1, písm. a/, odst. 3 písr.1. a/ tr. zákona, kterého jsem
se měl dopustit tím, že jsem vyhotovil ve větším rozsahu rozmnožil, zaslal na státní orgány a předal i jiným osobám cyklostilované písemnosti,
zej. pak tzv. Otevřený dopis č. 2 jež svým obsahem prý hrubé zkresluje
fakta a útočí proti orgánům čsl. soc. státu.
Toto zastavení trestního stíhání bylo zdůvodněno tím, že podle znaleckého posudku z oboru psychiatrie jsem trpěl a dosud trpím dušovní
chorobou, pro níž jsem prý nebyl schopen své jednání ovládut, ani rozpoznat jeho závažnost.
Znaleckým zkoumáním prý pak bylo zjištěno, Že jsem postižen závažnou duševní poruchou paranoia kverulans, která již trvá řadu lot a kterou jsem trpěl I v době páchání své trestné činnosti. V důsledku této
choroby prý-jsem ani nebyl v inkriminované době schopen ovládat své jednání, ani rozpoznat-jeho společenskou nebezpečnost.
I v současné době prý nejsem schopen hodnotné účasti na trestním
řízení. Vzhledem k povaze'mé duševní choroby pak znalci současně navrhli ústavní ochranné psychiatrické léčení.
Proti tomuto usnesení jcem si podal 14.
1986 stížnost, ve které
jsem žádal, aby mé trestní stíhání bylo zastaveno podle § 172 odst. 1
písm. b/ tr. řádu, protože tento skutek není.trestním činem.
Usnesením krajského prokurátora v Brně ze dne 17. 3. 1986 sp. zn.
1 Kv 335/85 - 107 byla má stížnost podle § 148 odst. 1 písm. c/ tr. řádu jako nedůvodná zamítnutá s odůvodněním, že na mé námitky již reagoval krajský prokurátor v Brně dne 22. 11. 1985 usnesením, kterým byla
má stížnost zamítnuta. Proto prý bylo rozhodnuto jak shora uvedeno.
I nyní zastávám stanovisko, že nelze zastavit trestní stíhání podle § 172 odst. 1 písm. e/ tr. ř., nebyl-li obviněný v době činu pro
nepříčetnost trestně odpovědný, pokud není vyloučena možnost zastavit
trestní stíhání podle § 172 odst. 1 písm. b/, není-li tento skutek trestním ^činem.
Že skutek, kterého jsem se dopustil - to je Otevřený dopis č. 2,
který jediný je uveden ve výroku usnesení o mém obvinění jako písemnost,
kterou pobuřuji proti společ. a státnímu zřízení republiky, nerií trestným činem, svědčí tyto důvody:
1. - V usnesení o mém trestním stíhání ze dne 11. 11. 1985 bylo
proti mně vzneseno obvinění ze zaslání tohoto dopisu státním orgánům.
Při tom obracet se na státní orgány se svými podněty, pochybnostmi i
stížnostmi -je nejen právem zakotveným v našich platných právních předpisech,ale často také i morální povinností občana.
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Nebylo také ani prokázáno, že bych tento Otevřený dopis č. 2 předal jiným osobám, než uvedeným nebo neuvedeným stát. orgánům a institucím. Není také ani mou povinností dokazovat jak se uvedený dopis tam
nebo onam dostal. Fři tom nelze předpokládat, že v tomto prostředí st.
orgánů by byl tento dopis schopen vyvolat nepřátelství k socialistické
společnosti a státnímu zřízení republiky.
2.- Nebyl zjištován a ani na konkrétním příkladu nebyl prokázán
můj úmysl k napsání tohoto dopisu motivovaný nepřátelstvím k socialistické společnosti a státnímu zřízení republiky. Bez ujištění a prokázání této nepřátelské pohnutky nelr.e tento můj čin posoudit jako trestní čin podle ustaň. § ICO tr. zákona.
j
Že tomu tak není při vyhotoveni mého Otevřeného dopisu č. 2 svědčí mimo jiné i závěr tohoto dopisu kde je uvedeno: "Pokud z mého dosavadního líčení snad není jasný motiv k napsáni tohoto otevřeného dopisUj tak ještě jednou zdůrazňuji, že zveřejněním svých pochybností o
způsobech vyšetřování nebo kritiku některých negativních jevů pokládám
za svoji povinnost, jako nelhostejný přistup k dane věci. ií$m 'úmyslem
proto je sjednání nápravy takovým způsobem, aby všechny pochybnosti byly odstraněny."
.
•
Toto nepřátelství a to k jakémukoliv společenskému a státnímu zřízení je pro mne zcela cizí i jako věřícímu křesťanu, katolíku, protože
křestanství není vázáno na žádné společenské a státní zřízení, jnlc to
prokázalo i v minulosti a kriticky se staví vždy jen k těm nogativním
jevům ve společnosti, které jsou ve zjevném rozporu s všeobocnS uznávanými lidskými právy, včetně svobody náboženské.
Podle všeobecně platných právnítfipředpisů nolze za pobuřování považovat nejen vyznávání světového názoru odlišného od názoru mnrxismuleninismu, ale i odlišné názory a kritické připomínky různého druhu,
byt by byly do jisto míry pochybné.
3. - V usnesení o mém obvinění z trestného činu pobuřování není uvedena nebo citována ani jedna konkrétní věta nebo jakýkoliv krátký výňatek z otevřeného dopisu č. 2, na němž by bylo možno prokázat, že má
nějaké znaky trestného činu pobuřování. Jen obecné konstatování, že
"obsahem útočícím mimo jiné proti SNB jako složce státního aparátu, pobuřuje proti soc. a stát. zřízení republiky." nemůže nahradit důkladný
rozbor textu uvedeného otevřeného dopisu, který je předmětem mého trestního stíhání.
Domnívám se, že jsem dostatečně vysvětlil, že vyšetřujícími orgány i krajským prokurátorem nebylo prokázáno, že bych svým jednáním naplnil znaky trestného činu ponořování podle § 100 odst» 1 písm. a/,
odst. 3 písm. a/ tr. zák. a proto by mělo být mé trestní stíhání zastaveno podle § 172' odst. 1 písm. b/ tr. ř., protože tento skutek není .
trestným činem.
Žádám proto, aby generální prokurátor ČSR podal u Nejvyššího soudu ČSR stížnost pro porušení zákona k němuž došlo shora citovaným usnesením o zastavení mého trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. e/
tr. ř., když byly podmínky pro zastavení mého trestního stíhání podle
§ 172 odst. 1 písm. b/ tr. ř„, protože tento skutek není trest, činem.
Za příznivé a brzké vyřízení mého podnětu Vám předem děkuji.
Augustin
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Augustin
NAVRÁTIL,
L U T O P E C N Y
14, 76S 31 p. Zlobice.
t. č. Psychiatrická léčebna v Kroměříži, uzavřené odd. 17 B
Generální prokurátor ČSR
Praha
Kroměříž 28. 5. 1986.
V Ě C : Podnět ke stížnosti pro porušení zákona.
Usnesením okr. soudu v Kroměříži ze dne 21. dubna 1986 č. j. Nt
124/86 - 316 mi bylo podle § 72 odst. 1, 4 tr. zák. uloženo ochranné léčení psychiatrické ústavní.
Proti tomuto usnesení jsem si po jeho vyhlášení podal stížnost s
tím, že ji později písemně odůvodním. Toto mé tř1oe tiu tránkov$ odůvodněni mé stížnosti bylo osobně doručeno 12, 5« lvCo na okr soud v Kroměříži a současně doporučeným dopisem byl o předání mé o-b':\tioati uvt'M'Voen
i krajský soud v Brně. Můj obhájce podal odůvodnění stížnosti dopisem
ze dne 4« 5. 1986.
Usnesením ze dne 14. 5. 1986 sp. zn. MT 12/1/85, 8 To 179/86, které
mi bylo doručeno 23. 5« 1986, byla má stížnost krajní',,'m soudem v Brně
jako nedůvodná zamítnuta podle § 148 odst. 1 piara, c/' tr., řádu.
V odůvodnění usnesení krajského soudu v Brně se uvádí, že no soud
zabýval pouze písemnou stížností mého obhájce ve které se soudu prvního
stupně vytýká nesprávnost závěrů soudních znalců, že můj pobyt na svobodě je nebezpečný. 0 tom, že jsem i já osobně podal stížnost po vyhlášení usnesení není zmínka ani že jsem v přiměřené debo oduvzdnl své písemné odůvodnění stížnosti. Především se však uonesooí krajskáho soudu
v Brně vůbec nezabývá mým poměrně podrobným zdůvounením mé stížnosti a
jejími argumenty.
Oprávněně se proto domnívám, že kdyby se krajský soud v Brně zabýval důvody uvedenými v mé stížnosti, že by nevydal usnesení 3e zamítnutím mé stížnosti.
Pokud by snad bylo argumentováno tím, že jsem své zdůvodnění nepodal včas, pak uvádím, že při nahlédnutí do 3pisu 300 dubna to r, mi
předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek na můj dotaz do kdy musím své odévodnění stížnosti podat uvedl, že do deseti dnů« Díset dní od 30„ dubna by pak bylo 10. května, který nebyl dnem pracovním a proto bóůvodněhí mé stížnosti bylo osobně podáno první pracovní don následující po
dnu volna a to bylo 12. května.
Také nebylo možné stížnost proti usnesení jehož spis má téměř tři
sta stran vypracovat a vyhotovit za kratší Ó O OU V t ck k rušném a 'nevhodném prostředí jako je prostředí psychiatrické léčebny, kdo jsem nejen
neměl možnost poradit se s právníkem, ale neměl jsem ani k tomu v potřebné míře k dispozici potřebnou právnickou a jinou odbornou literaturu anebo přístupnou jen s obtížemi.
Přestože jako přílohu mého podnětu ke stížnosti pro porušení zákona budu podávat moji třicetistránkovou stížnont, kterou jse"i zanlal
krajskému soudu v Brně prostřednictvím okr. soudu v^Kromiířižl, presto
alespoň stručně uvedu důvody, pro které -se neztotožňuji se üs&vary scidu
I. stupně potvrzené krajským soudem v Brně, které jsou opřeny o úr/tavn.í
znalecký posudek z PL Praha 8 - Bohnice, ze zprávy o rné pověstí podanou
SNB obv. edd. VB Kroměříž, z posudku ze závodu o výpovědi znalkyně MJDr.
Věry Kodešové.
Vady posudku po právní stránce :
1. - Ustavní posuček ¿9 vystaven jen s jedním nečitelným podpisem neznámé osoby, neznáni kvalifikace a funkce. Při tom soudní znalkyně na veřejném zasedání okr- soudu v Kroměříži tvrdila, že je to podpis ředitele PL v Praze 8 ~ Bohnicích. Při tom na posudku je psacím strojem sice
napsáno MUDr. Otakar Bonáč, ředitel léčebny, ten tam ale podepsaný není
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a pod tím je napsáno "v zastoupení" a podpis nečitelný.
2. - Posudek nemá podpisy soudních znalců, kteří byli pověřeni jeho vypracováním a každý z nich za to dostal po 1.100 Kčs. Jsou to tito znalci: Primář MUDr. Luděk GSrtler nar. 23. 10, 1923 z PL Praha-Bohnice, bytem Urxova č. 4 Praha 8, primářka MUDr. Věra Kodešové nar. 13. 11. 1945
z věz. odd. PL Praha-Bohnice bytem Jordana Jovkova 3 254 Praha 4, Modřany.
3. - V posudku není uvedeno, zda pověření dva soudní znalci došli ke
shodným názorům při stanovení diagnózy mé choroby, ale také zda je můj
pobyt na svobodě nebezpečný a zda u mne vznikají podmínky pro uložení
ochranného psychiatrického léčení ústavní formou.
4. - V posudku není také uvedeno ani zda kolektiv třinácti soudních
znalci}, který mne vyslechl došel k jednomyslnému závěru při stanovení
diagnózy mé choroby a zda u mne vznikají podmínky pro uložení ochranného psychiatrického léčení ústavní formou anebo jestli měl někdo odlišný
názor.
5. - V kolektivu třinácti soudních znalců, kteří mne vyslechli se nezúčastnil soudní znalec MUDr. Gdrtler, který byl spolu s MUDr. Kodešovou
pověřen vypracováním znaleckého posudku a který měl také potvrdit správnost posudku před soudem.
6. - Nebyla vedena žádná listina přítomných soudních znalců s jejich
podpisy, kteří mne vyslechli.
7. - Jen jedna hodina po kterou mne vidělo těchto 13 soudních znalců a
po kterou mne měli možnost vyslechnout je zcela nedostatečná pro posouzení případu a pro přestudování spisu o téměř 300 stránkách.
8. - Pro posouzení mého případu nebyla přibrána k mému samostatnému vyšetření psycholožka Dr. Tůmová, přestože všechny ostatní pacienty vyšetřovala.
Vady posudku po stránce odborné:
1. - Posudek není dostatečně přesvědčivě odůvodněn, trpí vnitřními rozpory, jeho závěr nevyplývá logicky z předpokladů. Je to přodevším při
stanovení diagnózy paranoia Jcverulans, při stanovení mé nebezpečnosti
pobytu na svobodě a při zjištování, zda je nutné uložení mého ochranného ústavního psychiatrického léčení.
2. - Psychiatrický posudek byl také částečně ovlivněn nepravdivou a
zkreslenou "zprávou o mé pověsti" zaslanou obv. odd. VB Kroměříž a posudkem ze závodu. Tato nepravdivá a zkreslená "Zpráva o mé pověsti" a
posudek ze závodu také částečně negativně ovlivnily svým nepříznivým hodnocením mé osoby i senát okr. soudu v Kroměříži při jeho rozhodování.
Další porušení ustanovení trestního řádu:
U soudu prvního stupně měli být přítomni a slyšeni oba soudní znalci. Tedy nejen MUDr. Kodešová, ale i MUDr. Luděk Gdrtler, protože šlo o
případ v němž je třeba přibrat znalce dva. V § 110 odst. 2 tr. ř. je uvedeno.-"Státní orgán nebo státní ústav podá posudek písemně. V něm označí osobu, která posudek vypracovala a může být v případě potřeby jako
znalec slyšen. Jde-li o případ, v němž by bylo třeba přibrat znalce dva
/§ 105 odst. 2/, uvede státní orgán nebo státní ústav v posudku dvě takové osoby."
Žádám proto, aby Generální prokurátor ČSR podal u Nejvyššího soudu
ČSR stížnost pro porušení zákona k němuž došlo shora citovaným usnesením
okr. soudu v Kroměříži a v odvolacím řízení krajským soudem v Brně, kterým se ukládá mé ochranné léčení psychiatrické ústavní.
Současně připomínám, že jsem podal Generálnímu prokurátorovi ČSR
podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve kterém žádám zastavení mého
trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. b/ tr, ř., protože uvedený
skutek není trestným činem.
Za příznivé a brzké vyříz-ení aóho fx>dně<t>7 Vám pi-edjertr děkuji.
Augustin
N A V R Á T I L

č.j. ivt 124/86
U s n e s e n í
Okresní soud v Kroměříži rozhodl ve veřejném zasedání dne 13.září
1988 v trestní věci obv.Augustina Navrátila,nnr.22.12.1928 v Lutopecnách,
okr.Kroměříž,trvale bytem Lutopěcny čp.14,okr.Kroměříž,ve věci ochranlého léčení t a k t o :
Fodle § 351a/ tr.ř. a § 72 odst.4 tr.zák. se ochranné léčení psychiatrické ambulantní,které bylo uloženo obv. Augustinu Navrátilovi ,nar.
">0.12.1928 v Lutopecních,okr.Kroměříž,trvale bytem Lutopěcny čp.14,okr.
Croměříž usnesením okresního soudu v Kroměříži ze dne 16.9.1986,č.o.
\Tt 124/86-404 ve spojení s usnesením krajského soudu v Brně zo dne 8,10.
1986,sp.zn,8 To 386/86 přeměňuje na ochranné léčení psychiatrické ústavní.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením okr%níhc soudu v Kroměříži ze dne 16.9.1986,č.j, Nt 124/
36-404 ve spojení s usnesením krajského soudu v Brněn ze dne 8.10.1986,
sp.zn.8 To 386/85 bylo obv.Augustinu Navrátilovi podle §351n/ tr.ř.a§
72 odst.4 tr.zák. přeměněno léčení psychiatrické ústavní na ambulantní.
Okresní prokurátor v Kroměříži podal dne 29.4.1987 návrh na přeměnu ochranného léčení ambulantního na léčení ústavní,které odůvodnil tím,
že dne 3,3.1987 '"jda na krajskou prokuraturu v Brně doručena oxeroxovaná
žádost obv.Augustina Navrátila ze dne 24.2.1987,jejíž přílohou byly mimo
jiné "Otevřené dopisy č.4,5" podobného obsahu jako "Otevřený dopis č.2"
pro jehož rozmnožování a rozesílání byl obv.Augustin Navrátil původně
stíhán vyšetřovatelem StB KS Brno pro trestný čin pobuřování podle §
100 odst.1 písm.a/,odst,3 písm.a/tr.zák. a trstní stíhání bylo pro nepři četnost obviněného zastaveno.Dálo uvodí,že šetřením bylo zjištěno,že
předmětn í žádost byla rozesíléna na další, instituce, jmenovitě Generální,
prokuraturu ČSR,!,;nistrstvo vnitra ČSR a jiné.Vzhledem k těmto skutečnostem navrhl zmonH způsob výkonu ochranného léčení ambulantního na ústavní, nebo* obv.Augustin Navrátil prakticky ve své trestné činností pokračuje, z čehož lze vyvodit,že se jeho zdravotní stav opětovní zhoršil.
vc'"c-;ném zasedání, okresní prokurátor v Kroměříži trval na poda- •
ném návrhu.
Obviněný Augustin Navrátil se domáhal zamítnutí návrhu a uvedl,že
návrh prokurátora považuje za právnický zmetek.Uvedl,že v návrhu prokurátora nejsou uvedeny konkrétní výroky,které by bylo možno podřadit pod
trestnou činnost.Potvrdil,že odeslal žádost na Generální prokuraturu
společně s "Otevřenými dopisy"a vzhledem k tomu,že nedostal odpověá na
svůj dotaz,zda tzv."Otevřené dopisy může předávat svým přátelům a známým, předpokládal,že tak může činit.Popíral,že by se dopustil další trestné činnosti.V ambulantní léčbě pokračuje u svého závodního lékaře v
Přerově,u nshož byl 2x vyšetřen a jednou byl vyšetřen u MUDr.Josefa Eirna
z OLJNZ Kroměříž.Závěrem se dotazoval prokurátora,č'-" n e dopustil trestné činnosti,zda napsáním dopisu generálnímu prokurátorovi,nebo jak jinrk
měl postupovat,aby se ubránil trestnímu stíhání.
Soud ve v".ci vyžádal znalecký posudek.Posudek ze dne 25.7.1988 podala Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou v Olomouci.
Ze znaleckého posudku soud zjistil,že obviněný v době psaní a rozesílání
"Otevřených dopisů č.4,5" trpěl duševní chorobou zvanou paranoia kverulans.Tato choroba trvá u obviněného řadu let a byla v minulosti opakovaně diagnostikována a byla též opakovaně /podle zjištění ústavu pětkrát/ znalecky posuzována a rovněž shodně diagnostikována.Nesporně tedy
trvala i v době rozesílání a psaní zmíněných "Otevřených dopisů".Uvedená duševní choroba /parania/trvá i v současné době.Nyní je navíc provázena lehkjhai známkami počínající deteriorace psychických funkcí,což
ovšem odpovídá věku a event.počínájíčímu arteriosklerotickému onemocnění mozkových cév.Obviněný je schopen hodnotné účasti na soudním jednání, i když je potřeba počítat s možnými abnormníml projevy a reakcemi,
způsobenými jeho onemocněním.Dále ze znaleckého posudku vyplývá,že v
důsledku zmíněná choroby nebyl obviněný Augustin Navrátil schopen roz-

poznat společenskou nebezpečnost svého jednání a nebyl schopen své jednání ovládat.Onemocnění obviněného ovlivňuje jen úzkou oblast jeho jednání /do které ovšem náleží jeho písemné produkce/,takže nejde tento závěr obecně vztahovat na veškeré jednání obviněného.Pobyt obviněného na
svobodě,páchá-li trestnou činnost,je pro společnost nebezpečný,a proto
vyžaduje ochrannou léčbu.Lze předpokládat,že ústavní ochrannou léčbou
se dosáhne úspěšněji,alespoň částečné sociální >\-rrvy / iný efekt u onemocnění tohoto druhu nelze očekávat/,než léčbou ambulantní.Naproti tomu
znalci nepředpokládají ani při ústavní léčbě dosažení plného úspěchu v
tom,že by zabránila jeho společensky nebezpečnému jednání.Veškeré písemné produkce,které měli zn. lei v rámci studia spisového materiálu možnost
prostudovat,nelze jednoznačná prohlásit za projev psychopatologický.I
kd yž jejich produkovaní je chorobou podněcováno,na jejich vlastním obsahu se podílí řada faktorů,které mohou být zcela mimo oblast psychopatologie.
Tento znalecký posudek ve smyslu § 110 odst.2 tr.ř. stvrdili znalci
Doc.MUDr.Bogdan Buzek.,CSc a MUDr.Marta Tichá,CSc.Znalec Doc.MUDr.Bogdan
Buzek,CSc uvedl,že v ^ané fázi bude účinnější léčba ústavní,protože ambulantní léčba nesplnila svůj účel a nevedla k tzv.sociální úzdravě.
Ústavní léčba by mohla vést k útlumu kverulnntních projevů obviněného.
Absolutní sociální úzdrava není možná,protože parnnia jako onemocnění
je neléčitelná. Znalkyně MUDr.Marta Tichá,CSc dodala,že paranoia není
onemocnění čistě reaktivní,kromě fr.ktorů,které ji provokují /faktorů reaktivní ch/, sc na jejím vzniku podílejí,a to velmi významně premorbidní
rysy osobnosti.
Soud provedl dále důkaz obsahem spisu Nt 124/86 okresního soudu v
Kroměříži,shora citovaným rozhodnutím o nařízení ochranného léčení n
po takto provedeném dokazování,když hodnotil důkazy jednotlivě i v jejich
souhrnu dospěl k závěru,žc ochranná léčba psychiatrická ambulantní u obviněného nesplnila svůj účel.S přihlédnutím k závěrům znaleckého posudku a vzhledem k povaze choroby obviněného a léčobným možnostem nelze očekávat splnění účelu ochranného léčení pouze ambulantní léčbou,a proto
soud návrhu vyhověl.Soud zjistil,že obviněný se v dopisech č.4,5 / tzv.
"Otevřené dopisy"/ neustále vrací k problematice,pro kterou byl trestně
stíhán/Viz."Otevřený dopis č.2"/, při čemž trestní stíhání bylo zustuvcno jen vzhledem ke zjištění nepříčetnosti obviněného.Soud též sdílí názorné dosud prováděná ambulantní léčba je naprosto nedostatečná,a to s
přihlédnutím zejména k bodu 2 znaleckého posudku,v němž je uvedeno,žo
duševní choroba obviněného /parania/ trvá i v současné době a je navíc
provázena lehkými známkami počínající deteriorace psychických funkcí,což
ovšem odpovídá věku a event.počínajícímu arteriosklerotickému onemocnění mozkových cév.
Soud zamítl návrh obhájce obviněného na vypracování revizního znaleckého posudku,nebot o sprámosti podaného ústavního znaleckého posudku
psychiatrického nevznikly žádné pochybnosti.
Soud nevyhověl žádosti obviněného,aby přítomní soudní znalci psychiatři ze Švýcarska mohli položit otázky přítomným znalcům Doc.MUDr.Bogdanu Bůžkovi",CSc a MU0r.Martě Tiché,CSc,neboí. švýcarští znalci nejsou
osobami na řízení zúčastněnými ve smyslu trestního řádu.
P o u č e n í

: Froti tomuto usnesení lze podat stížnost do tří dnů
ode dne oznámení ke krajskému soudu v Brně,
prostřednictvím zdejšího soudu.
Stížnost má odkladný účinek.
Okresní soud v Kroměříži,odd.3
dne 13.září 1988
JUDr.Jindřich Urbánek

Augustin Navrátil,Lutopecny 14,763 31 Zlobice
Lutopecny 24.9.1988
Krajskému soudu v Brně,prostřednictvím okresního soudu v Kroměříži.
Věc: Odůvodnění mé stížnosti podané do protokolu,proti usnesení OS
v Kroměříži ze v.ne 13.9.1988 č.j.Nt 124/86 kterém se mé ochranné
léčení psychiatrické ambulantní přeměňuje na obranné léčení psychiatrické ústavní.
Jsem aktivní věřící katolík.Učením Ježíše Krista se snažím řídit
v celém svém životě soukromém i veřejném.Froto v souvislosti s tím bych
chtěl poukázat na čtení z listu svatého apoštola Jakuba.které jsme
slyšeli v neděli při bohoslužbě slova.Cituji:"Co to pomůže moji bratři,
říká-li někdo,že má víru,ale nemá skutky?Může ho taková víra spasit?
Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obdivy o. někdo z vás jim řekne.Tak s Pánem Bohem.Zahřejte
se a najezte se - ale nedá jim co potřebují pro své tělo,co je jim to
platné? Stejně tak je tomu i s vírou když se neprojevuje skutky.Ukaž
mi tu svou víru,která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu
dokázat svou víru." V podobném duchu se projevuje i evangelium sv.Lukáše " 0 milosrdném samaritánovi",podobenství o hřivnách a'další.Z nich
vyplývá i zásada křesíana "Modli se a pracuj", při čemž pod pojmem práce se nemíní jen práce ve svém zaměstnání,ale i nezištná,obětavá práce
a angažovanost člověka vc věcech veřejných,sociálních a politických,
pro církev,vlast,pro všechny své bližní,jek jsme k tomu nabádáni i v
encyklice Jana "XIII s názvem PACLM IN TERRIS.
Tento úvod je nutný proto,abych zdůvodnil motiv svých jednání,která jsoU předmětem v řízení trestním,soudním i jiném.Proto jsem také v
otevřeném dopise č.1 poukázal na potřebu řešení problémů mezi církví
a státem v rámci petičního práva,při čmž jsem oprávněně poukázal i na
negativní a nezodpovědný postoj příslušných úřadů při svých dotazech,
týkající se této oblasti.Se stejných důvodů jsem poukázal ve svém ot.
dopise č.2 na nesrovnalosti při vyšetřování, smrti ing.Coufala.Také ot.
dopis č.3 věnovaný nabývání,vlastnění a rozšiřování náboženská litera
tury byl oprávněným příspěvkem k osvětlení této problematiky.V otevřeném dopise č.4 jsem se pak znovu vracel k problematické nedostatečně
objasněné smrti ing.Coufala,když místo objasnění mých pochybností o
způsobech a výsledku vyšetřování ,jsem byl odvlečen do vazby a později násilně držen v psychiatrických ústavech. V otevřeném dopise č.5
jsem se také oprávněně zastal pronásledovaných manželů Kořínkových,
kteří pro svou kritiku nezákonností a pro důsledné hájení práv svého
násilně jim odebraného vlastního dítěte se musí již po několik r.)ků
ukrývat,aby se vyhnuli násilnému držení a "léčení" v psychiatrických
ll S "t clV €í c h •
MOTIVEM A ÚČELEM VŠECH MÍCH JEDNÁNÍ TEDY NENÍ.ABYCH ZP0SOBIL KÍJAKÉ POBUŘOVÁNÍ NEBO ÚTOK NA STÁTNÍ ORGÁNY.JAK JSEM ČASTO OBVINOVÁN.SNAŽÍM SE JEN PODLE SVÝCH SKROMNÝCH MOŽNOSTÍ PODÍLET SE NA TOM.ABY I U NÁS
BYLY DODRŽOVÁNY A UPLATŇOVÁNY VŠEOBECNÉ UZNÁVANÁ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY. Z TĚCHTO DUVODCÍ NEJEN JÁ ,ALE I NEJEDNI Z MÝCH PŘÁTEL OBČAS ZANEDBÁVÁME NALÉHAVĚ RODINNÉ POVINNOSTI.ČINÍME TAK VE VÍŘE,ŽE TÍM PŘISPÍVÁME NEJEN K PROSPĚCHU VLÁSTJALE ABYCHOM SE MOHLI I S KLIDNÝM SVĚDOMÍM
PODÍVAT VLASTNÍM DĚTEM DO OČÍ.

3?
Část

první

- zhodnocení po právní stránce.

V odůvodnění usnesení OS v Kroměříži na přeměnu mého léčení ambulantního na léčení ústavní je uvedeno,že podání mé žádosti ze dne 24.2.
1987 na KP v Brně s přílohami ot.dopisů í.4 a č.5 prakticky pokračuji
ve své trestní činnosti,s Čehož prý lze vyvodit,že se můj stav opětovně
zhoršil.
S tímto názorem nelze souhlasit z těchto důvodů:
1./ Podáním mé žádosti s přiloženými ot.dopisy č.4 a 5 nejen,že
jsem se nedopustil nebo nepokračoval v žádné trestní činnosti,naopak
jsem projevil rozvahu a prozíravost,abych se nedopustil nějaké nezákonné činnosti.
2./'Proto i v případě,že by obsah těchto ot.dopisů měl znaky nějakého trestního činu ,přesto bych se svým dotazem trestního činu nedopustil.
3./Protože jrem na tento svůj dotaz žádnou odpovčcí nedostal,oprávněně jsem předpokládal,že rejen obsah,ale proto i rozšiřování těchto dopisů - jak jsem o to ve svém dotazu žedr.l - jo v souladu s našimi platnými právními předpisy,protože platí zásada,že všechno co není zakázáno,
je dovoleno.A pně rozšiřování těchto dopisů zakázáno nebylo.
4./Přitom
i obvivní občana z trestného činu je zapotřebí,oby bylo prokázáno nejen že. se stal skutek pro který je stíhán,ale je nutno
také prokázat,¿e uvedený skutek j<. trestným činem.Ani v návrhu prokurátora, ani v usnesení OS v Kroměříži předseda senátu tuto okolnost neuvedl.
5./Protože v návrhu prokurátore i v usnesení OS so uvádí,žc pokračuji v trestné čimosti, jaká to byla trestná činnost? V usnesení o mém
trestnín stíhání ze dne 11.11.19C5 bylo proti mně vzneseno obvinění zejména ze zaslání ot.dopisu r.2.Toto trestní stíhání bylo zastaveno podle
fj 172 od st. 1 písm.e/ tr.ř. údajně pro mou nepři četnost.Proti tomuto zůstavení tr. stih,'.ní jsem si podél stížnost a žádal jsem zastavení tr.
stíhání podle § 172 odst.1 písm.b/tr.ř. protože uvedený skutek není trestným činem.Po zamítnutí mé stížnosti krajským prokurátorem jsem si podal
podnět ke stížnosti pro porušení zákona.GP CSR předala můj podnět k vyřízení KP v Brně.Přestože od podání mé stížnosti od 23.5.1986,uplynuly
již dva roky a čtyři měsíce,přesto KP v Brně odmítá příkaz GP v Praze
vyřídit.
Z u v e d e n ý c h
d ů v o d ů
proto
ž á d á n ,a b y
u s n e s e n í
o k r e s n í h o
soudu
v Kvr o m ě ř í ž 1
ze d n e
13.9.1988 k t e r ý m
s c p ř e m ě ň u j e
mé
léčení a m b u l a n t n í
na l é č e n í
ú s t a v n í
bylo
zrušeno.
Současně důrazně žádám,aby již konečně byl vyřízen můj podnět ke
stížnosti pro prušení zákona ze dne 23.5.1986 předaný krajské prokuratuře v Brně GP ČSR.Vyřízení tohoto podnětu by mělo předcházet vyřízení
mé současné stížnosti,protož|pji,může podstatně ovlivnit.Dor.nívám so,
že i pro mne platí zásada,že ma'právo na to,aby každé rozhodnutí nebo
usnesení,s kterým občan nesouhlasí,bylo přezkoumáno nadřízeným orgánem.
Jestliže téměř dva a půl roku KP v Brně stále odmítá příkaz GP ČGR splnit, je to porušení zákona.Nic KP v Brně neomlouvá,že snad nechce OS v
Kroměříži zapůjčit spis.2ádám také vysvětlení,proč můj další podnět ke
stížnosti pro porušení zákona ze dne 28.5.1986,týkající se psychiatrické oblasti ve stejné záležitosti,předaný GP ČSR též KP v Brně,není v
oznámení uváděn,přestože jsem o to žádal.
U p o z o r ň u j i : Důvoděm přeměny mého léčení ambulantního na léčení ústavní je údajná pokračování v mé trestné činnosti.Také soudní znalci z oboru psychiatrie uvádí,že můj pobyt na svobodě je pro společnost
nebezpečný pokud páchám trestnou činnost.Proto základním mým požadavkem
je prokázat ,jaké konkrétní trestné činnosti jsem se dopustil.

Čast

druhá

- kritické zhodnocení posudků soudních znalců
z oboru psychiatrie.
Jva 22 stranách podávají lne 25.7 1988 znalecký posudek pro OS v
Kroměříži soudní znalci,zaměstnanci Fsychiatrické kliniky v Olomouci,
a to Doc.í/TJDr.Bogo.an Buzek CSc,a MUDr.Karta Tichá CSc.Jde o ústavní posudek předkládaný Psychiatrickou klinikou,který je doplněn na str.23
záznamem o po\adě příslušníků katedry a doplněn podpisem vedoucího
katedry psychiatrie LFUP a přednosty psychiatrické kliniky DocJIUDr,
Borisem Mrnou DrSc,
Ve svém posudku na str.21 soudní znalci u mno zjiŠÍuj.í.... senzitivní vztahovr.'nost,logicky skloubený bludný systém s kverulačními postoji ,nadnesené postoje s prvky reform3iorskými~z5cIa bez korekce
Jeho kverulace postupně ztrácejí kontakt s realitou a neustálo se rozšiřují do růoných oblastí společenského života.Sociálně maladnptivní,
rigidní,nekritický,v poslední době jak ukázalo vyšetření vázne percepčně motorická koordinace,objevuje se počínající, deteriorace. Stanovena
je mi duševní choroba parania kverulans.
Upozorňuji, :o n<_jon v tomto posudku,ale i v dřívějších posudcích
tento diagnostický závor nebyl nikdy zdůvodněn a proto na můj dotaz soudním znalcům při soudním jednání,mi nemohli uvést ani jediný blud,který
by se vyskytoval v mých písemnostech,tím méně logicky skloubeny bludný
systém.Předešlí soudní znalcitaUDr.Ščudlíka MUDr.Žáčková mno dokonce
upozornili,že nemám ani právo so ptát,jaké bludy so u mno vyskytují.
Upozorňuji také na vzájemný rozpor soudních znalců,kteří uvádí zároveň
bludný systén s kverulačními postoji i sesitivní vztuhovačnost.Při tom
"pronoický vývoj smírem ke kveru?antismu představuje aktivní postoj.kdy
paranoik jde činně proti svému domněle nepřátelskému okolí a Rlctivno
bojuje za svou věc,domáhá sc práva..." naproti tomu u " sensitivní. vztuhovačnosti znamená pasivní postoj pnranolkův vůči nepřátelskému okolí,
paranoik aktivně nebojuje za svou věc,sice trpně a pasivně,ale hrdě ustupuje před svými domnělými nepřáteli a hrdě přijímá svůj osud, s pocitem nevývratné křivdy a bezpráví?stává se plachým,méněcenným a společensky so izoluje"./vencovský,Dobiáš -Psychiatrie,str.310,311./'
Stejně tak soudní znalci údajně zjiš-Eují,žo mé kverulace postupně
ztrácejí kontakt s realitou.Iva můj dotaz u soudu,aby uvedl důkaz pro
toto své tvrzení, přečetl Doc.Buzek z posudku na str.14,...."jádrem jeho snažení je prosazení petice náboženského obsahu,kterou sám sestavil.
Tuto petici samostatné vypracoval a kardinál Tomášek k tomu dal souhlas."
Toto je pravda,která je všeobecně uznávaná,je to realita i když nepřesně fomulováná.Sám Doc.Buzek u soudu potvrdil,že některá mé výroky jsou
znalci fomulovány nepřesně,tak i v tomto případě jsem uvedl,že jsem
tuto petici sestavil,ale po konzultacích jak s Otcem kardinálem Tomáškem,
tak i se značným počtem kněží i laiků,takže jsem u leckterého bodu činil korekce jak po stránce obsahové, tak i postránce formální.Také v
žádném mém otevřeném dopise nikdy nebyl prokázán žádný blud,či dokonce
bludný systém či ztráta kontaktu s realitou.Při tom je si nutno uvědomit, že1' charakteristikou bludu je 1./subjektivní jistota,2./nekorigovatelnost,3./ nemožnost obsahu."/Jaspers,Československá psychiatrie 1384,
č.2,str.68/ anebo kriteria pro ohraničení bludu:1./ obsahová zvrácenost,
2./ nevývratnost,3./ chorobný vznik,4./ vliv na jednán/. /Janík,Dušek:
Diagnostika duš.poruch 1974,str.90./"Bludy se nazývají nesprávné úsudky
a závěry,které neodpovídají skutečnému stavu věcí a nepodléhají korigujícímu vlivu přesvědčení.Třeba zdůraznit,že blud vzniká vždy na patologickém základě-a tvoří vlastně zkreslený,zvrácený obraz existující reality';/Portnov,Fedotóv:Psychiatrie 1971 str.3^./ Je. tedy oprávněná otázka: Které, ověřené a všeobecně uznávané pravdy a zákonitosti jsem zpochybnil ve svých otevřených dopisech a v petici s 31 body návrhů?
Protože s těmito mými otevřenými dopisy souhlasí tisíce občanů,s -e
peticí dokonce statisíce spoluobčanů i značné množství občanů ze zahraničí, jsou snad tito také postiženi stejnou duševní chorobou jako já?

- 41Odborně se to nazývá indukovaná psychosa.to je indukovaná psychoza?"Nekritické převzatí -na podkladě zvýšené sugestibility - bludných přesvědčení ,argumrnů.ce a psychického jednáoí od osoby pokrevné nebo jinak blízké , postižené pejanoidní psychosou..'7 Vcncovský, Dobiáš .Psychiatrie M 7 6
str.209./
Skutečnost j,že mou á v-.irru duševní chorobu uznává 3on několik
soudních znalců,prokurátorů .. soudců.
Všechiiv t/to soudní znalce,prokur.'tory a soudce moi.no považovat za
anetické psyckoiK.ty /301,7/ /disociáln ',. ntisoci'lni, asociální, sociálně
maladaptivn',r.or''.ně ¿efektivní, oral vasanity /
,:
Ane-tická psychpnt^c ;>• cřrrnkteriíiov^no. předavším oploštěním až
vymizením vyšších citů,hlavn5 soucitu, v'.'cl Nsti o laskavosti. Jsou-li tito lidé dostc.tocr.č Inteligentní a pro z 'roví, pr i jevují sc jui nezájmem o
osul jiných a bezohledností k ckoV!,nlo jinak se mohou chovat formálně
korektně,v z-něstiv'ní mohou být výkonní .; úspěšní .Jiní se však dopouštějí v ccstě z.: svj. 'i z;':'"\Y zjevně «morálního r. zločinného jednání, zvláště jsou-li primitivní nt bo výbušní.Někdj jo jejich počínání tak. neobvykle motivováno,že připomíná schizofrenii/u části z nich asi proběhla nepoznána./ /Vencotrský,DobiéStPsychiatrie T'76 str.223/
Je třeba se z.iínit ještě o 3; Iší důležité okolnosti,V současní době se téměř při všech psychiatrických výše taních přibírají ¡oychologové.Psychologické metody zkoumají zpravidla schopnosti,povahové vlastnosti, sklony,ho"nocení,aktuální nebo konstantní psychický str.v jednotlivce.
Postup je různý: pozorování,gtandartní zkoušky,testy ntd.Je velmi zuráž- ící,že
posl dní psychologická vyšetření,které bylo důkladné c, trv l o tak dlouho jok všechny psychiatrické vyšetření dohromady,bylo v
celém dvaadvacetistránkov'.!! posudku odbyto půl větou,přestože v noro bylo
uvedeno, že v t e s t o v ý c h
m e t o d á c h se ne p r o k á ~
z a 1 y p s y c h o t i c k é
p r o j e v y . K tr.kovýn nebo podobám
závorům se došlo i v dřívějších psychologických vyšetřeních.Tří mém 1 uyc'iatrickém vyšetření a pozorování vc zvláštním vězeňském oddělení. PL v
Praze Bohnicích dokonce soudní zn. lei zakázali mé psychologické vyšetření, př^stuže jsen tr.i byl držen 9 týdnů a přestože všichni ostatní pacienti se psycho]ogickánu vyšetření po'robili.S bagntolizoVrrm psychologického vyšetření ,kterého použili nynější soudní zn.ilci nesouhlasila
a žádám podrobné písemné zveřejnění mé!'o posledního psychologického
vyšetření.
Ještě bych se c^těl krátce znínit o vzájemných rozporech v šesti
dosud vypracovaných posudcích, ¿'.ude to neúplné .protože ne to nemán nejen
dost času, ale některé posn-V:y,kt. ré r'i byly při domovní prohlídce odebrány mi nebyly vráceny,protože se údajně ztratily.
1. Rozpory při stanovení difgnozy:
a/Franoidní vývoj ve smyslu př-.raneíř-.kvcrulans a persekutoria,logicky
pevně skloubeny' systém úkorných bludů.
b/Paranoia kveru! :.ns, jeho blu-riá interpretace se týká pouze úzce vymezené oblasti 0. to rozhodnutí o odebrání užívacího práva k půdě
ve prospěch JZD.
c/Psychopo.ticki hysterická osobnost
d/Reformátorské bludy
e/Paranoia kvérulans,difuzní senzitivní vztahovačnost,logicky skloubený bludný systém s kverulačními postoji....s prvky reformátorskými
kverulace postupně ztrácejí kontakt s realitou
2. Rozpor mezi Status praesens psychicus a stanovenou diagnozou soudnic,
znalců.
3.Rozpor soudních znalců při stanovení nebezpečnosti mého pobytu na svo
bodě:
a/Nepovažuji v současné době pobyt jmenovaného na svobodě za nebezpoč
ný./Blaíák,Klíma./
'
x
b/Pobyt obviněného je na svobodě z psych.hlediska nebezpečný./oSudlí
Žáčková./

c/Pobyt vyšetřovaného na svobodě je v důsledku těchto okolností ne*
bezpečny potud , že bude dále jednat v rámci svých projevů.
/Mrna,Lysonková /
d/Znalei ústavu soudí,že pobyt A.Navrátila na svobodě,páchá-li trestnou činnost,je pro společnost nebezpečný./Buzek,Tichá/
4. Rozpor soudních znalců na omezení způsobilosti k právním úkonům:
a/ BlatákjIQíma doporučují omezení k právním úkonům teprve tehdy,
pokud by dále pokračoval v podávání stížností,
b/Sčudlík,,-áčková se cítí povinni a navrhují soudu / i když na to
nejsou tázáni/,aby mne omezil v právní způsobilosti ve věci samostatného podávání návrhů a podnětů státním orgánům.
c/Mrňa.Lysoňková navrhují omezení způsobilosti 1c právním úkonům.
d/Černý,Rektor ....není schopen v této věci jednat nebo § majetkem,
kterého se to týká,nakládat.... to je jednání ohledně odňatých pozemků a nakládání s nimi.
5. Rozpor mezi psychiatry a psychology:
Psycholožka Hroncová z PL v Kroměříži zjistila,že v mém případě šlo
premorbidně o anomální osobnost,inteligentní konstitučně liypersonsibilní....V životě Navrátila lze sledovat postupný vývoj psychopatické hysterické osobnosti....Vyšetřovaný se snaží tuto svoji původní
pozici zvládat a vystupovat jako člověk racionálně,neemociálně uvažující, jako sthenická osobnost.
Podobně i konziliární psychologické vyšetření,které vypracoval PhDr
Jan Soukal,v Brně-Černovicích nevykazuje žádnou podporu diagnózy
paranoio.
v.
Při posledním vyšetření v Olomouci psycholožka uvedla,Že svém vlast-'
ním vyšetření se v testových metodách neprokázaly psychotické projevy.
6. Rozdílné výsledky zjištěného IQ
1976 - 141 Raven
1977 - 114 Raven
1978 - 114 Wechsler - Bellevue
1982 - 120 Raven
Rozdíl během osmi měsíců ze 141 na 114 bodu,což je téměř dvě sigma
při použití stejného testu metodiky je nenormální.! když oba výsledky
jsou v pásmu nadprůměru,rozdíl 27 bodů znamená také rozdíl mezi lehkým
nadprůměrem a mírným podprůměrem ./slabomysl'.ostí./
Tyto všechny rozpory nezákonnosti a další okolnosti mne opravňují
k tomu,abyh žádal:
1.Dříve než bude vydáno rozhodnutí o mé stížnosti,aby bylo nejprve projednáno a rozhodnuto krajskou prokuraturou v Brně o mém podnětu ke
stížnosti pro porušení zákona ze dne 23.5.1986 a ze dne 28.5.1986,
předané GP C3R k vyřízení KP v Brně.
2.Zrušení usnesení OS v Kroměříži ze dne 13.9.1988 kterým se přeměňuje
mé léčení ambulantní na ústavní.
3.Revizní znalecký psychiatrický posudek za účasti soudních znalců z
oboru psychiatrie z neutrálních nebo jiných zemí.
Odůvodnění stížnosti podávám ve lhůtě,kterou mi stanovil předseda
senátu v Kroměříži,to je do čtrnácti dnů po vyhlášení usnesení.13.9.
jsem podal formálně stížnost do protokolu,21.9 mi bylo doručeno usnesení
OS v Kroměříži a téhož dne mi bylo dovoleno nahlédnout do protokolu,a
27.9.1988 podávám toto odůvodnění mé stížnosti.
Augustin Navrátil
Přílohy: Posudek lékařů ze Švýcarska.
Posudek MUDr Vladimíra Komára,odborného lékaře psychiatra
z Košic.
Stanovisko výboru na obranu A.Navrátila

Informace Výboru na -bránu A.Navrátila č.1

Okresní soud v Kroměříži nařídil vypracování ústavního psychiatric• kého posudku s-udnfei zm.lci ••oc.dríBogdanom Buzkem CSc a MUDr.Martou
Tichou,CSc.ústavní posudek pod ej.m 124/86 se stal součástí soudního
spisu a dále jej podepsal Doc.MUDr.Boris Mrňa,DrSc.,vedoucí katedry psychiatrie a přednosta psychiatrické kliniky FNsP v Olomouci,kde byl p.A'1
•^'Navrátil vyšetřován, i
Na základě tohoto,'.posudku rozhoří Okresní soud dne 13.9.1 988, aby by-q-la dosavadní :v ulantní psychiatrická léčba A.Navrátila změněna na ústavní. Fan A.i\. se proti rozhodnutí odvolal.
~u' Výbor-pfcvaoujeaa nutné se 1c posudku vyjádřit následovně.
Na 22 strrn:'ch podávají dne 25.7.1988 znalecký posudek pro Okresní
-•éoud v Kroměř'.'.i,ivt 124/86 znalci,pracovníci Psychiatrické kliniky v 0"lomouci,a sice zníce pr •• odvětví sexuologie a psychiatrie doc.dr.Bogdan
. 3uzek,CSc a zn Icc pro odvětví psychiatrie KUDr,Marta Tichá,CSc.Jde o ú-stavní posudek pře." .ládaný Psychiatrickou klinikou v Olomouci,který jo
doplněn na str. '3 r.<zna--.cn. o poradě příslušníků katedry a doplněn podpisem vedoucího k-tef.ry psychiatrie LJFUP a přednosty psychiatrické kliniky
doc.dr. Borisem "Tnou DrSc
Na str.21-:2 d -cházejí znalci .k závěru,že A.N. trpěl v době psaní a
rozesílání in' rí/rlm . anych otevřeny cli dopisů pro které je stíhán, duševní
chorobou parania kvcruláns.Tou trpí řadu let,byla v minulosti opakovaně
diagnostikována a to při opakovaném znaleckém posudku a zkoumání.Touto
chorobou trpí i v současné době a tato choroba je navíc provázona lehkými známkami poč'.n jící .dotcrioraco psychických funkcí,což ovšom odpoví „lá
věku o počínajícímu lar.teriosklerotickému onemocnění mozkových cév.Obvi^
n">ný je schopen hodnotné účasti na soudním jednání,! když jo třoba počítat s možnými abnormními projevy a reakcemi,způsobenými onemocněním.V
důsledku choroby nebyl schopen rozpoznat spoločenskou nebezpečnost svého jednání o nebyl schopen jednání ovládat.Onemocněnívovlivnuje jen úzkou oblast jeho jednání,takže nejde tento závěr zobecňovat a vztahovat
na veškeré jeho jednání.Pobyt na svobodě posouzen jako nebezpečný pro
společnost a vyžaduje ochrannou léčbu.Veškeré písemné produkce,).:tré měli
znalci k dispozici,nelze jednoznačně prohlásit za projev psychopatologicZáznam o porado sděluje,že všichni přítomní lékaři hodnotí psychopatologické projevy jako paranoiu.Tři z přítomných psychologů považovali za pravděpodobnější těžkou psychopatii,jedna z nich opíralo svůj názor o vlastní vyšetření,kde v testových metodách neprojevily psychótické
příznaky.Všichni schválili text odpovědi na dotazy jako správný.
Při prostudování celého posudku zjišíujeme,že diagnostický závěr není v posudku zdůvodněn.
Na str.2-7 je prdveden výpis ze spisu.Z něj vyplýváme prostudované
inkriminované písemnosti mají kritický charakter,není z nich ale citováno nic,co by dokládalo přítomnost bludu nebo dokonce bludného systému,
pro diagnosu nutného.Ve spisu je uveden závěr ústavního posudku PL Bohnice ,zpracovaného MUDr.Gártlerem a I-.TUDr.Kodešovou dne 28.2.1986,kteří
diagnostikovali paranoiu kverulans.Z posudku se cituje,že se během hospitalizace choval jako rigidní,paranoidní,měl spoustu stížností a požadavků,byl nekritický,nedůvěřivý,obával se,že dostává jiné léky.než byly
ordinovány,ovlivňoval ostatní nemocné.Tedy projevy při hospitalizaci na
zvi.pavilonu s vězeňskou ostrahou pochopitelné,nic co by svědčilo pro
přítomnost bludu.
'-•'Dále je ve výpisu ze spisu popis chování A.N.po zpracování znaleckého posudku z r.1986,není však uvedeno nic,co by dokládalo přítomnost
bludu.
Na str,7-8 posudku je uveden výpis ze zdravotnické dokumentace.Z něj
plyne,že byl od roku 1978 3x hospitalizován v PL Kroměříž,vždy s dg.
parania,nicméně při první hospitalizaci jsou uvedeny současně si odporující diagnózy:psychopatie a parania.Dále byl hospitalizován v PL Praha8
r.1986 a na psychiatrické klinice v Olomouci r.1977 a 1988,vždy se závěrem parania.Ž dokumentace ale není uvedeno nic,co by diagnózu podpořilo,
V záznamu o anaisnaetickýtíh údajích získaných při znal&ckém zkounání
na atr«9~T6 rovněž není uvedeno nic,co by dokládalo- přítomnost bludu.

Na str.17 je uveden přítomný duševní stav,kde se konstatuje interpsychická tenze,difusní sensitivní vstuhovačnost,skloubený paranoidně-perzekuční bludný systém,snaha o disimulaci a nekritičnost.Ničím ale není tato psychopatoligie doložena,nic z faktů posudkem uvádějících pro ni nesvědčí .V odstavci o etiopatogenesi na téže straně se píše,že na premorbidně vulnorabilním terenu výrazně sthenické osobnosti 9 rysy senzitivní
vztahovačnosti došlo vlivem celé řady reálně existujících sporů k postupně narůstající gensitivní vztahovačnosti až k paranoickému vývoji osobnosti.Jeho obvinování ztrácejí kontakt s realitou a postupně se rozšiřují na velmi širokou oblast společenského života.Sociálně maladaptivní,
rigidní.nekritický,v posledních letech vázne pcrcopčně motorická koordinace,počínající deteriorade.Opět nic z těchto tvrzení není nijak doloženo projevy pacienta.
Na str.18-22 následuje vlastní posudek,který shrnuje zjištěné skutečnosti,ale neuvádí nic na podporu diagnózy duševní choroby.Ničím nedokládá skutečnou ztrátu kontaktu A.N.s realitou,spíšo některé interpretace
jeho chování znalci svědčí pro to,že naopak znalci ztratili kontakt s
církevně-politickou realitou v naší zemi.V posudku není ani obsažen záv'
věr údajného psychologického vyšetření,které mělo prokázat deterioraci.
Deteriorace alo má odpovídat věku,tedy vlastně v mezích normy.
Jelikož znalci jako jediný argument pro diagnózu parania uvádějí to,
že byla choroba diagnostikována již předchozími psychiatry včetně znaleckých posudků,prostudovali jsme také dva posudky,které nám byly k dispozici,a to posudek MUDr.Dlatúka a MUDr.Klímy z 20.1 1 .1976 a posudek MUDr.
J.Černého a MUDr.L.Rektora, Z, 29.6.1982.
Opět konstatujeme,že ž&dný z obou posudků nepřináší žádné důkazy pro
diagnózu paranoi¿kterou vyslovují.Ve druhém posudku dokonce jo uvedeno
psychologické vyšetření,které svědčí proti přítomnosti psychózy.
Fo prostudování uvedených znaleckých posudků a po konzultacích s psychiatry a psychology,kteří si' nepřejí být zatím jmenováni,jsme došli k
závěru,že znalci neprokázali;že by A.N. trpěl duševní chorobou.Nikdo ze
zmíněných psychiatrů a psychologů neměl možnost A.N. osobně vyšetřit,
ani neměl k dispozici vyšetřovací spisy.Není tedy nikdo z nich kompetentní prohlásit^že je A.N, duševně zdráv.Vyslov6Vali ale přinejmenším vážné podezření,ze jde o opakované chyby v diagnóze.Za pravděpodobnější považujíce A.N. není duševně nemocen,ale že je osobností nostanlartní,
která se v současné situaci také nestandartně chová a tím upoutává pozornost. Domníváme se,že pravděpodobně došlo k diagnostické chybě v prvním posudku dr.Blaíálca a dr.Klímy r.1976 a tato chybo ,že ne dalSíml
psychiatry a znalci opakována,protože nikdo z nich nenalezl odvahu předchozí diagnostický závěr revidovat ^vystavit tak A.N. trestnímu stíhání. Obáváme se ale,že nesprávná diagnóza ner£ A.N.ke prospěchu ale naopak.
K správnému posuzování duševního stavu A.N. proto navrhujeme další
zkoumání jeho stavu.Jelikož ani on,ani my nemáme důvěru k předchozím
znalcům,tedy ke znalcům stanoveným orgány zúčastněnými v trestním řízení ,navrhujeme,aby byl jmenován znalec požívající jak důvěry státu,tak
důvěry naší a A.N. Důvěra státu je zaručena tím,že jo znalce v seznamu
krajského či městského soudu nebo- ministerstva spravedlnosti.Důvěra z •
naší strany by byla zaručena tím,že bychom z takovéhoto seznamu provedli výběr konkrétního znalce my.Doufejme,že automaticky pro takového
znalce,kterému bychom vyslovili důvěru,by tato důvěra nepřinesla za následek, že by pozbyl dosavadní důvěry státu.
Výbor na obranu A.N.
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K.R.Q. H Ě j í í Ž - O K R E S N Í
S O U D
13. '2TAÍÍ:i9B8, 13,00 HODIN, SOUD S AUG. NAVRÁTILEM.
Do soudní -budovy jsme přišli před 13tou hodinou. V chodbě druhého
patra to bylo gakcřyš včelím úle. Na sedmdesát přátel i několik nepřátel Augustina živá debatovalo. V několika hloučcích byli přátelé z celé republiky a i-mimo ni. Setkali se přátelé, kteří spolu už dlouho,
nebo někteří jako já teprve letos spolupracují. Se všemi, které znám,
jsem se vítal a chtěl jsem přivítat i Augustina. Stál obklopen uprostřed chodby, jak jsem zjistil soudními znalci, kteří mu dávali poslední rady, a tak abych nerušil, raději jsem zůstal opodál. Celková atmosféra a úsměvy přátel nenasvědčovala Že se blíží v podstatě strašný ortel nad Augustinem. Krátce po 13té hodině se otevřely dveře do jednací
síně. Všichni se hleděli natlačit do jednací .místnosti, alo předseda až
s křikem upozorňoval, že pouze 15 lidí může být přítomno a ostatní musí
odejít. Nastalo dohadování a domlouvání kdo má zůstat. Sám Augustin žádal předsedu, aby všechny nechal v místnosti, .že jsou to jeho přátelé a
že se budou slunně chovat. Ale nic naplat. Fředseda trval na svém. Já
jsem už i seděl v lavici, ale jsem-vstal a žádal jsem dva jasně novčřící hochy, aby vyěli ven. Oni však seděli dál. Znovu jsora se jich dotázal, jsou-li věřící. Chvíle rozpaky, hlonoák mlčel, ale ton co vypadal
jako Mefisto, prostě v obličeji jako áábel, odpověděl že jsou též věřící. Protože mne bratři upozornili, že chtějí v místnosti zůstat zástu-'
pci diplomatických misí a znalci, odešel jsem z místnosti. Soudní přelíčení začalo. Krátce byly pootevřeny dveře. Otec Frontišok se snažil
u nich "natahovat uši", ale přišel nějaký chlapík, prodral 30 lidma,
zavřel dveře a na odchodu se jej lidi ptali kdo jo zač, ale on odpověděl, že nikomu po tom nic není. Ihned po tomto so začal hlouček lidí
modlit růženec a na to se přidali všichni, kteří zůstali na chodbě. Zůstalo nás asi padesát. Asi po druhém desátku přišel pán, pak jsem se
zdovčděl že to je předseda soudu, prvně vešel do jednací síně, pak vyšel a žádal nás, abychom přešli do druhé části chodby, že rušíme jednání. Jestli prý neuposlechneme, tak nás nechá vyvést. My jsrne se ihned
začali přesouvat a on na odchodu ještě řekl, že se potichu můžeme modlit x že proti tomu není. Modlitba růžence pokračovala. Otec František
měl"mězi' každým desátkem krátkou úvahu, která' se především vztahovala k
soudnímu jědnání s Augustinem i podobnost se soudem a utrpením našeho
Pána. Vvpaměti mi zůstalo jak P. František říká, že kdyby mu někdo vytýkal':aí nekáže v soudní budově, ale aí jde kázat do kostela, že by mu
musel odpovědět že zde může kázat, ale v kostele to má zakázáno. Protože celková' atmosféra byla podivuhodně'nabitá zvláštností této chvíle,
bylo to na chodbě soř.dti jako v kostele i-Mimo.'modlící se nikdo nebavil
a i ti kteří jen mlčeli,-byli usebráni, většinou se skloněnou hlavou
stáli, někteří seděli, ale všichni v důstojné méditativní usebranosti;
Nikdo celkem nerušil, ;jen občas některá úřednice,• přecházela po chodbě.
Pro mne to byl velký zážitek a vyvolalo to ve mně vzpomínky na mé soudní jednání před 30ti léty. A jako by i P. Františka provázely podobné
myšlenky, ve své následující úvaze se zmínil i o svém soudu před pár
lety. Jak se situace mění. Modlit se jeho přátelé nesměli. Ani letos
při soudu s Polanským v Bratislavě modlitbě nepřáli, i když ven jc nevyhnali, ale kravál dělali. - Asi po hodině jednání se otvírají dveře,
je přestávka. A zase je to na chodbě jako v úle. Ti co vyšli jsou obklopeni a zahrnuti dotazy. Augustin je samozřejmě v kruhu soudních
znalců. Hlouček se utvořil i kolem těch dvou "věřících" hochů. Lidi jim
kladou přerozmanité otázky. V co vlastně věří. Oni že věří. Někdo říká
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Marxovi? Nějaká novinářka ze Slovenska je též pěkně napaluje, aby do místnosti už nechodili a pustili.tam věřící a přátele Augustina. Oni na
to, že je to též zajímá-a.^e.k vůli tomu jeli 15o kilometrů. Ten co měl
vzhled čerta a klidně by mohl oMikv.íáši strašit děti byl nervózní.
Stále měl pravou ruku pod sakem a pod levou paží. Z filmových kriminálek vím co tam držel. Chudák měl strach že. ho věřící budou mlátit, tak
jak oni toto předvedli v Bratislavě. Jaký názor mají na nás věřící a v
jak§ činnosti se vyžívají! - Přestávka skončila. Dveře jednací síně se
zavírají a my opět pokračujeme v modlitbě. Do jednací místnosti vchází
i manželka Augustina. Celá oblečená v černém a se slzami v očích. Jen
krátce jsem ji přivítal a ujištoval ji naší účastí na jejich utrpení.
Ona ovšem jen pokyvovala hlavou a do řeči qi bylo těžko dostat i když
jsem se o to snažil. Asi po půl hodině je jednání skončeno. Všichni vychází ven. Dveře se zavírají a soudci jednají. Opravdu jednají? My co
stojíme venku jsme přesvědčeni, že je už dávno rozhodnutoI Nn to jaký
trest má Augustin dostat jsou jiní páni než předseda soudu. 0 těch o
kterých víme, jsou především'Vinni ti, co k soudu dali psychiatrické
posudky na nátlak těch o kterých nic nevíme. Na vynesení rozsudku jdeme
do síně všichni. Je jednoznačný. At zemře Augustin Navrátil v blázinci.
Až všichni vyšli, ptám se předsedy, proč se na odsouzeného ani nepodíval. On že to musel číst! Cist co mu jiní napsali? Je to pravda?
PILÁT se ptal KRISTA: "CO JE PRAVDA?'1
- o - o - o - o - o - o - o - o - o Jalší pohled na soudní jednání s

A U G.

N A V R Á T I L E M :

'Chronickou poruchu nemocného charakterizuje logicky ucelený blud
podezíravosti, ztráta kontaktu s realitou, přičemž rozumové schopnosti
r.:mocného /mimo systém bludů/ jsou neporušeny, nemocný je vitální, dostatečně vzdělaný, schopen strhnout celé masy lidí. Odvolává-11 se nemocný na úspěšné výsledky psychologických testů, pak právě ony svědčí o
nepředpojatosti lékařské komise dospívající u nemocného k diagnóze paranoia kverulans. Diferenciální diagnostika totiž nespadá do kompetence psychologů, kteří hodnotí momentální stav psychických funkcí, a u
kterých se toto onemocnění neprojeví, tedy nemá vliv ani na psychologické testy - tak promlouvá rozvláčně a blaseovaně šestačtyřicetiletá
•plnoštíhlá dáma s přelivem, odborná asistentka na psychiatrické klinice v Olomouci MUDr. Marta Tichá. S mírně arogantním tónem a shovívavou
převahou své odbornosti podává důkaz o své schopnosti vyložit posluchačům látku.
Jenomže se nenacházíme v posluchárně vysoké školy, ale ve skromné
místnůstce kroměřížského soudu, kde se tísní patnáct lidí a právě zaznamenaná slova patří konkrétnímu člověkovi, který má na jejich podkladě skončit v psychiatrické léčebně. Před chvílí jsme zde totiž také naslouchali již téměř šedesátiletému, rtutovitému muži, jenž nepůsobí
zdaleka tak elegantně, jak bývá zvykem představovat ty, kteří hájí svou
pravdu.
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A Augustin Navrátil, o kterém píšu, se zasazuje o pravdu víc než deset let u všech možných zákonných orgánů a institucí, které naše zřízení obnáší. Málokdy se však dočká odpovědi. Jeho pravda je obsažená v otázkách, které klade a na něž - stejně jako zde u soudu - marně žádá a
čeká na odpověá. Místo ní jsou jeho dopisy nejdříve označeny sn trestnou
činnost a když i potom nepřestává psát, ba právě naopak, logicky se začíná ptát, jak je tomu u nás s dodržováním lidských práv, náboženské
svobody a tak dále, je jeho zájem a houževnaté úsilí diagnostikováno jako projev nepříčetnosti.
Hlas Aug. Navrátila je pochopitelně vzrušený, místy přerývaný, ale
jeho slova jasně argumentují. Znovu a znovu se dotazuje jak přodsody senátu JUDr. Urbánka, tak prokurátora JUDr. Kubíka a soudních znalců, aby
mu aspoň na jediné jeho písemnosti, slovním obratu doložili trestnost joho počínání, ztrátu kontaktu s realitou, uvedli aspoň jeden joho blud.
Jeho rozhořčení se stupňuje, když poukazuje na neschopnost Generální prokuratury, kterou opět marně žádá o totéž, oč zde soud a znalce.
I>vaačtyřicetiletý docent a kandidát věd Bogdan Buzek z fakultní nemocnice v Olomouci postrádá přednašečskou rutinu své kolegyně Tiché. Mlhavě a nejisté se odvolává na všeobecně ve světě uznávanou definici paranoi a ohání se výroky Aug. Navrátila z lékařských pohovorů, jež mají
ilustrovat jeho nekritičnost a neschopnost korekce. Ale i ony vypovídají
o tom, že Aug. Navrátil je člověkem bez předsudků, nepřijímající automaticky každou tabuizovanou autoritu. Že však i on, jak znovu později dokládá na svou obhajobu, není neomylný a své dopisy a petice jako laik
probírá s celou řadou jiných lidí ve světle jejich názorů a zkušeností.
Po dvou hodinách jednání, kdy prokurátor a znalci trvají na svých
vykonstruovaných závěrech a posudku desetičlenné lékařské komise, zcela
absurdně popírající život neobyčejně obyčejného a nesmírně pracovitého
člověka, otce devíti dětí, hluší i zde tváří tvář argumentům a modlitbám
asi 4o lidí za Aug. Navrátila, které sem tlumeně doléhají z chodby soudu, vynášejí své rozhodnutí umístit Aug. Navrátila do blázince. Po tom,
co jsem zde slyšel a viděl, nemohu jinak nazvat ústavní léčbu.
Do blázince, kde již člověka nesužují klystýry a podobně, ale ničí
jeho houževnatost a přesvědčení medikamenty, aby došlo k "utlumení jeho
masivní písemné činnosti", jak se vyjádřil jeden ze znalců, kteří svůj
lékařský slib a odborné znalosti propůjčili ke zločinu.
A tak hradlařovi Aug. Navrátilovi, který práci soudu a znalců označil za docela obyčejný zmetek, hrozí místo vyhlídky na důchod, že ho
šoupnou proti jeho vůli a zdravému rozumu do blázince. Zatímco tiř kteří
celá desetiletí vydávali a jeíté vydávají pravdu za lež a lež za pravdu,
utcoii za skutečnost, budou dál pořádat hony na kacíře, kteří nechtějí
žít" v bludech a opravdu ztratit ještě jakýsi kontakt s realitou.
Heřman

CHE
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Brno 25.září. 1988
Člověk není živ jen chlebem
nejvíce je živ pravdou a svědomím!
Gorbačov 20.2.88
Předsedo senátu,
soudruhu JUDr Urbánku!
Z jeonac1' síně nad Augustinem N a v r á t i l e m
, vyšli ven
všichni"diváci" Vy spolu s přísedícími,jste dál zůstal sedět„Přistoupil
jsem k Vám a prosil Vás,mohu-li Vám říci pár slov.Vy jste souhlasil..Hekl
jsem-Vám,"že jste odsoudil člověka na celý život do blázince,ale za celou vynášení a zdůvodňování rozsudku jste se na odsouzeného ani jednou
nepodíval¡Jednal jste s ním jako s kusem nábytku!"Foděkovnl jsem Vám a
odcházím ze síně a po chvilce slyším od Vás:"Já jsem to musel číst!M0pravdu jste celý rozsudek četl? Četl jste pouze paragrafy,což jo pochopitelné. Všechno ostatní jste říkal a to jsem hned zpozoroval vo značné
nervozitě a s patra-svými slovy.Taky jsem po několika Vašich slovech
prohodil,"proč ta nervozita?"Čekal jsem,že mě okřiknete,ale Vy jsto
zjevně spěchal.Spěchal s vynesením rozsudku.Spěchal,aby jste to prostě
měl už za sebou!Nervozita zjevná při Vašem vynášení rozsudku,je běžným
jevem u lidí kteří chtějí obhajovat lež!
Soudruhu předsedo senátu JUDr Urbánku 1
Myslíte si opravdu,že tento soud nad Augustinem Navrátilem je definitivně za Vámi?Myslíte si,že na tento soud si už nikdy v životě nevzpomenete ¡Myslíte si,že si nikdy v životě už nevzpomenete,že poprvé ve
Vaší soudní praxi se za jadnaoími dveřmi množství lidí hlasitě modlilo!
Myslíte si,že už nikdy v životě si nevzpomenete na množství, lidí,kteří
se sotva vlezli do jednací síně a před kterými jste možná poprvé v životě ukázal svoji nejistotu a do očí bijící nervozitu!
Chtěl jste prostě toto vše kolem Augustina Navrátila mít za sebou.
Toto bylo dedukce Vašeho rozumu,ale Vaše s v ě d o m í , to se postará
o to, že tento soud nač! Augustinem N a v r á t i l e m
budete vynášet
do nejdelší Vaší smrti!Vynášet jej budeté^až Vaše d*ti odrostou a Vy
zůstanete v bytě sám!Vynášet jej budete,az Vaše manželka s Vámi už nebude a Vy zůstanete sám.Vynášet jej budete^až budete na smrtelné posteli ležet a zůstanete úplněsám jako nikdy pred tím !
My věřící máme povinnost se i za Vás modlit,jak jsme tak učinili
na chodbě soudu v Kroměříži.Modlíme se za Vás, aby jste tento rozsudek
nemusel* opakovat před věčným Sodcem !
Pane Ježíši Kriste,odpusí. nám naše hříchy,
ale odpust i hříchy těm,kteří Tvého milosrdenství
nejvíce potřebují !
F.Záleský
Bělohorská 119
636 00 Brno

- 49 Slezské Ru^oltice 17.9.1988
Chvála Kristu
a Marii !
3ratr Au ustin Navrátil

dělník ČSD
Lutopecny
Drahý bratře!
Včera světový rozhlas nás informoval,jak moravští komunisté Vás
posílají svými tzv.soudy do kroměřížského blázince.dotýká se nás to
velice,když uvážíme,že ti,kteří ještě v dětství patřili mezi nás křesťany,se nyní - zpiti divošstvím moderního odpallictvť - se uchylují
k metodám obdobným surového pronásledování Církve z; svaté paměti Vašeho duchovního správce a vůdce katolíku lil.Jana Sarknuflra. Ano - jste
Sarkandrem naší doby. Hájíte zájmy umlčené Církve v naší vlasti a za
to Vás posil- jí clo blázince.
Co nejrozhodněji protestujeme proti této zlc^ůli,] osíláme svůj
protest na nejvýš;'.C místa a Vás odporoučím» ,když jinak nemůžeme,lásky '.
plné ochraně Panny Marie,svatých Patronů českých a nv.láŠtě i 11.mučedníku Sarkanderovi.Spíná 'c své ruce k Pánu,aby Vás uchránil, přes všechno násilí o' všeho zlého a vrátil Vás Vašim drahým 1 moravské Církvi,
za jejíž svobodu se tak statečně obětujete.
Vaši bretři a sestry v Cristu na Severní Moravě
a v kraji Osoblažském,posvěceném pastoračním úsilím
a modlitbami kdysi sv;:ho administrátora,dnes
nejdůstojnejšího pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška.
Následují podpisy 25 věřících.
- o - o - o ^uclému právu.
V pátek 16.září 1988 jsme slyšeli ze světových sdělovacích prostředků ohromujíc:' zprávu o odsouzení vašimi soudy do blázince
Augustina Navrátila,dělníka ČSD z Lutopecen,že důsledně hájil náboženskou svobodu v naší vlasti.
Co nejrozhodněji protestujeme,protože soud nad Augustinem Navrátilem je urážkou nejen jeho,ale i nás všech katolíků a celcého křesťanského společenství v naší vlasti,a kromě toho je to proti ústavě,
která zaručuje n^bož.svobodu.
Uvědomte si též,že si nezasloužíme,aby se s námi křesťany v našem
státě jednalo tak jako s p.Navrátilem,když hospodářská prosperita ve
státě je závis?6 nejvíce na nás,jak ji uznal veřejně ve sděl.prostředcích několikrát i sám p.president,zatím co vaše politikaření by neuživilo ani vás,tím méně celý národ.
Pozastavujeme se nad absurdností soudu v Kroměříži nad p.Aug.
Navrátilem,protože víme,kdo p.Aug.Navrátil je a jak se za jeho osobnost staví a ji dosvědčuje pražský pan arcibiskup Jeho Excelence
František Kardinál Tomášek.
Přičiňte se o zrušení nedůstojného rozsudku a o rehabilitaci
p.Aug,Navrátila doma i ve světě.Jen tak lze získat ztracenou tvář.
Protestující křesťané
z Moravy.

- 50 Posláno autorům posudku na pana A.Navrátila:
Doc.MUDr Borisů Mrňovi
MUDr.Martě Tiché,CSc
"cc.MUDr.Bogdanu Bůžkovi,CSc
V Olomouci 9.9.1988
Vážený pane doktore,paní doktorko,
dostal se mi do rukou "Závěr posudku soudních znalců z oboru psychiatrie o A.Navrátilovi",na jehož vypracování jste se nejvíce podíleli.
Pana Augustina Navrátila znám několik let a jeho osud mí není lhostejný, jak asi Vám, odborníkům,kteří se o člověka zajímáte pouze jako
o objekt pozorování.,abyste jej mohli zařadit do některé ze svých škatulek diagnózy.
Jak můžete pana Navrátila označit jako parunoika - kverulanta či
reformátora ? Předně Vám chybí pro toto označení bludná fixe,představa ,něco smyšleného,na co by si pan Navrátil stále stěžoval,či upozorňoval.To,že v naší vlasti je potlačována náboženská svoboda a základní
lidská práva není žádný blud,jak se Vy domníváte,ale holá skutečnost.
Že do dnešního dne nebyla objasněna smrt ing.Přemysla Coufala CSo,není
také žádný blud,ale skutečnost,nad kterou je třeba so zamyslet.Zeptejte se rodičů ing.Přemysla Coufala - bydlí v Kostelci na Hané naproti
nádraží -,jak to bylo se smrtí jejich syna Přemysla,n budete jinak po-~
sužovat otevřený dopis pana Navrátila,a nebo prohlásíte rodiše ing.Přemysla Coufala také za blázny,až se dozvíte,že smrt jejich syna byla
vražda.
V čem se,prosím Vás,projevuje nemoc pana Navrátila?Notvrdím,že
pan Navrátil je normální,to zdaleka ne!,ale je to výjimečný člověk vysokých kvalit,jaké běžně na ulici nepotkáte,dokáže se obětovat pro
druhé bez vlastního prospěchu i za cenu osobního postihu a příkoří,
chová ještě dnes 2 krávy a pěstuje nepráškované brambory,které prodává rodinámvs malými dětmi.To je dle Vás psychická porucha,která potřebuje alepoň "sociální úpravu " ústavním léčením?
Možná máte pravdu,ale já Vám nerozumím a ani nevěřím.Dle Vás takový člověk je pro " společnost " nebezpečný.potřebuje odstranit.
Máme sice demokracii,o ní se může však jen mluvit či psát na stránkách
novin,ale zavádět principy demokracie do života,to je bláznovství.
Uvedu příklad,který by mohl Vašemu myšlení něco napovědět - jak byste
postupovali např.proti Leninovi,kdybyste byli carovi služební- i ? Asi
obdobně¡"Poukazuje na chyby ve společnosti,usiluje o jejich nápravu,
dokonce to má tale promyšlené, že vytváří novou ideologii, tož co s ním?
Však my to víme,je to jasná paranoia kverulans či reformatoria,tak
šup s ním do blázince,tam mu ty jeho bludy o lepší společnosti napravíme."
Není to všechno absurdní,politováníhodné,není lepší být v životě
poctivý a méně zbabělý? Věřte,že ano, a bylo by potom na světě lépe
a radostněji a mohlo by se pomáhat těm nemocným,co to opravdu potřebují.
Pelikán Vít
Pelikán Vít
Na Vozovce 21
775 00 Olomouc

- 51 Předsedovi okresního soudu v Kroměříži
Předsedovi senátu nad Augustinem Navrátilem
Soudruzi předsedové !
Možná jste už slyšeli biblický příběh o tom,že když Pilát odsoudil
Krista na smrt,domonstrati\mě,podle tehdejších zvyklostí.si před lidem
umyl ruce a řekl:"Nejsem vinen krví tohoto spravedlivého!"
Váš soud 13.9.t.r. odsoudil opět k trestu smrti Krista,ale Krista
našich našich dnů . - A u g u s t i n a N A V R A T I L A i Odsoudili
jste jej ne na smrt kříže,ale na smrt zemřít v blázinci.Tedy ještě na
potupnější smrt než Krista.
Augustin Navrátil je pro nás miliony věřících symbolem nesmiřitelného kritika ^rizejského chování dnešních držitelů moci.Podio mínění
této moci,je u nás v oblasti náboženské svobody všochno v pořádku.Dokonce v takovém pořádku,že kdyby o tom někdo pochyboval,a veřejně tvrdil
něco jiného,je třeba ho umlčet.Proto od pradávna mocní tohoto světa
umlčují a na smrt posílají ty nenapravitelné kritiky.Jako lcdysi:Kriste
řekni,že ses mýlil n budeš žít,tak dnes¡Augustine řekni že sos mýlil a
nezemřeš v blázinci.
Přemocní pánové,
jestli Vám to ještě nedošlo,všechny N A S i V A S čeká trest
smrti.A je úplně jedno,kdy bude ortel vykonán.Moje mtni ž o 1 k uv ří ká;Kdyby
si to ti mocní mohli zařídit,aby neumírali,to by byli na koňovi ¡ Ale
oni z něho též spadnou'
V duchu vás vidím,jak se nad tím co jsem napsal,usmíváte.A aby vás
ten úsměv nepřešel ani na smrtelné posteli,říkáte,že po smrti nic r existuje.A i kdyby jste měli pravdu,zůstane do konce světa piv.vdou v
srdcích a myslích lidu,2e Krista usmrtili nespravedlivě,tuk i v našich
srdcích a našich myslích navždy zůstane,že Vy v Kroměříži jste odsoudí- li na smrt zemřít v blázinci Augustina N a v r á t i l a
nespravedlivě!
_ _ o

F.Záleský

Mutěnice u Hodonína 18.9.1988
Věc:Žádost o zproštění léčení v psychiatrickém ústavu Augustina
Navrátila z Lutopeccn,7ř>8 31 Zlobice.
Titl.
předsedovi Nejvyššího soudu v ČSSR
My níže podepsaní žádáme,aby byl zproštěn ústavního psychiatrického léčení Augustin Navrátil z Lutopecen.
Dne 13.9.1988 byl okresním soudem v Kroměříži odsouzen Augustin
Navrátil do ústavního psychiatrického léčení na doživotí.
Žádáme proto,aby Augustinu Navrátilovi byl tento nelidský rozsudek
z r u š e n
,protože je normální člověk.Jinak by přece nemohl zastávat
funkci železničáře u ČSD.
Je však neohrožený a dokáže říci pravdu všude tam,kde je toho zapotřebí.
V dnešních nedělních Živých slovech mluvil v našem rozhlase Dr.Jan
Riško,že se musíme řídit hlasem svého svědomí.Propagoval glacnost a demokratizaci i když se to starým konzervativcům nelíbí a vyvolává to
v nich nelibost.
Považujeme také za svou morální povinnost se tohoto n e p r á v e i
souzeného Augustina Navrátila zastat.
Svými podpisy žádáme zrušení nespravedlivého vynesení rozsudku,jak
je navrhl okresní soud v Kroměříži v úterý 13.9.1988
Za pravost podpisů odpovídá:Petr Záleský,Mutěnice č.225
Ha vědomí: Předseda UV ČSL ^r.Žalman, Otec kardinál Tomášek.
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Titl.
Předseda Nejvyššího soudu ČSSR

!

Veřejný dotaz i

13.9. t.r. byl dělník ČSD odsouzen Kroměřížským soudem "k
smrti

-

t r e s t u :

zemřít v bltizinci

Trestný čin

: psaní opovážlivých dopisů představitelům státu.

Výrok soudu

. ústavním pobytem se zabrání trestně činnosti.

Jméno zločince: Augustin Navrátil

Pane předsedo Nejvyššího soudu i

Obracím se na Vás s tímto dotazem : Mám říci své rodině,dělníkům
se kterými pracuji na stavbě,spoluzaměstnuncům,členům ZV ROM so kterými každý měsíc zasedám,bratrům za strany Lidové a bratřím z naší í; rní rodiny,protože i já píši opovážlivé dopisy našim představitelům,že
mě též čeká trest smrti zemřít v blázinci ?Mám nabýt to přesvědčení,Že
opovážlivé dopisy našim představitelům si mohou dovolit jen blázni ?
Protože na mé četné dotazy našim představitelům,ba ani na dopisy
vedení mé strany jsem nikdy nedostal odpovoď,nečekám ani od Vás odpovědi. P r o t o
kpíždý

týden

Vám napíši,

dokud nedostanu Vaši odpověčí,nebo dokud nebude zrušen trest A,Navrátilovi,nebo dokud sám nebudu zavřen do blázince' i
V úctě

F.Záleský
Bělohorská 119
636 00

P . S , Kopie zasílám našim představitelům.

Brno
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V Ě C : Protest proti soudnímu rozhodnutí.
S velkým rozhořčením jsme přijali zprávu o rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 13. září 1988 ve věci pana Augustina Navrátila.
Rozhodnutí o jeho ústavním léčení v Psychiatrické léčebně je hanebným
činem, provokujícím všechny čestně smýšlející lidi. Vtírá se myšlenka o
likvidaci lidí, nepohodlný cli mocným tohoto státu.
Voláme po s p r a v e d l n o s t i ! .Nepřispívejte k prohlubování nedůvěry lidu ve spravedlnost Československé justice!
D E V Ě T

P 0 D P I S 0

V Olomouci, dne 26. září 1038.
Na vědomí :
Federálnímu shromáždění, Vinohradská 1. 110 02 Praha 1;
Generální prokuratuře CSGR, Nám. hrdinů 1300, 140 04 Praha 4.
- o - o - o - o - o - o - o - o - o Generální prokuratura ČCSR,
Nám. Hrdinů 1300,
140 04 P R A H A
4 - Nusle.
Čr.nperk 28. 9. 1988.
Vyjadřuji své znepokojení a rozhořčení nad tím, že pan Augustin Navrátil, bytem Lutopecny 14, 768 31 Zlobice, byl dne 13. 9. 1988 Okresním
soudem v Kroměříži odsouzen k ústr.vnímu psychiatrickému léčení* Tento
vykonstruovaný rozsudek má odstranit člověka, který se snaží žít aktivně
svou křesťanskou víru v souladu s platnými záktny GSSE.
Žádám Vás, abyste zjednali průchod nezaujatosti i spravedlnosti.
Žádám, aby pan Augustin Navrátil byl osvobozen. Věřím; že nové myšlení,
glasnosí a perestrojku osvědčíte nejen slovy, ale i činy.
Přeji Vám

p o k o j

a

dobro.
I;;g. Tomáš K O P Ř I V A , v. r.
Dvořákovo nám. 1
737 r'l Čumperk.

Na

VĚDOMÍ:

Federální shromáždění ČSSR

Paní Augustina Navrátilová

Vinohradská 1

Lutopecny 14

110 02 Praha 1 - Nové Město

768 31 Zlobice

Krajský soud Brno

František kardinál Tomáš'k

Rooseweltova 16

Hradčanské nám. 1

602 00 B R N O

119 00 P R A H A
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Generální prokuratura ČSSR,
Nám. Hrdinů 1 300,
140 04

PRAHA

4

-

Nusle
Olomouc 29. 9. 1988.
«

VĚC:

.

S T Í Ž N O S T
.
.c
Podávám tímto stížnost na neodbornou činnost Okresního soudu v 'Kroměříži, který dne 13. 9. 1988 odsoudil pana
Augustina Navrátila, Lutopecny č. 14, 768 31 pošta Zlobice
- k trvalému pobytu v psychiatrické léčebně a dopustil se
tak na základě evidentně nepřesných a chybných diagnóz doktora Buzka a doktorky Tiché z Psychiatrické kliniky Olomouc vážného porušení československého právního řádu a dále tak poškodil jméno Československé soc. rcp. v zahraničí.
O D B V O D N Ě N Í
Na základě osobního sledování celé záležitosti, jsem
dospěl k přesvědčení, že se jedná o vykonstruovanou štvanici na'pana Navrátila, vedenou několika jedinci, kteří ve
snaze umlčet pana Navrátila, rozhodli se zneužít Čs. psychiatrie a čs. soudnictví a izolovat tak pana Navrátila v
psychiatrické léčebně ! ! !
A to z těchto důvodů: Pan Navrátil je čestný člověk,
který poukazuje na závažné nedostatky v naší společnosti
/např. dosud neobjasněnou smrt Ing. Coufala/ a dále je autorem Petice čs. katolíků o 31 bodech /kterou mimochodem
podepsalo více než půl milionu občanů ČSSR/. Pana Navrátila znám jako čestného občana, řádného otce rodiny, obětavého k pomoci druhým lidem a zdůrazňuji především, že pan Navrátil je p s y c h i c k y
zdráv
!!!
Žádám
okamžité zrušení hanebného rozsudku nad panem' -Navrátilem a okamžité pohnání k zodpovědnosti těch osob
které svévolně zneužily svého postavení a poškodily tak jmé
no a prestiž českoslov. zdravotnictví a soudnictví.
Petr F R L Ň A, v. r.
Kmochova 21
779 00 Olomouc.
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Věc: Stížnost na zřejmou manipulaci v případě procesu s Augustinem
Navrátilem.

Dne 13.zá^í letošního roku proběhl před Okresním soudem v Kroměříži prooes s katolicky m aktivistou Augustinem Navrátilem,který byl
odsouzen k hospitaliz-ci no neomezenou dobu.Okolnosti, jež průběh procesu provázely,nasvědčují tomu,že soud v daném případě nepostupoval
objektivně a nestranně, ale na opři: jeho jednání, až příliš připomínalo
monstrprocesy v neblahých padej ítých letech,kdy rozsudek byl předem
někým nadekretován bez ohlodu í.a vinu ěi nevinu obžalovaného.Augustin
Navrátil je katolík,člověk se silným smyslem pro spravedlnost,autor
letošní petice moravských katolíků,která vyvolala ostrou reakci těch,
kdo nepřejí náboženské svobodě v naší zemi.roněvndž tito lidé mají
v našem státě st^le ještě velký vliv a moc,existuje důvodné podezření, že rozsudek byl už dávno před procesem právě jimi

stanoven u soud-

ní jednání zmanipulováno předem.Toto své podezření opírám o osobní
znalost obžalovaného,u něhož nenalézám ani stopy nijaké duševní nemoci, navíc se musím ptát,jak může člověk psychicky nemocný vykonávat
zaměstnání hradlaře u ČSD,jež vyžaduje maximální míru pozornosti,pohotovosti a odpovědnosti? Navíc; proč Okresní soud pří svém jednání
nejen zamítl možnost dotazů se strany přítomných švýcarských psychiatrů,ale odmítl přijmout i jejich písemný nebo ústní posudek,jenž vyzněl plně ve prospěch obžolovaného?Froč posudek znalců z psychiatrické
kliniky z Olomouce v podstatě jen opakoval diagnózu,vypracovanou před
léty,kdy pan Navrátil byl označen nemocným s označením "parania kverulans " jen proto,že nekompromisně hájil práva svá i druhých ?Přesně
tato činnost byla důvodem i jeho nynějšího trestního stíhání.Poněvadž
takovou aktivitu vyvíjejí i jiní občané této republiky,existuje důvodná obava,že může být kvalifikováno jako duševní úchylka u kohoVoliv
z nás,což by otevíralo dveře bezbřehé zvůli těch,kdo mají moc.
Žádám Vás proto o nápravu.
Na vědomí: Krajský soud Brno,
Federální shromáždění,
Kardinál Tomášek,
rodina Navrátilova

S úctou PhDr.Radomír Malý,
Sušilova 9 Brno
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Věc:Výzva k zastavení nezákonných represí a zneužívání psychiatrie.
Vážení pánové,
dne 13.září 1988 okresní soud v Kroměříži projednal návrh okresní
prokuratury na přeměnu ambulantní psychiatrické léčby pana Augustina
Navrátila na léčbu ústavní na. základě posudku soudních zn.leň z oboru
psychiatrie,pracovníků Psychiatrické kliniky v Olomouci,doc.dr. Bogdana
Buzka,CSc.a dr.Marty Tiché,pracovnice tamtéž.K posudku byl vypracován
doplněk vedoucím katedry psychiatrie LF UP a přednosty psychiatrické
kliniky doc.dr. Borise Mrny,DrSc.Soud došel na základě uvedeného posudku k závěru,že pan A.Navrátil je pro společnost nebezpečný a jeho pobyt
na svobodě není nadále únosný.Přeměnil tedy jeho ambulantní léčbu na
léčbu ústavní.
Celé soudní jednání tylo vyvoláno obhajobou a iniciativou pana A.
Na- rátila v otázce petice "Podněty katolíků k řešení situace věřících
občanů v ČSSR"s 31 body,které navrhují řešení současných problémů mezi
státem a římskokatolickou církví.Jedná se tedy o záležitost čistě politickou,která je navíc chráněna Ústavou ČSSR jako právo petiční.
K uvedené petici zaujal jasně kladné stanovisko kardinál Tomášek,
arcibiskup pra .sk; a nejvyšší představitel katolické o 'rkce v ČSSR,Petici, jak známo,poder ;alo více než 500 000 občanů a dosud dochází k jejímu
přepisování i mimo ČSS.I,
Sám pán Navrátil je znám jako vytrvalý obránce lidských práv a zastánce práv věřících v wSSR.Byl již několikrát trestně .stíhán,neustálo
osočován,že není psychicky zdráv,donucován k no jrůzriější.m lékařským
úkonům,donucován k léčbě a na řadu li.t zkracován ve svých právech tím,
že mu byla omezena způsobilost lc právním úkonům.
Dne 11.září V 8 8 byl ustaven Výbor na obranu pan; Augustina Navrátila, jehož členy se stali zástupci nezávislých občanských iniciativ:
Ing.Rudolf Battěk,dr-.Ján Čarnogurský,Bohumil Doležal,Ladislav Lis,
ing.Jan Litomiský,Václav Malý,dr. Radek Malý,dr.František Míkloško,
doc.dr.Radim Falouš,Jiří Pavlíček,dr.Josef Plocek, Ota Veverka.
Výbor považuje ze. nutné sledovat celý případ a informovat veřejnost o něm,navrhovat státním orgánům postupy,které jsou v souladu s naším právním systémem.
Výbor se proto obrací na Vás a žádá,aby soudní postup by revidován.
Protože v tomto konkrétním případě jo p.A.Navrátil postižen za tzv.
otevřené dopisy č.4 a 5,Vy bor žádá,aby byly zveřejněny a prověřena pravdivost jejich tvrzení,nebol obsah těchto dopisů byl r ?cd souť.em použit
jako důkaz psychické nemoci.
Při prostudování celého posudku zjišťujeme,že diagnostický závor
není v posudku zdůvoněn.Znalci jako jediný argument pro diagnózu paranoi uvádějí to,že byla choroba diagnostikována již předchozími psychiatry včetně znaleckých posudků; po konzultacích s psychiatry a psycbQ?xgy,jsme došli k závěru,že znalci neprokázali,že by Augustin Navrátil
trpěl duševní chorobou.Domníváme se,že pravděpodobně došlo k diagnostické chybě v prvním posudku dr.Blatáka a dr.Klírny v roce 1976 a tato
chyba je dalšími psychiatry a znalci opakována.Domníváme se,že nesprávná diagnóza není panu Navrátilovi ku prospěchu,ale naopak.
Naše pochybnosti o nezaujatosti spodních znalců se dále opírají o
stanovisko dvou švýcarských lékařů,pana Karkuse Bourquina a dr,Hanse
Kuhna.Jejich expertiza je v rozporu s posudky soudu předloženými.

Jsou tedy vážné výhrady k správnému posuzování duševního stavu
pana A.Navrátila.Navrhujeme další zkoumání jeho stavu.Jelikož ani on,
ani my nemáme důvěru k předchozímu postupu znalců,navrhujeme,aby byli
jmenováni znalci požívající důvěry pana Navrátila,respektive obhájce
i naší.
Věříme,že tento postup konečně zjedná jasno v psychiatrickém posuzovaní pana A.Navrátila.Až do doby,kdy bude možno vybrat se souhlasem státních orgánů takovéto znalce,z á d á m e ,aby postup soudu v
Kroměříži byl zastaven a p. Navrátil nebyl ničím omezován v osobní svobodě a žádným způsobem donucován k léčbě,kterou si on sám nepřeje.
Doufáme,/c vezmete v úvahu naše stanovisko a že učiníte příslušné kroky k nápravě.
V Praze dne 28.září 1988

Příloha:

Zu výbor:
Doc.dr.Radim Palouš,
Všehrdova 14 , Praha 1
Bohumil Doležal,

Kopie Lékařské expertizy.

Vinohradská 6 ,Praha 2

- o - o - o - o Krajský soud, Jrno, Roosveltova 16.
Já níže jmenovaný Jan Tomeček,nnr.30.4.1914 ve Vnorovech,tam též
příslušný,protestuji proti rozsudku Okresního soudu ze dne 13.9.1988,
za odsouzení pana Augustina Navrátila,k trvalému pobytu v psychiatrické léčbně,kterého jsem se osobně zúčastnil.
Je hanbou,že se toto může stát v mojí vlasti. Trvám na tom, abych
byl souzen a odsouzen i já,protože s panem Augustinem Navrátilem plná
souhlsím,ale ještě jej i nabádal k práci,za kterou je odsouzen.Pan
Navrátil je zdravý a plný elánu budovat náš n*rod v pravdě a svobodě.
Myslím,že římskokatolický občan má právo hájit pravdu,neboť
útok na pana Navrátila je útok na celou římskokatolickou církev,
kterou chci a budu bránit !
Proto žádám ctěný Krajský soud,aby zabránil tomuto rozsudku,
dokud ještě není hladina tolik rozbouřená !

Vnorovy dne 28.9.1988

Jan Tomeček
696 61

Vnorovy
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