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- 01 Uodlitba_o obět_za_Augustjjifijíayrátila.
Drazí bratři a sestry!
Již několik týdnů je protiprávně hospitalizován v psychiatrické
léčebná v Kroměříži naš bratr Augustin Navratil. Písemné protesty
nic nepomáhají. Obratme se proto tam, kde jedině můžeme být vyslyšeni; k našemu dobrému pánu.
Sejdeme se v neděli 11. prosince letošního roku v Olomouci - Moravské církevní metropoli ve 12 hodin na náměstí lwíru u sloupu Nejev.
Trojice ke společné modlitbě, každý s křížem v ruce /jakékoliv velikosti/. Setrváme čtvrt hodiny v tiché meditaci, kterou zakončíme modlitbou Otčenáše, cyrilometodějskou písní "Bože cos ráčil..." a státní
hymnou. Je naším přáním, aby tato veřejná modlitba byla důstojným
dovětkem Dne lidských práv, který připadá na předcházející datum.
Jestliže bude náš bratr Augustin do té doby propuštěn, postrádá
tato veřejná modlitba důvod svého konání. Takové gesto dobré vůle ze
strany těch, kdo mají moc, by neznamenalo vítězství kohokoliv z lidí,
nýbrž Boží lásky a milosrdenství. V této atmosféře se nejlépe -daří
otevřenému a upřímnému dialogu, po němž toužíme.
V případě, že se na postavení Augustina Navrátila do té doby nic
nezmění, uvedený program veřejné modlitby se uskuteční. Nutno ale počítat se zásahem bezpečnostních orgánů. Náš Spasitel Ježíš Kristus
řekl: "Blahoslavení jste, když Vás budou k vůli mně pronásledovat...
...radujte se a jásejte..." /Mat 5,11-12/. Důvěřujeme proto Jeho olovu, které má pro nas větší váhu než naše lidské obavy. Jen On je schopen vyvést svou Církev z útlaku, jehož obětí L>e stal nyní Augustin
Navrátil, příště však jí může být kdokoli z nás. Naše modlitební solidarita se týká také všech dalších, kteří pobývají v současné době
ve vězení pro svou náboženskou horlivost nebo aktivitu při obraní
práv člověka.
Jsme vyznavači a stoupenci Ježíše Krista, ňídíme se Jeho naukou
která nám zakazuje nenávidět. Nebudeme proto vyvolávat nepokoje v ulicích, nechceme způsobit škodu těm, kdo mají svědomí obtížené vinou
pronásleoování Augustina Navratila a dalších. Budeme se modlit za změnu jejich smýšlení. Toho nedosáhneme jinak než realizací Spasitelovy
rady: "Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i levou..." Art
5,39/. Vůdce indického lidu a ctitel Ježíše Krista Mahátma Gándhí to
vyjádřil slovy "Budeme rány našich nepřátel přijímat, ale nevracet".
Na konci této trnité cesty se otevřela nezávislost indického subkontinentu. Nebylo to hend, Pán dějin zná svůj čas, ale jen taková forma
vede bezpečně k cíli, je křesťanská, humánní a ryze etická, prozrazuje ocvahu a vyspělost ducha i charakteru. Ani my nebudeme postupovat jinak. Na pendreky a vodní děla neodpovídáme výkřiky zloby, ale
vytrvalejší modlitbou a ještě pevnějším odhodláním angažovat se na
obranu všech nespravedlivě stíhaných.
Pán své církvi svobodu dá. Učiní tak v nejvhodnější době a okamžiku. žádá k tomu ale tvou spolupráci spojenou s odvahou. Jestliže
jsi podepsal petici o 31 bodech, které je náš bratr Augustin Navrátil
autorem, víš jak se rozhodovat, kl ti Pán bohatě požehná.

PhDr. Radomír Llalý
Sušilova 9
Brno

Ing. Tomáš Kopřiva
Dvořákovo náměstí
Šumperk

Program nedělních^mší sv. v Olomouci: u sv. Mořice 7,b,9,11} u sv.
Michala 9,11; v domě u sv. Václava 'ó,lw, n& sv» Kopečku 9 # 15
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Jaké \ikoly_čekají j3družení_kotoH^
Protože od zahájení petiční akce s 31 body návrhů na zlepšení
současného vztahu mezi státem a Církví brzy uplyne celý rok, je
třeba projednat její negativní přijetí příslušnými státními orgány a z toho plynoucí současný neutěšený stav v oblasti náboženských svobod u nás. Současně je třeba zvážit všechny možnosti zlepšení dosavadního stavu a navrhnout další postup.
V této věcí je třeba využít maximální spolupráce všech aktivních věřících z Cech (především z Frahy), Moravy i ze Slovenska a
vše konzultovat s Otcem Kardinálem.
Fodle výsledků těchto porad by se měl podat ucelený komplexní
návrh, jak dále postupovat. Tento" návrh by měli schválit a podepsat zástupci všech děkanátů, případně i zástupce kaídé farnosti.
Této aktivity by se současně mřlo i využít k založení a upevnění
organizační struktury Sdružení katolických laiků Pokoj na zemi.
Mimo to by se ve Sdružení katolických laiků mohly projednat
i další aktuální problémy, které souvisí s vnitřními potřebami
Církve.
Domnívám se, že je velmi žádoucí, ba nutné, aby byl tiskem v
potřebném nákladu ji? konečně vydán nový církevní kodex. Protože
tento kihdex je již delší dobu přeložen. je třoba příslušným státním orgánům připomenout, že jeho neodkladné vycání je nutné aby
nevznikaly v různých oblastech jeho potřeby nežádoucí pochybnosti,.
Dále je třeba zvážit, zda při budoucím jmenování nových biskur
pů by se již také mělo žádat rozdělení oloroucké arcidiecéze,
protože její velikost, jedna z největších na ovětě není na prospěch
pěch jejího vecení. Eylo by to také spravedlivé pro historické
území starobylého Slezska.
Mělo by již snad být také upuštěno od jakéhosi tajnůstkářství
které dosud doprovází jmenování nových biskupů a to i v tom smyslu, že bychom měli být seznámeni snad s několika desítkami kandidátů a státní orgány by měli zdůvodrit, jaké okolnosti je vedly
k jejich zamítavému stanovisku pro jejich jmenování.
Posílám unřímné pozdravy všem známým i neznámým věřícím i
dalším občanům, zvláště ětm, kteří v tak velkém počtu si vzpoměli
na mne.a na mou man: elku ve svých povzbuzujících dopisech, v nichž
i většinou uvádí, že na nás také pamatují ve svých modlitbách.
Jsem Vám všem za to velmi vděčný a dopad Vašich modliteb pocituji na každém kroku.
Velmi důležité a potřebné jsou protestní dopisy různým státním orgánům zasílaných v můj prospěch, jejichž opisy jsme s manželkou obdržely. Prosím Vá3 však, abyste nebyli lhostejni ani k
dalším ohroženým občanům, zvláště nyní k Qtci Františku Líznovi
a dalším pronásledovaným, at již z jakéhokoliv ideologického
prostředí, Solidarita je zapotřebí se všemi!
Abychom co nejvíce uspěli ve svém snažení o spravedlivé řešení všech problémů, které tíží nés, je třeba vynaložit více našeho
úsilí, ale také více svornosti a vzájemné spolupráce s prosbou
našemu Pánu aby nám v našem snažení byl nápomocen.
Zdraví Vás všechny Váš bratr Augustin, toho času v Psychiatrické léčebně v Kroměříži.
Augustin Navrátil
Kroměříž 16. 11. 1968

- 1 RNDr. František íáikloško
Bílikova 16
841 01 Bratislava
Olomouc 11.10.1988

líilý Františku!
V pondělí, 10. 10. 1988 se rozhodla skupina přátel z Olomouce
tlumočit postoj olomouckýcn věřících k probíhajícím ¡soudním jednáním v Bratislavě, a tak vyjádřit solidaritu se stíhanými osobami.
Byl proto zaslan telegram na Tvoji adresu - odesláno z Olomouce
10. 10. 1988 v 9, hodin ráno. Telegram jsem odesílal osobně a proto jsem uvedl svoji adresu do rubriky odesilatele. Žudal jsem za
příplatek 5,- Kčs potvrzení o doručení adresátovi, čili Tobě. V
18,00 hod. večer jsem však obdržel telegram s tímto zněním:
"Váš telegram č. 2, adresát RNDr František Mikloško, byl
podle par. 3 odd. 10 zákona o telekomunikacích vyloučen z
přepravy. Pošta Ulomouc 4."
/Pozitivně vím, že telegram byl z Olomouce odeslán a že ho vrátila
Bratislavo./
J

Text_ned oračendho_telegr arau^
Bratři a sestry ze Slovenska. Dovolte, abychom tímto projevili solidaritu se souzenými účastníky bratislavské manifestace. Modlíme se za Vé3! Za olomoucké věřící - Petr Fráňa,
ing. Vít Pelikán, Radovan Řezníček, ing. Tomáš Kopřiva.
Františku, prosím Tě, tlumoč text tohoto telegramu bratřím a sestrám v Bratislavě i ostatním Slovákům!
Napiš mi prosím, zda jsi tento dopis obdržel!
V modlitbě jsem s Tebou,
Petr Fráňo
Kmocnova 21
779 00 Olomouc
ot^čného_astanoveni_Zc3knna_o telekomunikóch.
Zásilky, které svou vnější úpravou nebo obsahem směřují proti
socialistickému zřízení nebo proti jeho předstevitelůin, nebo
jsou zhleaiska obecného zájmu jinak závadné, jsou vyloučeny z
přepravy.

- 2 Prohlášení českých a slovenských.^katolíků
k 70. výročí vzniku československé_republiky.
V roce 70. výročí samostatného státu Cechů a Slováků se ohlížíme zpět do minulosti a uvažujeme o přítomnosti a budoucnosti.
Jsme vděčni Bohu za to, ze jame roku 1918 mohli společná vstoupit
do rodiny suverénních států. Kaši vděčnou vzpomínku si také zaslouží všichni, kteří se o to přičinili, zejména T. G. Masaryk.
Od úsvitu dějin jde Jírkev s našimi národy. Stála u kolébky
naší kultury v prvním společném státě - Velké Moravě, provází nás
už víc než jedenáct století, v dobrých i zlých dobách. Křestanslcá
víra byla a je u nás oporou a inspirací pro miliony obyvatel.
Po krátkém soužití ve Velkomoravské říši, kdy začala růst naše
^víra a kultura "díky svatým Cyrilu a Metoději, jsme byli na tisíc
•let odloučeni cizí mocí. Vědomí rodové a duchovní blízkosti však
nezaniklo. České a Slovenské katolíky spojovala od začátku upřímná
mariánská úcta, idea a úcta cyrilometodějská, na Slovensku ae rozšířila úcta českých světců Vojtěcha a později Jana Nepomuckého.
Nositeli národního obrození byli v obou národech na předním místě
katoličtí knězi. V době boje slovenského národa o existenci proti
násilné mačíarizaci se postavili Češi na obranu práv Slováků a prokazovali jim sympatie a pomoc. Dokument o vstupu Slovenska do nové
republiky. Martinskou deklaraci, podepsalo JO. října 1918 i několik katolických duchovních v Čele a Andrejem Hlinkou, který byl až
do své smrti zastáncem celistvosti československé republiky.
Slovenští katolíci jsou vděčni bratřím Čechům za všestrannou
pomoc, ktei ou jojich národu prokázali zejména v prvních letech společného státu. ^ české strany je však třeba s politováním uznat,
že příznivé předpoklady společného života byly těžce narušeny necitlivostí tehdejší české politiky vůči národnímu a náboženskému
cítění slovenského lidu. Protikatolickým útokům byli však vystaveni stejně i Leští katolíci v prvních letech republiky. Přesto však
se katolíci v dalších letech ukázali být státotvornou, tj. stabilizující silou ve společnosti a státě. Nadějným výrazem této skutečnosti se stal mohutný katolický sjezd v Praze, který v roce 1935 - tváří v tvář rostoucí hrozbě nacismu - shromáždil katolíky všech
šesti národností svorně kolem oltáře na strahovském stadionu.
V předvečer druhé světové války způsobily brutální vnější tlaky rozpad republiky. Slovenští signatáři uzm-vají a chápou, že postup tehdejší slovenské reprezentace, převážně katolické, vyvolal na
české straně zklamání a hořkost. V pokoře před bohem přenechávají
tuto otázku historikům ke svobodnému a důkladnému přezkoumání. Za
totalitních režimů čtyřicátých a padesátých let přinesli katolíci
spolu s jinými občany veliké oběti. Toto utrpení významně přispělo
jednak k růstu mravní autority Církve u nás, jednak ke sblížení katolíkč s lidmi jiných přesvědčení, kterým neméně záleží na rozkvětu
obou národů a demokratickém charakteru našeho státu. Je to dědictví,
jež nás zavazuje i do budoucnosti.
Hlásíme se k demokratickým hodnotám, na nichž byla vybudována
první republika, jakkoliv si tuto republiku neidealizujeme. Z toho
hlediska oceňujeme i osobnost T. G. Lasaryka, jeuo demokratismus a
humanismus, plynoucí z jeho opravdové náboženskosti, jak to vyjádřil výrokem 'ježíš,
ne daesar", který je nám blízký.
V souladu s katolickým sociálním učením, jak je vyjadřuje zejména iíom velmi drahý papež Jan Pavel LI., se jednoznačně hlásíme k
principu demokratické plurality v politickém, kulturním a společenském životě.
K základním principům katolického sociálního učení patří důraz
na jedinečnou hodnotu o důstojnost lidaké osoby a z toho plynoucí

- 3 obhajoba lidských práv. Jsme hluboce přesvědčeni, že hodnota člověka Je dána nikoliv Jeho společenskou prospěšností či pracovní zdatností, Jeho sociální, třídní či rasovou příslušností, nýbrž tím, že
e stvořen a vykoupen Bohem. Zdrojem důstojnosti a próv člověka Je
ůh, nikoliv například společnost či stát; stát Je povinen lidská
práva respektovat. Ze všech lidských práv Je nám nejdražší svoitioda
svědomí. Ve shodě s konejlovým prohlášením o náboženské svobodě a s
mnoha projevy současného papeže nepožadujeme svobodu v/znání a přesvědčení pouze pro sebe, nýbrž pro všechny. Kře9tanství nás zavazuje
k úctě a spolupráci mezi lidmi různých ras, národů, kultur a přesvědčení.
Víra nás vede 1 k lásce k vlasti, prohlubuje a kultivuje vlastenecké cítění, vkládá ho do univerzálního kontextu a chrání před pokušením šovjnlsmu. Příslušnost ke katolické církvi umocňuje zejména
naše vědomí příslušnosti k Evropě a její kultuře, která je bez katolictví nemyslitelná.
Upřímným ekumenickým dialogem chceme přispět k překonání historicky vzniklých bariér mezi církvemi uvnitř našich národů. Jswe přesvědčeni, že podstatným rysem vpravdě katolického unlverzallsmu Je
schopnost positivně se otevřít všem skutečným hodnotám, která uzrály
na Jiné konfesní půdě.
Požadavkem naší víry i našeho vlastenectví Je odpovědnost nás
věřících za naše národy, společnost a stát a služba Církve všem lidem. 5 bolestí konstatujeme, že se náš stát a celá společnost nachází ve stavu krize v oblasti mravní a duchovní, nemluvě o dalších.
Chceme podle svých nejlepší.ch sil přispčt k uzdravení a nápravě společenského života.
V našem zápase o plnou náboženskou svobodu nepožadujeme pro katolickou církev žádné privilegované postavení; chceme, aby ona mohla
v této společnosti žít plným životem a rozvinout službu všem, i nevěřícím.
Tento rok vstoupí asi do děj:<n katolické církve u nÓ3 Jako rok
nových počátků. Byl to v českých zemích první rok Desetiletí duchovní obnovy, na Slovensku rok obnovy v rámci fíiariánského roku. Pily,
čeští a slovenští katolíci Jsme se sjednotili pod duchovní a mravní
autoritou kardinála Františka Tomóška a více než půl milionem podpisů na Jeho výzvu podpořili požadsvkv katolického lidu. Jsme přesvědčeni, že respektování práv věřících a svobodný život Církve nám
umožní plněji rozvinout službu společnému dobru, abychom vduchu naší víry mohli ukázat celému občanskému společenství to, co nyní
svrchovaně potřebuje: naději.
Obracíme se společně k Bohu, Otci všech lidí: Osvoboď nás pravdou a obnov tvářnost země!
V den svátku československé samostatnosti roku 1988 po Kristu.
Podepsáni za Moravu:
Radomír Malý, František Lízna, František Záleský, Augustin Navrátil,
meči slav Razik, Iva Kotrlá, Zdeněk Kotrlý, František' Adamík.
Podepsáni za Čechy:
Otto (Yládr, Josef Zvěřina, Václav Malý
Podpisy českých signatářů nejsou kompletní. Redakce neměla možnost je v časové tísni všechny zjistit.
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"Nebe a_zemš pominou^ ale. má slpvn^ne^ominou^" Aík 13,3V Tato slova
jšoú~ióúčástí dlâïôgÎTœizi ji-îï? rinTa"jiHo~ëpôStqly, který začal v
jeruzalémském chrámu a pck pokračoval no hoře Olivetské. Když vychází! z chrámu, řekl Ježíši jaoen z učedníků s určitou dávkou hrdosti:
"Pohleá, Mi: u e , jaké to kanóny a juké stavby!" A Ježíš mu jnko jedinou odpověč říká, že z tclvj naaůstane kámen na kauioni. Z toho oak
vychází e v dlouhém rozhovoru předpov/o;: bolestná události, které se
stanou v budoucnosti: války, hlí.d, zemětřesení, pronásledování; povstanou falešní proroci a lžineaiálové, kteří budou Šířit klamné nauky
atd. To vše však skončí slavným Ježíšovým příchodem na zem.
Z toho vyplývá zcela nové vysvětlení smyslu d3jin. LSjiny jdou
vstříc koneín-mu setkání s Kristem. V tomto zamíření by pak zhroucení hmotných výtvorů člověka, pád pozemských království a ideálů, kalamity, které nevyhnutelně nastanou, mě.iy být viděny jako signály,
které oznamují a připravují na toto setkání.
Bludy, které se budou čířit, a i nejistotu ohledně dno jeho příchodu, by bylo třeba vyklád \t jako výzvu k bdálosti a k volkodušnosti v životě poule jeho slovo.
"Nebe a země_ponirtouJL rle mé_slova_nej)ominou:>" Dáváme-li dobřo
pozor, zjištujene, že tato slova jsou jádrem tohoto celého Ježíšovo
rozhovoru. Ze souvislosti vy?ozumíváne, že Ježíš nachce dráždit naši zvědavost ohledně budouc.'ch událostí a ohledně okamžiku, kdy nastane konsc, ale chce upnout naši pozornost na důležitost jeho slova.
Chce nám říci, že jeho slovo má větší cenu než všechno. Má větší
cenu než bohatství a moc království tohoto světa. VStší cenu než dohromady všechny výtvory lidské geniality. Větší cenu než všeohny
poklady a umělecké díla tak velikého m*sta, jako je Řím, Paříž, Londýn. Větší canu dokonce i než všechna monumentální díla, i než katedrály zbudované k poctě Boží vírou našich otců. Tyto všechny v*ci,
jakkoli veliké a krásné, jsou určeny k tornu, aby pominuly. Ale Ježíšovo slovo nepomine. Nemůže pominout, protože to je slovo Boží. Stojí teny za to, abychom si je už od nynějška zvolili jako základ celého našeho života.
"Nebe_a_země_goninouA ale má_slova_n§22£Í22!ii!! Když Ježíš zdůrazňuje závažnost svých věčných slov, ďavá nam též na srozuměnou, že
jsou důležitější než všecrna lidská slova doposud řečená o než všechna slova, která člověk na zemi ještě může říci.
.Slovo Boží jsou pravé světlo, plná pravda o člověku a dějinách.
Jsou mčřítken k posouzení pravosti všech ostatních nauk, všech ostatních mistrů a myslitelů, kteří se doposud oojevili anebo ještě otojeví.
Ale především rám Ježíš cnce říci, že jeho 3lova, když se uskuteční /Ježíš je říká jedině za tímto ¿Čelen/, jsou naším osobním
průkazem, aby bylo možno rozpoznat, že jsme je.no a že patříme k jeho
království.
"Nebe a .země pominou, ale má slova qeppminou^" Co nám tedy napovídá slovo života tohoto.měsíce? Kíká nám, abychom Ježíšovo učení
kladli vždy na první místo. Abychom se 3nážiii je žít bez ouHW-ixvàni
a bez kompromisů s naším sobectvím a s mentalitou světa.

Liusíme se cítit křesíany ne už a tradičních .důvodů, ale proto,
že jsme osobně a vědomě přijali za svá jeho slova!
Abychom byli konkrétní, připomeňme si v tomto měsíci slovo zněhož budeme zkoušeni v poslední den: "Cokoli jste učinili jednomu
z těchto oýgh nepatrných bratří, raně jste učinili." /Mt 25,40/ Z tohoto alova neustále vycházejme a to si ověřujme. Budeme-li je žít
stále veíkodušněji n důsledněji, uvidíme, áe nám bude pomáhat ke
zaípě života, k tomu, abychom přinášeli plody ve svém okolí. Bude
nám pomahat, abychom hořeli nadpřirozenou láekou, která nemůže způsobit kolem ná3 nic jiného než revoluci křfcňtanaké lásky.

- o - O - o -

Jíslo 10/1986
119 02

'

19UH
J

Praha 1 - Hradčany, Hradčanské nám. 16/56

tel. 53 9!5 4Í

Z oběžníku vyjímácie tyto body:
- Pastýřský list k obnově života ženských řádů a kongregací
- Svatý Otec Jan Povel II. 10 let v čele tóírkve
- Proč často oe3tuje Svatý Otec?
- Pracovní výbor pro naše duchovní Desetiletí
.•. v
- Zamyšlení o pouti
- Slovo života pro věřící
- Dosavadní průbžh našeho Desetiletí
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k obnově života ženských řádů a kongregací
I. Bratři a sestry! J3me vděčni Svatému Otci z'a rpk'Panny Marie,
který byl pro celou církev ukončen v cen slavnosti Nanebevzetí,Panny
Marie 15. srpna, ale také za to, že vyhověl naší žádosti, aby Řok
Panny Marie byl v českých a moravských diecézích prodloužen až 1do
8. rpoaince, kdy je slavnost líeposkvrnénéhf početí Panny 'Marie; 'Je
to pro nás další velká a naléhavá připomínka) abychom podleljejího
příideáu vždy říkali Bohu avé rozhodné "ano"!

- í Do tohoto milého duchovního ovzduší zapadá významná událost v životě Církve u nás. Kaše ženské řády a kongregace mohou opět přijímat řeholní dorost,
II. 1.

Život řeholní je důležitý nejen pro Církev, ale i pro ty, •
kteří do života řeholního vstupují a pro ty, kterým osoby řeholní obětavě slouží. Flody věrného života řeholního se zjeví v
největší plnosti v životě věčnem, Ale už zde v životě pozemském
jsou jejich obětavé služby uznávány nejen od věřících, nlo i od
nevěřících.
Velkou iniciativu k rozvoji charitativní činnosti dala u
nás více než pře3 700 léty naše blahoslavená Anežka, zvlářitě
když založila v Praze špitál pro chudé a nemocné a také se zasloužila o tyto služby ještě v širším rozměra, když byl u nás
založen "$ád Křížovníků s červenou hvězdou"«
I náš n^rod během všech dalších staletí mohl se přesvědčit
o všestranné, obětavé službě řeholí a kongregací jak mužských
ták ženských, Šlo zde o služby nejen pro nemocné, opuštěné a
přestárlé, ale-i o služby kulturní a školské. Dnes se setkáváme •
s řeholními sestrami zvláště v charitativních ústavoc\, v církevních institucích a v některýjh ústavech sociální péča,
2,
Je však nutno si uvědomit, že řeholní povolání je v prvé
řadě povolání duchovní. Jeho hloubka je dána úplným odevzdáním
sebe Kristu, zachováváním evangeliích rad čistoty, chudoby a poslušnosti, a to pro zájmy šíření Božího království. Jo to záležitost celoživotního osobního poslání.
Není to dáno všem! V tom smyslu nám říká náš Spasitel Ježíš
Kristus: "Kdo může pochopit, pcchopl" /Mt 19,12/. Proto toto celoživotní rozhodnutí není možno udělat jen v citovém zápalu, nlo
po delších upřímných pokorných modlitbách a po poradě oo zpovědníkem,
3.
V této nové možnosti vstupovat opět do řeholního života je
pro vás, dívky, velká příležitost, abyste vy, kterým Kristus podává svcu ruku, ji přijaly s úplným odevzdáním: "Ano, Pano Ježíši, jsem Tvá a Tvoji bratři a sestry budou moje rodina!"
Konkrétním projevem této lásky pak bude celý další život v
určitém řádu nebo kongregaci se všemi povinnostmi, které jsou s
tím spojené a to vždy s radostí, neboí radostného dárce miluje
Bůh, V tom je hlavní hlubina celého řeholního života.

V tom smyslu dnes už světoznámá Matka Tereza, která pomocí svých
řeholních sester ve všech dílech světa rozvíjí velmi náročnou a obětavou charitativní činnost, říká: "My nejsme sociální pracovnice. My jsme
kontemplativní řád. Předmětem naší kontemplace je Kristus v Eucharistii
a Kristus přítomný v osobě všech našich trpících, zvláště těch nejubožejších sester a bratří,"
Kristus, kterému v lásce odevzdaly svůj život, kterému jdou vstříc
v každém trpícím, jim dává sílu nejen pracovat pro trpící, ale pracovat
pro ně s úsměvem, I ten patří k podstatě jejich poslání.
Proto, milé dívky, když po modlitbách, po zralé úvaze a po poradě
se zpovědníkem se některá z*vás pro tento krok rozhodla, navštivte
představenou řehole nebo kongregace, která je vám blízko a ona vám dá
k tomu potřebné informace.
Při této příležitosti vás ? bratři a sestry, všechny naléhavě prosím o vaše další vytrvalé modlitby za kněžská a řeholní povolání.

- 7 V tom -duchu vás 'Všetíhny
hým zplna srdce žehnám,''•'•v.
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srdečně pozdravuji, Vám a Vašim dra•

František kard. T 0 M Í S E L v , r .
arcibiskup - metropolita pražský
s ostatními administrátory
diecés.í Čech a Moravy,

SVATÍ OTEC J A N
P A V E L. I I .
10
LET
V
Č E L E
C Í R K V E
Letos velmi vděčně nejen vzpomínáme, ale i Bohu děkujemo, že náš
milovaný Svatý Otec Jan Pavel II« je v čele Církve již 10 lot, a zároveň vždy v nejplnější apoštolské práci.
Vzpomeňme na jeho úžasně intenzívní aktivitu jako hlavy Církve nojen v jeho římské diecézi, v Itálii, ale i ve všech kontinentech světa,
•do-.Irtesých /skonal již 39 náročných zahraničních coctó ® tom so ví, a
také se o tom píše, nebot je to dost veřejně arámé, ale málo so ví o
tom nejdůležitějším - o jeho hlubokém osobním duchovním životě naplněném intenzivní'modlitbou, sebekázní a obétmi.
Když např. byl loňského roku v Uruquayl, v Chile a v Argentině,
pronesl tam přes 60 homilií, meditací a různých»projevů. Svou oastu zako-.ičil na Květnou neděli v hlavním městě Argentiny v Buenos Airoa na
celosvětovém-setkání 3 mládeží, kde bylo asi milion účastníků.
Na konci bohoslužby zasvětil Svatý Otoč mládež Panně Marii a odevzdal zúetupcům všech kontinentů světa pět křížů, aby každý jo donesldo svého světadílu a s ním aby přinesl poselství Kristovy pravdy a lásky« Svatý Otec to dělá talc, jak to u'J oiVil náš Spasitel Ježíš Kristus
aooštolům a jejich nástupcům: "Jděte tedy, získejte za učedníky všechny
národyo.o" /Mat. 28,19/« To nás zavazuje především k tomu, abychom bylí,
blízko Svo Otci, zvláště našimi modlitbami a obětmi.
Také nás1s to zavazuje i lc tomu, abychom byli lcřo etany nejon pro.,oo.be, ale i pro ''jiné talc, jak 'se to zpívá ve známé rytmické písni: "At
slunce svítí,' kde jsi tyl" Ano, tam, kde jel ty ; křosían, křeotanka,aí je slunce Kristovy pravdy a hřejivé teplo jeho lánkyí
V tomto duchu pošlu Svatému Otci k 16. říjnu, kdy jomo ho zvolili
m y , kardinálové, do čela Církve před deseti léty nejen za sebe, ale i za ostatní or dináre, kněze, osoby řeholní a věřící blo.hopřání s u j i š t ě ním, že jsme mu blízko, s našimi denními modlitbami a obětml.

PROČ

ČASTO

CESTUJE

S V-A T í

0TEC?fI.Í

Nejednou slyšíme tuto otázku, Ano, je tomu tok a také víme proč.
Náš Spasitel Ježíš Kristus uložil apoštolům a také jejich nástupcům:
"Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu..," /Mor.
16, 15/. '
Toho je si velmi dobře vědom Svatý Otec Jan Pavel II. a proto za
dobu 10 let, kdy je v čele Církve, vykonal již 39 zahraničních cesto
Je to pro něj spojeno s velmi náročným denním programem a to za velmi
nezvyklých podmínek: jiné podnebí, jiné jazyky a mnohé jiné náročné
problémy,
To znamená, že to vyžaduje delší předběžnou odbornou přípravu a,
během návštěvy velmi náročné osobní výkony s velkým vypětím tělesných
a duševních sil. Přitom zůstává vždy do nejzazšíoh lidských možností
připraven k tornu, aby ochotně odpovídal na problémy, s kterými se někteří na něj obracejí.
Ti, kteří se dostanou do jeho osobní blízkosti jsou okouzleni pohledem na něj, nebot je živým -obrazem toho, eo píše apoštol svatý Jan:

- 8"Bůh jt látka" /!% Janův 4,8/. Ano, Svttý Otec Jan Pavel II. je živým
obrazem Boží lásky. V tom je velká výsva do našich řad, abychom zůstávali vždy hluboce sjednocení s Kristem a tak zůstávali i pro jiné ži- •
vým obrazem toho, že Bůh je láska, Ano, to nás jako křesíany velmi zar T„ 1. 4.
J
X
J.V - V. _
. ' ' H
těm,
na pracovišti, všude v našem denním styku s lidmi,
V tom duchu to bude krásné plnění výzvy našeho Spasitele Ježíše
Krista: "Budete o mne vydávat svědectví!"
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PRACOVNÍ VÍBOR PRO NASE DUCHOVNÍ DESETILETÍ
Jsme v prvním roce naší desetileté duchovní přípravy na naše velké jubileum sv, Vojtěcha. Je to pro naši duchovní obnovu něco nesmírně
závažného a i odpovědného. Proto je velmi důležité, aby se v každé farnosti u každetiťv věřícího něco nejen velmi pohnulo, ale také ne dralo clo
pohybu vpřed/,;
Koncepce a organizace této přípravy je tak důležitá a odpovědná,
že vyžaduje odbornou, soustavnou a pohotovou službu. Proto jsme zřídili "Pracovní výbor pro desetiletou přípravu milénia mučednické smrti
svatého Vojtěcha",
Předsedou tohoto výboru je světící biskup Dr. Antonín Liška. Proto posílejte své případné návrhy na jeho jméno s adresou na arcibiskupskou konzistoř /Hradčanské nám. 16-56, 119 02 Praha 1/.
Jan Lebeda, biskup
Miroslav Vlček,
František kard. Tomášek,
generální vikář
_ __ __ kancléř
arcibiskup pražský
Z A M Y Š L E N Í
O
P O U T I
1, P o u t ž
d n e s . - Dnes se rodí zvláště v mladých křesťanech něco nového, co roste v jejich srdcích a nachází nadšené porozumění.
Jsou to společné poutě. Co bylo dříve tradičním zvláště pro starší
věřící, je dnes pro mladé i staré hlubokým prožitkem!
Nikdo je k tomu nenutí, nikdo organizačně nepřikazuje. Tento
jev musí mít nějakou vnitřní sílu, když je zde tak nadšené přijetí a ochota snášet všechny obtíže cesty. Nejsou to pouhé výlety ani rekreace, Jediná přitažlivá síla, která to všechno uskutečňuje, je modlitba, v tomto případě zvláště modlitba společná. Je to projev víry, vroucí projev společné víry,
2, C o
je
p o u f ? - Cesta k posvátným místům s touhou srdce a s
dychtivou myslí, abychom vyšli ze své všednosti a došli nejen k tomu posvátnému místu, ale tím více k tomu nejhlubšímu v nás a mezi námi - k Bohu! Kdo by nás vinil z vnějškovosti, nepostihl by to nové, co se zrodilo z potřeby víry.
Posvátné místo nechápeme magickyí Je nám místem skrytého Boha,
kde je nám dobře s Ním, kde se nám s Bohem daří tichý dialog s Ním,

c

- 9 "Pane, qe dobře, že jsme zde" /Mat. 17,4/• V tom náa prován«jí t
podporují naši andělé strážní ,a .svatí
Boží, zvláště Matka Křiitova,
v
také Boží poutnice's Ježíšem; \J-e tbV forma společana-tvi svatých.
V tom duchu je cílem tiotíti obhova vnitrního člověka a iaké upevnění vzájemného společenství»
3. N á s l e d o v á n í
JC r i s t a, - Naše pouti se mají stát obrazem a zvláštním uskutečňováním následování Krista. Sám s« stal poutníkem na této zemi, V tom duchu nám dává odkaz: "Já jsem Cesta, Pravda a Život" /Jan 14,6/. Kristus je cestář nemanipuluje, nenutí, neterorizuje, ale nabízí cestu, po níž gůjde s námi ;iak se svými učod
niky do Emauz. Otevírá mysl, dává ohen srdci, stává se naším hostitelem i hostem. Na našich poutích jsme J e h o
h o s t y , a proto nám prostírá stůl svého slova a své oběti.
Vzpomeňme, jaký zápas se veda často mozi pravdou a lžíl Kolik •
životů tyto zápasy stály a stojí! Kristus nám nabízí cesty spravodlnosti a pokoje. Jeho cílem není triumf vítězů, ale pravda o život,
světlo a spása. On nejen pravdu zjevuje, ale On je PravdoI Pravda,
která nezabíjí, ale dává se,' obětuje. Jo to pravdo lásky.
I nám se dává poznat při našich poutích, při lámání svátostnáho Chleba ve své oběti. Modleme 3e. my hosté, které' pozval na rozcestích, my malověrní, modleme se: "Zůstaň s námi, nebol se připozdívá a den se už nachýlil" /Luk. 24,29/.
r
t
Kristus_áe_žiyot.^
4. P o u t n í k . - Poutník je člověk na cestě, uprášený, vedený- ovým
cílem. Nestojí, ale jde. Kam jej oči vedou a nohy nesou? IC Bohul
Pouí je zvláštní cesta. Není to pouhá chůze nebo schůze, ani pochod
s říznou hudbou. Pro Boží království jsme unavení, žízniví a hladoví. Takové miluje Bůh, ale bohaté propouští o prázdnou.'
n•
Přicházíme s modlitbou klanění, s modlitbou díků, smíru a proseb. Neseme břemeno každého dne, ale s radostí, nebol jdeme do nejkrásnějšího věčného Domova našeho nébeského Otce.
V tom smyslu je každá poul velkou připomínkou, že náš pozemský život, i kdyby byl sebe delší, je pouze krátkou cestou do našeho trvalého Domova v životě věčném. Proto na to denně myslet, podle toho
žít, je jedině správnou životní moudrostí, a na to nemyslet, podle
toho nežít, bylo by_největší životní tragedií.
S L O V O

Ž I V O T A

P R O

V Ě Ř Í C Í

"Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo,
že má víru, ale nemá skutky?" /Jak 2 ; 14/ t
Jedna z nejhorších a nejzáludnějších věcí v duchovním živote, která úplně ochromuje a zbavuje obsahu křesťanský život, je nedůslednost,
rozpor mezi vírou a konkrétními skutky.. Před tímto nebezpečím nás chce
apoštol Jakub varovat v listě křesťanským společenstvím rozptýleným po
světě. Z něho je vzato slovo života ná tento měsíc.
Obrací se právě na ty, kteří sice právem vyzdvihovali vyznání víry, ale .pak nedokázali anebo nechtěli vyvodit z víry patřičné důsledky
pro každodenní život, Z toho pak se v těchto společenstvích objevovaly
chyby a zlořády, zvláště v oblasti solidarity a lásky k bližnímu, To je
:naprosto neslučitelné s křesťanským povoláním.
Skutky, o nichž mluví sv. Jakub, zřejmě znamenají způsob jednání,
které je v souladu s Ježíšovým učením. Jsou to sama Ježíšova glova pra
kticky uskutečňovaná v každodenním životě, a ne pouze jakýsi- neplodný

- 10 souhlas rozumu. Zvláště, jalc vyplývá ze souvislosti, jde o skutky křestanské lásky, především o ty nejnaléhavější, o skutky duchovního a
tělesného milosrdenství, z nichž budeme jednou souzeni; "Měl jsem hlad,
a dali jste mi najíst... by}, jsem nahý a oblékli jste mě.,." Alt 25,
35 násl*/0
Aocštol říká, že neprojeví-li se víra konkrétními skutky, nebude
k ničeirin Nebude k ničemu přijetí Ježíšova poselství. Dokonce vlastně •
víra, která by neměla vážný dopad na náš život, která by účinně neproměnila naše cho\ání tak, aby ukázala celou plodnost poselství evangelia, si ani nozssluhujé nazývat se vírou. Byla by to pouhá iluzo.
Víra je světlo, které svou povahou nedokáže být neplodné a nečinné. Ježíšova logica v tomto ohledu je neúprosná. Nestnno-li se tělem
to světlo, které jsme přijali, pohasne v nás a bude nám odňato,
"Co to p:můše, moji bratři, říká-li někdo,
že má viru, ale nemá skutky?^
Jak
tedy
u s k u t e č ň o v a t
toto
s l o v o ?
Musíme brát vážně Ježíšova slova.( Nesmí nás ovládnout lhostejnost
a poluvičatost. Mu3í'me slídit v nejtajnějších koutech svého svědomí,
kde se skť-ývá naše lenost a náš egoismus ve snaze se bránit a osprnvodirova i; o
Jednoho dne budeme souzeni ne tak podle toho, jak jsme my chápali
jeho evangelium, ale podle toho, jak jsme s ním naložili, aby mohlo
přinášet bohaté plody. Připravujeme se tedy na tento soud pilně a vytrvale,, Zvláště at je v nás neustále živá láska k bližnímu, ktorá jo souhrnem Ježíšova učení.

D O S A V A D N Í
P E 0 B Ě H
N A Š E H O
D E S E T I L E T Í
Je velmi důležité, aby se myšlenka našeho duchovního Desetiletí
přípravy na velké jubileum sv. Vojtěcha dostala víc a více do jednotlivých farností. V tom je velká výzva zvláště do řad kněží, kterým jsou
tyto farnosti svěřeny.
Kromě všeobecných modlitebních akcí byly uskutečněny také něktorépastor&ční a kulturní iniciativy, zaměřené k postavě blahoslavené Anežky, které je věnován první rok Desetiletí.
Zvláště důležitá byla novéna k blahoslavené Anežce před jejím
svátkem. Text této novény se značně rozšířil. Krásný průběh a bohaté ••
duchovní plody měla tato novéna zvláště v kostele sv, Salvátora v Praze, Na ni navázala pestní kající bohoslužba za účasti Rogera Schutze
z Taize a adorace. Tyto adorace jsou plánované v tomto kostele na pokračování.
Zvláší významná byla velmi navštívená národní pouí ke cti bl, Anežky v pražské katedrále sv. Víta za vedení pražského arcibiskupa
Františka kardinála Tomáška s jeho velmi oslovující promluvou. Na to
navazovalo významné svatodušní triduum u sv. Jakuba v Praze, zaměřené
na františkánské rysy AnežČiny osobnosti a jejího duchovního života.
Postava blahoslavené Anežky inspiruje také umělecká díla. Je zde
oratorium národního umělce J. Hanuše "Matka chudých"} které mělo premiéru v květn-a, oratorium mladých v kostele u sv. Hastala v Praze,
scénické pásmo, provedené v rámci tridua v kostele u sv, Jakuba,^socha
akademického sochaře Karla Stádníka; četné výtvarná zpodobnění, životopisy a jiné publikace,, které se připravují ke knižnímu vydání.
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Jurisdikční situace v Olomoucké arcidiecézi je nelichotivou
světovou raritou. Za bOu let jejího trvání dosud nikdy nedošlo k
takové anoraalii. Jcivují někdy zuhořklé ba i jízlivé hlasy z domova, jei připisují•tento stav určitým kruhům římské kurie, jež nemají zdání, jak to tam vypadá. Těmto hlasům s trochou dobré vůle připomínáme několik zassdních faktů.
,
Kánon 421 paragrafu 1 nového Církevního zákoníku říká: V době
8 mi dnů od přijetí zprávy o uprázdněném biskupském stolci muaí sbor
poradců zvolit správce diecéze, jež by prozatím ..řídil diecézi bez
lijmy kánonu 502 par. 3, jak tomu mělo být i v olomoucké arcidiecézi
po smrti biskupa Josefa Vrony.
Zesnulý otec biskup však za svého života nejmenoval sbor poradců,
jak předpisuje kánon 502, který ma mít nejméně Šest, nejvíce dvanáct
členů a protože v československu neexistuje biskupská konference, nemohla stanovit, jak předvídá kánon 502, par. 3, aby áicoly poradců,
to je volby diecézního správce, byly svěřeny olomoucké katedrální
kapitule. Ta má pouze liturgickou funkci a nemá žádné právo volit
správce arcidiecéze. Mohla pouze pověřit svého děkana, nby vykonával
funkci ekonoma arcidiecéze. Kánon 421, par. 2 nového,'Církevního zákoníku dále říká: Není-li ve 3tfmovené lhůtě z jakýchkoliv příčin
zvolen správce diecéze, přenáší se moc ustanovit jej nn metropolitu,
nebo, je-li metropolitní i sufragání, přenáší se moc ustanovit jej
na nejstaršího svým ářauem ze sufragúních biskupů. Jak jo známo,
sufragání, to je brněnská diecéze je rovněž bez biskupů. Nikdo v této
době nemohl ustanovit správce olomoucké arcidiecéze. A tak tedy
poprvé ve svých dlouhých dějinách olomoucká arcidiecéze nemá osobu
nositele jurisdikce.
Proto Svatý Stolec, aby čáatečně pomohl aitUBci, dal přímo všem
kněžím arcidiecéze pravomoc dispensovat od manželských překážek a to
pouze na dobu uprázdněného stolce, dokud se nový biskup neujme své
funkce. Kánon 424 stanoví, že právoplatný diecézní správce má být
zvolen podle zásad, jež jsou formulovány v kánonech 165-178.Pro posuzovaní řádnosti a pravoplatnosti jakékoliv volby v celé církvi a tedy i v olomoucké arcidiecézi, dává dosti opěrných bodů kánon 170 a
následující. Uvedený 170tý kánon zní: Volba, jejíž svoboda byla jakým
koliv způsobem skutečně omezena, je ze samého práva neplatná. Dále
kánon 171 par. 1 stanoví: Neschppní hlasovat jaou:
1. Kdo je nezpůsobilý lidského úkonu;
2. Kdo nemá aktivní volební prňvo;
3. Kdo je potrestán exkomunikací aí soudním rozsudkem neb»
dekretem, jímž se ukládá nebo vyhlašuje trest;
4. Kdo veřejně odpadl od společenství církve.
A hlavěn kánon 172, par. 1, který říká:. Hlas je platný, jen kiffyž je
svobodný. Proto je neplatný hla3, byl-li volič donucen přímo či nepři
mo vážnou bázní či podvodem, volit určitou osobu nebo více osob, ve
smyslu rozlučovacím. Celé tato složité jurisdikční situace by byla
vyřešena jmenováním dobrého a svatého biakupa, jak se už celé měsíce
modlí věřící olomoucké arcidiecéze.
Prodlužování tohoto anomálního jurisdikčního stavu škodí životu
místní církve a celé Moravě, vždyt Olomouc je metropolitní 3Ídlo.
iV
To byla naše poznámka k současné situaci v olomoucké arcidiecézi.
/v
V.

•
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- 12 Otevřený dopis.
Generálnímu prokurátorovi ČSB Praha -.
v
Městskému národnímu výboru v Kroměříži
'.
Prelátu ThDr Františku Vymětalovi
P.Josefu Říhovi,duchovnímu správci farnosti Hraciisko u Kroměříže.
V naší farnosti.Hradisko u Kroměříže byl v r.1931 postaven Katolický dům.Byl postaven v době těžké hospodářské krize a za těžkých obětí
svých farníků a svého faráře P.Horáka.Byl postaven přičiněním zemědělců,
dělníků,řemeslníků.Námi,našimi rodiči a'prarodiči.I kravskými potahy byly sváženy cihly a jiný stavební materiál.Námi nebo našimi rodiči byl až
do r.194tí plně využíván.Zvláště mladými.Tak jako koptel byl místem bohoslužeb, tak tento Katolický dům byl středem naší rozsáhlé farnosti i pro
ostatní občany z celého okolí pro ostatní činnost náboženskou,kulturní,
politickou a tělovýchovnou.Pro nás,kteří jsme se především v našem mládí na této činnosti podíleli to jsou nezapomenutelné vzpomínky,které nás
budou provázet po celý život.Co to bylo divadelních představení,besídek,
různých vakademií,cvičení,zábav a jiných podniků.V té době byly stejně
aktivní inné i jiné,ideologicky nebo jinak odlišné skupiny jak mládeže
tak i ostatních občanů a proto nezbyl čas na negativní jevy,na jaké se
nyní v současné společnosti zejména u mládeže stálo stěžuje.
V r.1948 bez jakéhokoliv písemného nebo jiného rozhodnutí byl tento
náš Katolický dům politickou zvůlí zabrám a dán do užívání MNV v Hrudisku.Ten jej účelně neudržoval,nestaral se o něj,jen ho pronajímal různým
organizacím,především na taneční zábavy.Výsledek se potom dostavil.Střecho neudržovaná,neopravovaná byla nakonec zbořena a po nějaké době postavena kovová konstrukce střechy,která však zůstala nepokrytá.
V současné dctě,po vytrhání podlahy tam uvnitř již roste křoví b
stromy.A ejhle! Nyní si vzpomněli,že je to majetek církevní.Žádají,aby
si to církev na své náklady opravila a aby se k tomu písemně zavázala!
Jinak,že to TIUSÍ prodat ! a cena? 4 000 Kčs! A prodat možno jen socialistické organizaci! S takovým postupem nesouhlasíme! A nastává vydírání.
Prý Katolický dům je majetkem Církve.Kostel však prý je majetkem státu!
Když prý nebudem souhlasit s prodejem Katolického domu,existuje možnost
zabrat náš kostel pro jiné než církevní účely.
Proto připomínáme.Za posledních čtyřicet let jsme my farníci na opravu kostela vložili několik set tisíc korun!A tisíce hodin vlastní práce ¡Stát bez náhrady vyvlastnil veškerý církevní majetek v hodnotě miliard
Kčs.Nám to není líto,nepotřebujeme statky a lesy.Ale žádáme,aby nám byly
vráceny ty budovy,které církev potřebuje pro vlastní činnost.I náš Katolický dům.I exerciční domy,ve kterých probíhala duchovní cvičení.Nocležny a ubytovny na poutních místech,domy,které potřebují řeholní společnosti.Tak jsme to žádali v Petici o 31 bodech,kterou jsme podepsali.Žádáme, aby stát plnil své závazky po zabrání církevního majetku.A to sice,
že bude- církevní majetek,který církev potřebuje udržovat a opravovat.
Žádáme proto Generálního prokurátora CSU,aby v rámci své pravomoci
tyto věci prošetřil a u příslušných institucí sjednal nápravu!
Po Měst.NV v Kroměříži my,kteří jsme tento Katolický dům pomáhali
budovat,kteří jsme v něm při své činnosti prožívali radostné chvíle i my,
kteří jsme jedno ani druhé nezažili,žádáme.Aby náš Katolický dům v Hradisku,který byl pro nás a naše děti vybudován,byl opět farníkům k užívání vrácen.A to v takovém stavu,aby byl k používání!
Po církevních činitelích a předgtavitelích žádáme.Buáte moudří a
ste+eční a nenechávejte se vydírat.At je Vám vzorem náš Pán jako Pastýř,
cterý za své ovečky i život dal.Nevěřte,ani již nic nedávejte zlým vítům v rouše beránčím.Ani své podpisy.0 to Vás žádáme!0 to Vás prosíme!
) to se za Vás modlíme!
>8.1.0.1988

farníci z Hradiska u Kroměříže.
následuje arch 3 67«podpiey.

- 13 2. angažovanosti naSich evangelických bratří a to i la nás - katolíky:

Bratr Augustin. H A V Ř Í T I L
t O T O P E C N Ï
14, 76Ô 31 2lobice.
Strakonice 7 . 9« 1988.
Vážený bratře Navrátile,srdečně Vás zdravím i Va$i rodinu. Jsem pro Vás zcela neznámý, alo
Vy pro mě ne. Pan'krajský církevní tajemník v c. Budějovicích mě zbavil
23. 12. 1987 k 15. l a 1988 státního souhlasu k výkonu funkce vikáře českobratrské církve evangelické zde ve Si.oakonicích /C.j. 706/87 Cirk,/'.
Ejlo by to moc dlouhé psaní, když bych Vám měl všechno napnat, ale po- •
kad byste měl zájem, mohl bych to časem učinit. Spáchal jsem rádu "zločinů''. které dovršil můj dopis KCT FhDr. Pavlu Nápravníkovi ze dne 13.
11. 1$87, který přikládám - budete~li chtít, můžete si ho ponechato
- Vlastní odnětí soulilasu bylo samozřejmě bez konkrétního zdůvodnění - neznám nikoho, kdo by něco konkrétního měl V ruce, v Jon odkaz na §
o všeobecné způsobilosti, kterou jsem právě přestal splňovat«, /
Jak asi víte, faráři po celé republice jsou podle nové mody zváni
k občasným setkáním s pracovníky ONV. Tak tomu bylo i u nús„ Chtěli mít
diskuzi, tak jsem se pérJcrát postaral o to, že byla jako řomoi, na kterou nebyli soudruzi zvyklí. Ale vlastně o nic nešlo. "Jen" napr. o hanebnou válku v Afghánistánu a o Vás. To mi nemohou započnou t. >-< kodtt,, •
že katoličtí kolegové byli zticha, když ělo o Vás. Báli se, moa no báli. A jak SQ ukázalo, oprávněně.
Ve středu 23. 4. 1936 jsem byl také pozván k podobnému sejití, bylo to ve strakonickém hotelu Bílý vlk, od 10ti hodin. Kritizoval jcorn
mimo jiné to, že jste násilně držen na psychiatrii. Hned když jrjom začal mluvit, řekl P . Nápravník okresnímu cirk. taj„ Josefu Vondrovi •
/vycházeli jsme vždy dobře/: "Zapisuj to!" Řekl jsem, žn pověřuji '/e
zločin proti lidskosti držet někoho proti jeho vůli /a zdravého élo'/Ska!./ na psychiatrii a cpát do něj silná psychofarmaka, která I.;OÍ,ÚU
/zneužita/ navodit až stavy umírání trvající dlouhé hodiny, pocity
st-s ;hu, atd. Doporučil jsem jim, aby si přečetli třeba ki:.íhu od prof.
SQIA Kk "Alkaloidy" vydanou před léty v nakladatelství ČSAV, kde jsou
popsaly stručně /a zejména chemicky/ účinky alkaloidů /zcjn/na jocm měl

št> nelíbilo. Doporučil jsem jim, že t<j konečně mohou na sobě vyzkoušet, když nevěří. Nemluvil jsem před forem o tom. za co jste muHC.1 a
budete muset /jak jsem se dozvěděl/ snad od 13» 9« zase trpět» Napsal •
5'ste prý StB dopis /ministerstvu vnitra?, spravedlnosti?/, kde je obvinujete 'z vraždy- tajně vysvěceného kněze Ing. PřemysJa Coufala, C.3c.
cirkve. římsko-katolické. Zemřel v Bratislavě /byl zabit/ r. 1901 ve věku 49 let» /Přesné datum bych rád věděl i adresu míbta, kde ee to stalo/. Adresu rodičů znám a chci jim také napsat.
Protože se jednak míním bránit a chci být - pokud máte pravdu - na
Vaší straně v této věci, rád bych si přečetl onen dopis, za který Vás
takto nehorázně pronásledují místo toho, aby se vše řádně vyšetřilo a~
prokázalo. I kdybyste pravdu neměl, není to důvod, aby Vás takto, týrali. Pokud byste- si všechno jen vymyslel a vědomě byste lhal, musel byste se zodpovídat před soudem a nést náuledky, ale jistě Že ne 'středověké mučení na psychiatrii. Potřeboval bych také mít od Vás zprávu o
způsobech a metodách, jak bylo s Vámi zacházeno, Mám totiž v úmyslu, .-',
bučeie-li s tím ovšem.-souhlasit, toto použít třeba na soudu, dojde-li k
v mé věci," Chtěl jsem pana KCT Nápravníka hned žalovat, ale odpověděl m i , že bude žalovat i on mě za podvracení republiky, za urážky

- 14 :•
zhr-i
.
.
soudruhů Stalina, Brežněva. a Bilaka a za jiné roztomilosti podle našeho
skvělého trestního zákona. Bylo by dlouhé psaní, proč jsem ZATÍM od toho upustil. Jedním z důvodů je, že nikdy nebudu mít advokáta, který by
ee za věc opravdu beze strachu pral.

r

• Vás i-ířoélinú-bratrsky zdraví a sílu od Pána Vám všem
v y p r o š u j e
V X 2 Jan V E S E L Í , Dimitrovova 216/59,
. 386 01 STRAKONICE, telefon 22095
Pan
PhDr. Pavel N Á P R A V N Í K ,
tajemník pro věci církevní,
Krajský národní výbor,
Lidická ul.,
české Budějovice.
Strakonice 13. 11. 1907.
K informaci: na ONV Strakonice, těm, kteří byli také přítomni při
setkání duchovních 13. 11,: tajemníkovi pro věci církevní Josefu VERNEROVI, předsedovi ONV Karlu KOLESOVÍ, místopředsedovi ONV Vladimíru TOPINKOVÍ,
Vážený pane doktore,
rád bych se ještě vrátil k Vaší námitce k mému výroku na dnešním
sejití duchovních na ONV Strakonice, Řekl jsem:
Máme spoluodpovědnost za utváření světa i života kolem nás. Mámo
společné nevyřešené problémy. Jen východiska k jejich řešoní a základy
na nichž stavíme,' jsou naprosto rozdílná, neslučitelná. A přesto jo
třeba problémy řešit, aby nám nepřerostly přes hlavu, PŘESTAT' SE NAVZÁJEM ROZBÍJET, ale skutečně vykonat něco pozitivního. Brát se vzájemně
vážně, i když víme, že se teoreticky nikdy nemůžeme sejít. Atd.
Pak jsem dokládal na Marxovi, Engelsovi, Leninovi, L. M. Archangelském, K. Hlavoňovi v protikladu s 1. přikázáním desatera .a s Božím
nárokem na člověka naprostou neslučitelnost obojího,
K tomu jste v diskusi dodal, že nevíte o žádném vzájemném rozbíjení, Když jsem Vám pak v soukromém rozhovoru uváděl další doklady o torn,
že náboženství je třeba zlikvidovat /a na druhé straně např. namátkou
sborník "Proti klerikálnímu antikomunismu". Praha 1973, rotaprint/, namítl jste, že se na problém nedívám dialekticky. To jsem ovšem nečekalo
Připadalo mi to, nezlobte se, prosím Vás, jako strkání hlavy do písku
před celými dějinami staletého zápasu ateismu s křesíanstvím i před
současností,
0 té dialektice jsem něco přečetl - knihu pravověrnou A, P, ŠEPTULDí: Filosofie marxismu-leninismu, Praha 1975, celostátní schválenou
vysokoškolskou učebnici, I knihy kdysi pravověrné a pak zavržené: Karel
íCosík: Dialektika konkrétního, Praha 1963 a dvě knihy Jiřího CVEKLA "0
materialistické dialektice", Praha 1958 a "Úvod do dialektiky", Praha
1968,
To vše mi nepomohlo pochopit jinak, než jak chápu, např. tento Leninův výrok /Spisy, ev, 15, Praha 1957, str, 41o/: "Marxismus je materialismus, Jako takový je právě ták nelítostně nepřátelský vůči náboženství jako materialismus encyklopedistů 18. století nebo materiali- •
smus Feuerbachův, To je nesporné. Ale Marxův a Engelsův dialektický materialismus jde dále než encyklopedisté a Feuerbach, nebot aplikuje materialistickou filosofii na dějiny, na společenské vědy. Musíme bojovat
proti náboženství. To je abeceda každého materialismu, tedy i marxismu,¿•arxismus však není materialismus, který by se zastavil u abecedy. Marxismus jde dál. Říká: Je třeba umet bojovat proti náboženství, a k tomu
je třeba materialisticky vyložit pramen víry a náboženství u mas,"

- 15
Je mi jasné, 2e uvažovat v tom smyslu, jak jste odpověděl, Vás bohužel, učili a přikazovali Vám na filosofické fakultě UK Vaši učitelé.
Za to nemůžete. Učili Vás ovšem dialektice stalinsko-brežněvovsko-bilakovské,' která je ovšem dnes už přežitá a naprosto noscheyná jakéhokoli
života, Budu-li mít pravdu nebo'budu-li na velikém omylu,, to potvrdí
vývoj v následujících létech, Mohu se samozřejmě hluboce'mýlit. Pak nám
ovšem• nikomu do smíchu moc. i'etude. To by byla cesta zpátky do tomných
staletí, -zpět před Marxe,," Jen bych se moc přimlouval /a je to vlastně
parcdc:3ií, protože marxista nejsem/, abyste sc vrátil k Vašim PRVNÍMučitelům v pořadí: ke klasikům marxísmu-leninismu. A to by mohlo přinést dobré ovoce."
Vžoyí ta klasická dialektika říká jasně a nekompromisně: Praxo jer
záklndem poznáni /Septulin, str, 73/ "Pravdivé poznání jo takové poznání, které odpovídá skutečnosti, odráží reálný stav věcí," /tamtéž, str,
86/ "Objektivní pravda je takový obsah našich poznatků, který' odráží
skutečný stav věcí a nezávisí na člověku, ani na lidstvu," /tamtéž, str, 87/ To jsoa základní a dosud platné teze marxlsticko-leninské dialektiky.
Nikdo z nás dvou nezmění hrůzná fakta, že vo jménu Jožíšo Krista
byli vražděni lidé a že ve jménu marxísmu-leninismu byli vražděni 1:1
Obojí je zrůdné, antihu.mánní a naší svatou společnou povinností jo j.isný, zřetelný a nekomoromisní odsudek. Co se sta]o, nelze odestót. A'l.e
Ise jedno: ZáSÍT JINAK! To je v našich silách, Nikoli křísit mrtvé. To
patří čo sféry Hospodinovy* Nepomůže tedy strkat hlavu do písku a pro-hlasovat, že se o tom nic neví - o vzájemném potírání a rozbíjení i zabíjení, To jsou holá, by* otřesná fakta. Máslo na hlavě máme my oba:
já i Vy, Jsmo totiž dědici předchozích pokolení™ Biologicky i historicky, S tím my oba nic nosvedemo0 Můžeme jen jedno: začít znovu a jinak.
Já jsem se rozhodl: ve jménu a s pomocí Bo/.í.
Oba víme, že je -mnoho dialektik, Sokratovako-platonská, ale třeba
i biblická. Ta je pro mne závazná. Pro Vá3 nikoliv. Ale učí mě třeba
toto: "Beda tem, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za
světlo a světlo za tura, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hoř- •
ké! Běda těm, kdo jsou moudři ve vlastních očích a rozumí sami před sebou, /Eěda/ těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost," /Izaiáš 5, 20-21.23 7, století před naěím •
letopočtem/. Jde tu o dialektiku pravdy a lži, o 1jejich naprostou nesmiřitelnost, Běda těm, kdo vydávají lež za pravd ;, zvůli a násilí zaspravedlnost, útlak za 'svobodu, kdo klamou a zastírají pravý stav vě~ cío Ti všichni přijdou /ale i ti spravedliví/ na soud před Boha0 Nezáleží na tom, zda v něj věří nebo ne. Nezáleží na jejich postavení a
moci. To je spravedlnost Boží, Nelze nikam uniknout. Je jen otázkou času, kdy se tam ocitneme. Každou vteřinou se k tonu blížíme.
Ne, to není strašák do zelí, aby se lidičk:/ báli pánbíčka, fousatého dědka, který sedí někde na mráčku, ale kterého žádný kosmonaut zatím ještě neviděl. Člověk se nemusí, chce-li, bát Božího soudu. Je východisko, ale lidé o něj nestojí, Hospodin nabízí člověku nejlepšího •
advokáta: Pána Ježíše Krista. /Jeden z jeho titulů je paraklétos - latinsky advocatus,/ Budu-li to myslet se svým obrácením od zla vážně',,
budu-li to myslet se svým skutečným pokáním za spáchané ničemnosti v.^n-la vážně, odevzdám-li se plně Ježíši Kristu, budu i jako zcela odsouzeníhodný, Ježíšem ospravedlněn, ale Vy ne ? protože o to nestojíte« '1
když jsme my oba třeba stejní hříšníci /=ničemové, chcete-li, aby to
bylo srozumitelnější; ono slovo hřích je dnes skoro komické, neríliž
pravda?/, To je christologická dialektika. Pro nás zcela nelogická,
zrovna ták, jako neklasické logiky 20, století velkých matematiků. Také
nemáme my dva asi žádnou šanci je POCHOPIT a strávit, V tomto našem životě totiž jde o věčný život. At tornu věříte, nebo se tomu vyšklebujot ě , UVIDÍTEt I to je Bo2í dialektika a spravedlnost. Ale také obrovská
nabídka otcovské lásky a nezaslouženého milosrdenství.
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člověk má naprosto svobodnou vůli se rozhodovat. To jen různí pochybní filosofové ho chtějí všelijak svazovat různými determini§ty a
dalšími -ismy. Má stálou možnost volby. Jde o to, na kterou costu se
vydá: zda-li na perfektní šestiproudou dálnici nebo na úzkou, problematickou a zcela neschůdnou cestu Kristovu. Já jsem s Jeho pomocí uvěřil té horší, protože řekl; "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo •
nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali bysto i mého Otce, Nyní ho již znáte, nebol jste ho viděli," /Jan 14^ 6-7/
Tu naprostou svobodnou vůli máte samozřejmě i Vy, To oe obrovský
Boží dar pro všechny lidi; proto, právě proto Pána Boha miluji jnlco
svého Otce, tatínka /abba = aramcjsky můj tatínku/. Proto, žo nejsem
jeho loutkou, robotem. Přál bych Vám ze srdce, abyste ho takto mohl oslovit jednou i Vy,
S bratrským pozdravem VÁŠ Jan V E S E L Í , Dimitrovova 216/59,
386 01 STRAKONICE, telefon 22095

- o - o - O - o - o

Bratři a sestry,
13. 9. 1386 byl Okresním soudem v Kroměříži odsouzen pan Augustin
Navrátil k trvalému pobytu v psychiatrické léčebně. Tímto hanebným
ginem Je uhlířováno nejen autorovi petice o 31 bodech, ale Je zpoohybnován i náš posois pod touto peticí, který nemčl být pouze formální.
Vyzýváme Vás proto k pomoci panu Augustinovi Navrátilovi dopisem,
který co nejdříve adresujte na Jednu z níže uvedených adres. Na zbylé
dvě adresy zašlete kopii.
- Federální shromáždění Č33R, Vinohradská 1, 1 10 02 Praha 1-Nové (TISsta
- Generální prokuratura ČS3R,nám. Hrdinů 1300, 140 04 Praha 4 - Nusle
- Krajský soud Brno, Rooseveltova 16, 602 00 Brnn
Další dvě kopie zašlete Ještě:
-- paní
Augustine Navrátilové,
Lutopecny náměstí
14, 768 1,
31 119
Zlobíce
Otci kardinálu
Tomáškovi, Hradčanské
00 Praha
Vyzýváme vřechny, nejen kněze a laiky, ale i soukromé osoby a celé
rodiny, kterým není boj za právo a spravedlnost lhostejný.
Případné dotazy pgsílejte na adresu: innj. Tomáš Kopřiva, Dvořákovo náměstí 1, 787 01 Šumperk.
Adresy lékařů psychiatrické kliniky v Olomouci, kteří sjou zodpovědní za tzv. "posudek" na pana Navrátila J30U tyto:
ffíUDr. Bogdan Buzek, Dr.Heyrovského E, 772 00 Olomouc,
ÍTUDr, (Karta 'Tichá, Volgogradská 18, 772 00 Olomouc

Okresní soud v Kroměříži
.
došlo dne 19.X.»9tííis;
\v'
U s n e s e n í

Nt 124/86
8 To 448/88
•>

Kraifký soud v Brně projednal v neveřejném zasedání konaném dne
30.září T^88 stížnost obviněného Augustina Navrátila proti usnesení
okresního soudu v Kroměříži ze dne 13.9.1988,6.j. Nt 124/86 -532 a
rozhodl t a k t o :
Podle § 143 ost.1 písni.c/tr.řádu se stížnost obviněného Augustina
Navrátila jako nedůvodná
z a m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Shora označeným usnesením rozhodl okresní soud v Kroměříži o návrhu okresního prokurátora no zrudnu ochranného léčení psychiatrického na
ústavní tak,že podle j 72 odst.4 tr.zák.přeměnil dosa/ndní ochranné léčení psychiatrické ambulantní na ústavní.Stalo se tak na základě provedeného a zhodncceního dokazování, zojciéna pak ve věci přibraných znalců
doc.MUDr.Bogdana Buzka,CSc.a MUDr.Marty Tiché,CSc.Oba znalci vypracovali
posudek o duševním stavu obviněného,který na veřejném zasedání u okresního soudu stvrdili.
Toto usnesení v zákonné lhůtě napadl stížností obviněný.Ve své obsáhlé písemné stížnosti poukazuje nu motiv svého jednání,který není vyden snahou pobuřovat nebo vést utek na státní organy,nýbrž podílet se
na tom,aby byla dodržována a uplatňována všeobecně uznávaná li%ká práva.
Rozhodnutí soudu I.stupně o změně psychiatrického léčení ambulantního
na ústavní pokládá ra porušení zákona,když jeho zdravotní stav nevyžaduje ústavní formu léčby. V tom směru pokládá znalecký posudek za naprosto
neodborný a odporující všem zásadám lékařské etiky.Vzhledem k tomu,že se
cítí duševně zdráv,povážuje rozhodnutí za nezákonné a domáhá se jeho
zrušení.
Krajský soud přezkoumal zákonnost a odůvodněnost všech výroků napadeného usnesení i správnost postupu předcházející tomuto usnesení,avšak
stížnosti nepřisvědčil.
Okresní soud při zjištovíní dfivodncťti změny ambulantního psychiatrického léčení na ústavní vycházel z obsáhlých důkazů,zejména pak ze
znaleckého posudku přibraných znalců,kteří jedl.označně ve svém posudku
dospěli k závěru,že v dané fázi bude účinnější léčba ústavní,protože
ambulantní nesplnila svůj účel a nevedla k tzv.sociální úzdravě.Ústavní
léčba by mohla vést k útlumu kverulantních projevů.obviněného.ProLo
"
okresní soud,opíraje se o tyto závěry znalců v souladu se skutečným stavem věci a zákonem vyhověl důvodnému návrhu okresního prokurátora a
dosayadní psychiatrické léčení ambulantní přeměnil na léčení ústavní,
nebot nelze očekávat,že by účelu ochranného léčení bylo dosaženo toliko
ambulantní formou.Pokud tedy stěžovatel ve své stížnosti poukazuje na
údajné vady napadeného rozhodnutí,nemají tyto námitky oporu ve spisovém
materiálu.Odvolací soud shledal,že okresní soud postupoval ve věci v
souladu se zákonem, obviněného náležitě vyslechl,přičemž obviněný měl
svého obhájce,takže k omezení jeho práv v rámci trestního řízení nedošlo. Ježto stížnost obviněného byla shledána v celém rozsahu jako nedůvodná, nezbylo,než tuto podle § 148 odst.1 písm.c/ tr.řádu zamítnout.
P o u č e n í : Proti tomuto rouhodnutí není další řádný opravný
prostředek přípustný.
Krajský soud v Brně,odd.8 To
dne 30.září 1988
JUSr.Vešil Fedorko
předseda senátu

—
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Augustin Navrátil,Lutopecny 14,768 ji Zlojice
T.č. Psychiatrická léčebna v Kroměříži.
1
Generální prokurátor ČSR Praha
Kroměříž 29.10.1988
Věc:Stížnost
Po zamítnutí mé stížnosti proti usnesení okresního soudu v Kroměříži o přeměně mého léčení ambulantního na léčení ústavní,mi bylo 27.10.
1988 doručeno písemné oznámení předsedy senátu OS v Kroměříži JUDr Jindřicha Urbánka,abych i h n e d /?/ nastoupil ústavní psychiatrické léčení v psychiatrické léčebně v Kroměříži.A to přestože podle''plénu PL
v Kroměříži jsem měl nastoupit léčení v době od 9.11 do 11.11.t.r.
Po přečtení tohoto oznámení jsem ihned nupsal krátkou žádost ha OS
v Kroměříži,v kterém jsem s poukazem na ust.§351 odst.2 tr.ř. žádal o
poskytnutí přiměřené lhůty a to do 12.listopadu k dokončení sklizně a
odvozu cukrovky a k dokončení ostatních podzimních zemědělských prací.
To je umožněno těm,kteří nejsou nebezpečni sebe nebo svéruu okolí.Protože v době těsně po 15»hod již byl OS v Kroměříži uzavřen,byla má žádost
odeslána doporučeným dopisem OS v Kroměříži.
Na druhý den 28.října v dopoledních hodinách pro mne dvakrát přijel
sonitní vůz,ale já jsem nebyl doma,protože jsem byl zaměstnán při zalistování sklizně a odvozu cukrovky.Pozd* odpoledne pro mne opět přijeli.
V té době jsem byl při odvozu cukrovky do cukrovaru v Hulíně.Při tom má
manželka dala přítomným zaměstnancům PÍ i příslušníkům SNB k nahlédnutí
mou žádost o poskytnutí odkladu nástupu mého ústavního léčení.Příslušník
SNB však prohlásil,že ho to nezajímá.
Pak pro mne znovu přijeli asi v 19,30 hod.V době kdy jsem shazoval
s vozu již zatím dovezené skrojky z cukrovky.Toho dne jsem byl po dvunáctihodinové noční službě o přesto místo spánku o odpočiním jsem co
nejintenzivnějším způsobem pracoval,protože jsem věděl,Žo mi bude pravděpodobně dopřáno jen několik dní k provedení všech neodkladných podzimních zemědělských prací.
Přítomné příslušníky SNB a ošetřovatele PL jsem znovu seznámil s mou
písemnou žádostí podanou OS v Kroměříži o odklad mého nástupu léčení,g
poukazem na příslušný právní předpis.Příslušník mi však řekl,že v předpisu je uvedeno,že podaná žádost nemá odkladný účinek.Přestože jsem ho
upozornil,že nemluví pravdu o chtěl jsem ho s doslovným zněním předpisu
seznámit,on to odmítl.
Přestože jsem ještě dále upozornil,že mimo naléhavé případy,kdy je
pacient nebezpečný sobě nebo svému okolí,sc vc sváteční dny a neděle
příjem pacietů neprovádí,přesto příslušníci SNB i ošetřovatel trvali ne
tom,abych ihned nastoupil léčení.Když jsem odmítl,vrhli se na mne,kroutili mi rukama.Po nasazení pouta na levou ruku tak mi s ní kroutil,že ji
mám oteklou,a nemoho s ní v zápěstí pohybovat.Těžko pohybuji i hlavou
pro bolesti v krční páteři.Pokulhávám také pro bolesti v pravém koleně a
mám oděrky na čele.Mám také bolesti hlavy.Takto agresivně se chovali jak
příslušníci SNB,tak i ošetřovatel Mlčák.
Hlavním viníkem celé této ostudné akce páchané na svátek 28.října je
však předseda senátu OS v Kroměříži JUJir Urbánek,který nařídil a bezdůvodně trval na okamžitém nástupu mého léčení a tím dal podnět k uvedenému
agresivnímu postupu SNB.
Současně s touto stížností a jejíž přešetření a sjednání nápravy žádám, Vás důrazně upozorňuji,že můj podnět ke stížnosti pro porušení zákona
ze dne 23.5.1986 a druhý podnět ze dne 28.5.1936 přestože je to téměř dva
a půl roku,přesto dosud nebyl vyřízen,i když jste ho předali k vyřízení
KP v Brně.Protože jen za poslední 3 roky je několik mnou podaných a státními orgány evidovaných,ale vůbec navyřízených stížností,proto současně
naléhavě žádám a prosím o projednání mého případu na Vídenské konferenci
o dodržování lidských práv.Současně žádám a prosím všechny zahraniční
odčlovací prostředky o pcmoc v tom smyslu,abych byl vyšetřen i zahraničními vjnalci z oboru psychiatrie,čemuž se stále bráníte.
Našimi státními představiteli je stále propagováno nastolení mJru^clůvěry a spolupráce mezi evropskými .tftáty.Toto pro po/jo v^né úsiJí. vfttílc vyznívá falešně, jestiže není uvnitř našeho xiéro<tníha společenství.
NENÍ MIHI BFZ SPRAVSDMfOSTl!
Augustin Navrátil
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Okresní prokurátor Kroměříž
Kroměříž 5.11.1988
Věc: Stížnost
Od 28.října t.r. jsem držen násilně na uzavřeném odděleni Psychiatrické léčebny v Kroměříži.Přestože nejsem nebezpečný ani sobě,ani svér>
mu okolí,přesto jsem omezován v náboženských svobodách,zaručených nám
naší Ústavou a mezinárodními pakty.Je mi zakázáno v neděli a zasvěcené
svátky se účastnit mše svaté,jak je pro věřícího katolíka jeho právem
i povinností.Jsem taká omezován ve volnem pohybu tím,že nesmím opustit
uzavřené oddělení ústavu.Sylo mi také zakázáno navštívit hroby svýoh a
manželčiných rodičů.To všechno přestože to není nutné oni ze zdravotních
ani z bezpečnostních důvodů.
Je mi také upíráno právo na zdraví zaručené nám Ústavou tím,že musím stále pobývat v zakouřeném o hlučném prostředí,takže z toho důvodu
musím se nyní léčit no rozkolísaný a zvýěený krevní tlak o mám také bo
lešti hlavy.Nebudu proto mlčet k tomu jok zásluhou t.zv.psychiatrické«
ho léčení je mi poškozováno mé zdraví.
Žádám proto bezokladné sjednání nápravy.Pokud nesjednáte nápravu,
budu nucený na podporu svých požadavků zahájit hladovku.
Současně žádám o pomoc mezinárodní organizaci pro lidská práva.
2o příznivé o brzké vyřízení mé stížnosti Vám předem děkuji.
Augustin Navrátil.

Augustin Navrátil,Lutopecny 14, 768 31 Zlobice,
T.č. Psychiatrická léčebna Kroměříž odd. 2
Okresní soud v Kroměříži

Kroměříž 5.11.1988

Věc ¡Propuštění z ochranného léčení.
Žádám podle § 353 tr.řádu o propuštění z ochranného psychiatrického léčení.
O d ů v o d n ě n í «
Podle § 72 odst.5 tr.zák trvá ochranné léčení,dokud to vyžaduje
jeho účel.Má údajná duševní choroba,kterou nejen já,ale i značná část
mých spoluobčanů i odborníků z oborů práva a lékařství neuznává, se
týká jen úzce vymezené oblasti a to psaní dopisů s různými návrhy nebo
kritických připomínek týkajících se dodržování náboženských a jiných
lidbkých práv.Proto také nc-jscm nebezpečný ani sobě,oni svému okolí.
Protože ústavním ochranným léčením se nemůže zajistit zákaz psaní
dopisů a to jakéhokoliv obsahu,proto toto ústavní nucené psychiatrické léčení nemůže plnit žádný účel.Ústavní psychiatrické léčení dává
naopak větší možnosti a podněcuje k podávání většího množství různých
žádostí nebo stížností než při pobytu doma.O tom svědčí i můj případ.
Naopak,hlučné a zakouřené prostředí na mne působí,že se mi rozkolísá a zvýší krevní tlak a způsobí bolesti hlavy,takže z uvedených důvodů musím být léčený.Tak je tomu i v současné době.Není tedy mou povinností trpět,aby mi bylo zásluhou t.zv.ústavního léčení naopak ničeno mé zdraví.
Z tohoto důvodu Vás žádám,abych byl bezodkladně propuštěn z ochran
ného nuceného ústavního psychiatrického léčení za což Vám předem
4 š k u á l
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Petra tedy střežili ve vězení a
-Církev se.:za něj stále modlila k
BShu, .

i.

Modleme se za Augustina!
J;Ž jia >BOóatku křestanství byli pronásledováni, vězněni, ale i
popravov,ápi.t^;bratři, kteří veřejně o Kristu svědčili.
Můžeme' si klást otázku, proč právě ti horlivější šiřitelé
křestanítví byli a jsou vládcům a vladam na obtíž, nepohodlní?
Každá společnost by mola být spokojena., pokud žije podle Desatera. Desatero však mé dvě části; ta první se týká Boha a druhá se
týká člověka. Zacncvávat jednu část bez druhé nemá smysl. Bůh nám •
dal celé Desatero - opravdu víra v Boba, jek říká sv. Jakub, je bez
skutků mrtvá. Tedy obráceně: Jc-li v soukromém, ale i veřejném životě mrtvá víra v Boha, nejsou ani skutky podia víry, alo jsou skutky podle nevěry. Samotné slovo nevěra třeba v manželském životě nam
jasně ukazuje, kati až naše společnost dospěla. Lidé v ee chlubí tím,
za co by se měli stydět. Ano, veřejné mínění zesměšňuje ctnosti.
Ovšem žité učení Kristovo nelze skrýt pod pokličku, ale jde a tím,
co má uvnitř i navenek - .stňva, se apoštolské!
Křesťanem, který opravdově žije Kristovo učení v současném světě a neschovává 30, je pán Auguatin Navrátil. Je v současné dobfc v
psychiatrická léčebné v Kroměříži; je zde proti své vůlia to proto,
•že je "schopen pobléznit celé masy'věřících". Je to člověk nesmírně
pracovitý nejen pro cvou početnou rodinu, ale i pro rodinu křeaífinakou - a nejen to, ale i rodinu celého našeho národa; pracuje, aby
Církev měla u nás důstojné postavení. Jeho velké ůailí je provázeno utrpením - byl perzekuován, vězněn, 3tíhón prohlídkami a mnoha
jinými projevy náboženské nesvobody.
Dne 13. září 1988 jej Okresní soud v Kroměříži cdaoudil na trvá-'
lý pobyt v psychiatrické léčebně, aby nemohl vykonávat "trestnou
činnost". Krajský soud toto rozhodnutí potvrdil a v den 70 ti letého
výročí vzniku naší republiky byl násilně dopraven na psychiatrickou
léčebnu do Kroměříže.
Co můžeme v dané situaci pro Augustina udělat?
Ano můžeme se za něj stále modlit, tak jako Církev se stále modlila za Petra, který byl ve vězení! Splňme tedy svou povinnost!
PZ
/redakčně zkráceno a upraveno/
•» o - o •» o . Svoboda je ten nejkrásnějěí dar Boha.- Z lásky a pro lásku chce Buh
vidět^ člověka plně svobodného.
- I kdybys ležel na-loži zcela ochromený, i kdybys byl vězněn v
cele odsouzenců, chceš-li, můžeš zůa.tat svobodným, nebol svoboda člověka neleží v rovině tvého tela,' ale' v rovině tvéh» flacha.
- Dotiví tě nepřivedou do stavu bezvědomí - ale pak. by ses už ne*
choval jako
čirrvěk - nic a, -nikdo,
ti ne¿$£<¿ ná*žjíh?,nt mobo~
J
ntüot aie a nikdo t^můžy «věznit %vétu> ducha.
¿iichal QuoÍ3t
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informace

Dokument Společenství přátel USA
Drazí přátelé,
jistě je Vám známo, že mnoho aktivistů nezávislých občanských
společenství, ale i jednotlivců, kteří se důsledně snažili a snaží
o dodržovaní a uplatňování základních lidských práv o občanských
svobod jsou ve vězení, nebo jsou jinak nezákonně pronásledováni. Pro
t» jsme se rozhodli apelovat na vládu a federální shromáždění formou
této petice, protože si myslíme, že svou pasivitou bychom vytvářeli
podmínky pro další porušování občanských a lidských práv.
Pokud byste se chtěli Vy, nebo Vaši přátelé k této petici připojit, učiňte tak pdcud možno do poloviny prosince. Podpisové archy
předávejte pokud možnocupbně v krojním případě zasílejte doporučuně
na tyto adresy: /každý podpisový list musí být označen k jnkéjnu účelu byl pořízen, v našem případě - Petice z« dodržování lidských a
obč?mských práv v ČSbR/
Vladimír Trlida, Družstevní 4509, Gottwaldov 760
Petr Bartoš, Padělky 1/3644, Gottwwldov, 760 01
Milan Špička, Zahmdní čtvrt 674, Gottwaldov 4
Jan Kišš, Hluboká 4143, Gottwaldov
760 01
Stanislav Devátý, Revoluční 1285/312, Gottwaldov
Robert Valík, Revoluční 1285/312, Gottwaldov 760
Ladislav Kašpar, Zatopkova 1094, Gottwaldov
760
Ota Veverka - Praha *

01
763 02
760 01
01
01

a nebo se nějakým jiným způsobem postarejte o zpětnou vazbu na Zlín.
Díky a zdraví Vás aktivisté SPUSA
Zlín, 14. 11. 1988
Federální shromáždění ČSSR
Předsednictvo vlády ČSSR
Tvrdíte, že veškerá moc v Československu patří lidu.
- A my jsme svědky, že v Československu stále vládne byrokratický aparát opřený o všemoc policie s obrněnými transportéry v ulicích.
Tvrdíte, že je zaručena rovnoprávnost občanů a že občsné mají zaručeny stejné možnosti a stejné příležitosti ve všech oborech života,
ii my jsme svědty, že mnoho občanů nemůže vykonavat své zaměstnání,
vzdělávat se či jinak se svobodně projevovat a dělat tak to, co mají
rádi, co je těší, baví a co je vnitrné uspokojuje.
Tvrdíte, že se podporuje tvůrčí činnost ve vědě a umění.
A my Jsme svědky,že mnoho historiku,filoatjf<*ir;>t?bo Jiných vědeckých
pracovníků7mtinhK) spisovátelů,budebníků a Jiných urelc£í nemCže veřej-

-líně působit, publikovat, hrát či jinak se vědecky a umělecky projevovat a to i přesto, že jejich kvality' přesáhly naše hranice a jsou ve
svštš uznávanými všdeckými nebo uměleckými veličinami.
Tvrdíte, že občané mají právo obracet se k zastupitelským sborům a
také k ostatním státním orgánům s návrhy, podněty a stížnostmi a že
státní orgány jsou povinny je odpovědně a včas vyřizovat.
A my jsme svědky, že návrhy, podněty a stížnosti zastupitelské sbory
a ostatní státní orgány ignorují a zásadně na ně neodpovídají, a tak
přímo prokazují svou nadřezenost nad obyčejnými občany.
t
Tvrdíte, že občané mohou cestovat tam, kam chtějí.
A my jsme svědky, že mnoha občanům je odmítáno vydání cestovních dokladů, nebo jsou jim odrbírány a všemožným jinVm způsobem ge jim zakazováno cestovat do zahraničí o některým lidem je dokonce znemožňováno cestovat na území republiky.
Tvrdíte, že volební právo do všech zastupitelských orgánů je obecné,
rovné a přímé, a že může být svolen každý občan, který dosáhl 21 let.
A my jsme se stali svědky, že náš spoluobčan Pavel toonko, který Lphoto práva využil a kandidoval za poslance, byl za tuto
"troufalost"
postaven před soud, odsouzen a 26. dubna na násleoky věznění zemřel
v hradecké věznici.
Tvrdíte, zer je zaručena svoboda slova a tisku.
A my jsme . vědicy, že občané jsou právě za tyto projevy i nudále perzekuováni, šiknncvani a posíláni dm věznic, a že slova a tisku je v
oficiálních sdělovacích prostředcích zneužíváno k pomluvám a ke Štvuní proti všemu svobodnému.
Tvrdíte, že je svoboda vyznání.
A my jsme svědky, že duchovní byli a nadále jsou zbavováni státního
souhlasu a posíláni do věznic. Pokračují i všemožné perzekuce věřících laiků, kteří jsou rovněž posíláni do věznic, nebo dokonce do
psychiatrických ústavů.
Tvrdíte, že občané mají právo sdružovat se v dobrovolných spolcích n
účastnit se tak všestrpnně a aktivně na životě společnosti.
A my jsme snědky, ze jsou perzekuováni, šikanováni a zavíráni do věznic aktivisxá mnoha takových společenství a občanských iniciativ mezi jinými aktivisté Charty 77, Nezávislého mírového sdružení. Hnutí
za občanskou svobodu, Společenství přátel USA, Demokratické iniciativy, Iniciativy sociální obrany nebo Českých dětí.
Tvrdíte, že nedotknutelnost osoby a obydlí je zaručena.
A my jbme svědky, že občané jsou protiprávně zatýkáni a drženi bez
řádných obvinění i nlkoiik dnů ve vězeních, že v jejich domech a bytech jsou vyřazeny dvěře a prováděny bez povolení protiprávní domovní prohlídky.
Tvrdíte, že osobní vlastnictví je nedotknutelné.
A my jsme svědky, že mnoha oočanům je zabnvován soukromý majetek získaný u nich nezákonnými domovními prohlídkami.
Tvrdíte, že je zaručena svoboda shromažčovací a 3voboda pouličních manifestací.
A my jsme svědky, že byla brutálně rozehnána bratislavská pokojná, manifestace za náboženské svobody a lidská práva. Jsme svědky rozehnání
mírového semináře, který probíhal v červnu v Praze. Jsme svědky brutálních zákroků policie proti manifestujícím občanům 21. srpna v Praze a také brutálního rozehnání diskusního kroužku 24. září. A jsme také svědky bezpříkladného a hanebného aktu ná3ilí 28. října, kdy policejní komanda s pomocí obušků, psů, slzného plynu, vodních dél a
obrněných transportéru brutálním způsobem rozehnala shromáždění občanů,kteří'- si pokojným a kulturním způsobem připomínali 70.výr-očí
vzniku Československé republiky.Naposled Jsme svědky zatýkání a věz-
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nění mnoha občanů, kteří se chtěli účastnit kulturně historického
sympozia '-'Československo 8tí" v ¿'raze.
Vážení,
výčet, který jsme právě uvedli je jen pouhým, nic neřeáícím konstatováním nehezkých skutečností, ale který nás nemůže nechat chladnými a
lhostejnými. Vycnázejíc z toho, že zrozením jsme získali nezadatelné
právo podílet se na vedení věci veřejných, podporováni přesvědčením,
že tato republika patří i nám a utvrzovaní pocity občanské o lidské
odpovědnosti za budoucí obraz naší společnosti. Hodláme se účastnit i
my společenského pohybu, který v naší zemi probíhá. Aby se všnk naše
společnost mohla rozvíjet směrem ke stale vítší demokracii, nebude
možné nijak obejít řešení požad-ivků, které Vám následně předkládáme.
Víme t že splnění těcnto požadavků je plně ve Vašich možnostech.
Zéd áme Vás:
- neprodleně se postarejte o propuštění politických vězňů Jiřího Boháče, VI. červeně,Viktora Dedary,Petra Hauptmannn,Ondřeje Hocha, Michaela Kellera,Milana Obody r Kamila Petrovického,Ivona Poljnského,
Josefa Romera,Františka Veise, Jiřího wolfa a dalších, jo jichž jména
neznáme. Je rovněž třeba zastavit všechna tr.stíhání vedená proti
občanům za projevy jejich přesvědčení.
- neprodleně se postarejte o propuštění A.Navrátila z psych, ústavu;
- neprodleně se postarejte o propuštění uvě^něn^ch oktivistů nezáv.
cbč. společenství Petra Cibulky,Tomáše Dvořaka,Ivana Jirouse,Luboše Vydry,Hany Marvanové,Stanislava ťitaŠe,Dušena Skály,Jiřího Tichého o všecn ostatních,jejichž jména neznáme a kteří byli uvězněni při rozs. policejních skcích v posl.měsících. Rovněž je třeba
zastavit jakákoli další stíhání;
- neprodleně se postarejte o propuštění uvězněného pátera Front.Lízny;
- neprodleně se po3tbrejt« o to,aby nebyly zneužívány sdělovací prostředky k pomluvám a štvaní proti aktivistům a stoupencům nozáv.
iniciativ a proti všem lidem,kteří ae veř.projevují v souladu se
svým svědomím;
- neprodl. se postarejte o skončení všech diskr,opatření uplatňovaných proti aktivistům a stoup, nezáv. společenství a iniciativ o
umožněte jim získat přinejmenším takové podm., joké mají spolky
sdružené pod Národní frontou a umožněte jim rovněž vyd. jejich publ.
- neprodl. se postarejte o umožnění svobodné a veř.činnosti spisovatelů, hudebníků a jiných im51ců,kteří byli diskrim.opatřeními z této
čin. vyloučeni a postarejte ae o to, aby měli přinejmenším takové
podm. ke své tvůrčí práci,jako mají i jiní oficiální umělci. Totéž
se týká i historiků,filo3ofů a jiných vědeckých pracovníků:
- neprodleně se posterejte,aby všem duchovním bez orzdílu byla umožněna jejich duch.Činnost.Rovněž se postarejte o to,aby byly respekt,
náboženské svobody a aby 3e jiz odpovědně a upřímně začaly řešit
požadavky věřících vyjádřené v 31 bod.petici moravských katolíků;
- neprodl. se postarejte o to, oby ae řádně vyřizovaly návrhy, podněty
a stížnosti všech občanů bez orzdílu;
- nepr. se postarejte o taková opatření,která by policii znemožnila
svévolně zadržovat občany a konat svévolné domovní prohlídky Či jinak zasahovat do nezadatelných prav a svobod občanů.K tomd je třeba,
abyste se postarali o okamžité navrácení majetků,které byly lidem
zabaveny při nezákonných domovních prohlídkách;
- neprodleně se postarejte o taková opetření, která budou zajišiovat
důsledné dodržování svobody slova o tisku, svobody spolčovací, shromažáovací a pouličních manifestací e která zajistí,že již ae nikdy
nebudou --pakovat brutální policejní zág.-hy,kterých jsme byli svědky
v Praze, Brně a Bratislavě.
Závěrem Vás chceme upozornit na 3kutečnost, že před 12 lety 23.3.
vešly v ČSSR v platnost mezinár. pakty o obč.,polit.,hosp, sociálních
a kult. právech. Čs. vláda 3e zavázal«,že upraví své zákonodárství tak
aby byla uplát.prava uznaná pakty. Eohužel musíme kons.,že ae tek dosud
nestalo.Jsme hl.přesv.,že úprava n. zákoriod. tak, aby byli v souladu
s mezinár.právními záv. bude Vaším dalším nezb.knotem na cestě k lepší
a demokr. čs. společnosti. Chceme věřit,¿e našim pož. buíiete věnovat
patřičnou pozornost.

- IV I N I C I A T I V A

S O C I Á L N Í

O B R A N Y

Již dvanáctý rok usiluje Charta 77 o uplatnění lidských a
občanských práv alespoň v takovém rozsahu, k Jakému se československé ústavní orgány zavázaly přijetím obou mezinárodních paktů
o licfských- právech a svou účastí na halsinském procesu. Vydala k
této problematice mnohp podrobných ri-kumentů, které vzhledem k její struktuře - Charta 77 není ve smyslu svého základního prohlášení organizaci - mají většinou Jen cbccný ráz. Na činnost vn prospěch Jednotlivců nemá Charta 77 dostatek sil. Proto byl také založen a Již řadu let působí Výbor na obranu nespravedlivá stahaných
/VONS/, Jehož činnost se zabývá
obrsnru
těch, kteří Jsou za své
w
n
přesvědčení či z podobných dů odů n spravedl1vě stíháni naho policejně šikanováni. Po£et těchto perzekucí - navzdory proklamovaná
demokratizaci společnosti - se nijak nezmenšil.
To není ale zdaleka vře.
Občané Jsou diskriminováni tnké v práci. Z politických nebo
náboženských důvodů Jsou šikanování na pracovišti ař po vyhazování
ze zaměstnání. Trpí diskriminujícím výkladem onoho přímo porušováním zákonů ve styku se státní sprďvouj v rndlnných zálsžitostech,
v bytových otázkách, přístupu ke vydělání, v oblasti péče a zdraví
a v Jiných občansko právních vztazích, např. při vydávání cestovních dokladů.
K porušování práv občanů může docházet i v demokratických státech s vyspánu právní kulturou, fíinnho států s tím počítá a zabudovaly do s^/ého &tótního aparátu zvláštní instituci, která má pomáhat občanům v případech porušování jejich občanských práv. Ve
skandinávských zorních Je to nanř. institut ORiBUTSIBftNA, v Rakousku
VOLKSANWALT. Dolance v Polrku byla nrriávno zřízena Instituce 9 tímto posláním. V Československu neexistuje instance, která by se
účinně zastala občana, když Jsou státními, orgány porušována Jeho
práva.
D
rávní i obecná praxe zbyrokratizovaného aparátu, 3e kterou denně přicházíme do styku, zejména pak nemožnost obracet se na Jiný
kompetentní orc^án či instituci a dovolat se v nich práva a sprnvedlností, vede najenom k apatií a rezignaci na Jakémkoli, společenském
dění u postižených Jednotlivců, ale zákonitě i k hlubokému právnímu nihilismu celé naší společnosti.
Snaha o nápravu tohoto neutěšeného stavu nás přivedla k myšlence ustavit Iniciativu sociální obrany /ISO/, která se - vycházejíc
z ducha Charty 77 a jejího poslání - bude zabývat v mezích svých
možností pomocí těm naším spoluobčanům, kteří Jsou diskriminováni
či jinak poškozováni v různých sociálních oblátech. Činnosti Iniciativy budo zaležena na práci Jednotlivců a pracovních skupin, aí
už působících otevřeně nebo nezveřejňované. V Iniciativě budou činní právníci, odborníci, ale i lidé prostě ochotní pomáhat svým spoluobčanům.
Naie pomoc, včetr.ě případného zveřejňování Jednotlivých případů
a intervencí u úřadů, organizací a institucí /vždy Jen se souhlasem postiženého/ bude vycházet z platných československých zákonů a
dalších právních předpisů, včetně Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Závěrečného aktu z Helsinek
a ostatních mezinárodních dokumentů,ktejré 3ouhrná vyjadřuje Všeobecni deklaraca lidských práv 03N.

- v SVQU činností nebudeme sledovat politické cil«; [jejím smyslem bude pomoci konkrétním občanům, přispívat k obnovení právního vědomi, zákonnosti a slouíit tak k obecnému íé^fmu celé n*ší
společnosti.
V Praze, 8. října 1908
Na vědomí: Mini sterstvo práce a sociálních v$cí
2veřejnujeme Jména a adresy občanů, kteří budou v Iniciativě 3«ciální obrany působit a na nář ap lze obracat a Jednotlivými případy :
Michaela Auerová
Horní Beřkovice 303, 411 85
jng. Petr Bartoš
Padělky 1/3644, Gottwaldov, 760 £1
Pavel Blattný
Náprstkova 8, Praha 1, 110 00
John Bok
Březinova 7, Praha 8 - Karlín, 106 130
Petr Brodský
Ztracená 20, Jihlava, 586 00
Jana Sucharová
U Zámečnice 2, Praha 9, 150 00
Petr Cibulka
Vrézova 53, Brno 16, 616 00
JUDr.Ján Čarnogurský
Korola Adlern 10, Bratislava, 041 02
JUDr.Josef Danisz
Wilhelma Píecka B1, Praha 2, 120 Q0
Stanislav Devátý
Revoluční 1265/312, Gottwaldov, 760 01
niairMiua
j Qirvu v •
i i j. i iu v660,
ra uuj.Praha
rinna
lYlarkéta iFialková
Leninova
6, 160 00
Miroslava Filipová-Černá Hlavní 2731, Praha 4, 141 00
Gabriel Gů*ssel
Hroznová 5, Praha 1, 118 00
Jiří Gruntorád
Oldřichova 23, Praha 2, 128 00
ing. Vladimír Hajný
Čs. armády 34, Šumperk, 7B7 01
Petr Hrách
Pod Svatoborem 24 9, Sušice, 342 01
lYlarcela Chromá
Podolí 2762, Mělník, 276 01
Heřman Chromý
Podolí 2762, Mělník, 276 01
Zdeněk Ingr
Stro3sova 175, Pardubice, 53003
Máři a Komárová
Kysucká 8, Košjce, 040 20
ÍYlUDr. Vladimír Komár
Kysucká 8, Košice, 040 20
ing. Petr Kozánek
Palackého 196, Kyjov, 6'?7 01
Marie Rut Křižková
Jablonecká 411, Praha 9, 190 00
Zdeněk Kulík
Březenecká 4689/426, Chomutov, 43D 09
ing. Jan Litomj ský
Vyskytná 2, Pelhřimov, 393 01
Augustin Navrátil
Lutopecny 14, počta Zlobíce, 760 31
Jiří Pavlíček
Pivovar 2880, Mělník, 276 01
Jarmila Stibicová
Rokycanova 2583, Pardubice, 530 02
Olga Sulcová
Čimická 19, Praha 8, 181 00
Otakar Veverka
Na Hřebenech 11/11, Praha 4-Podolí, 147 00
Radomír Vítek
Julia Fučíka 4026, Gottwaldov, 760 01
Luboš Vydra
Křižíkova 37, Praha 8 - Karlín, 186 00
Pavel Záleský
Střed 1330/66, Otrokovice, 765 02

