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JANE,TVŮJ ODKAZ PLNÍME!
Ve čtvrtek

16.ledna 1°6 C

před třetí hodinou odpolední
pod rampou Národního muzea
na Václavském

náměstí rřisel

mladý člověk, sundal si kebát
s odložil ho t Vyňal s aktovky
malou, lahvička s nápisem
éter a přiložil si ¿1 k datem*
Pak se dvou nádob 2 umele
hmoty si potřel hořlavinou
hlavu,vylil ji na sebe a sám
se zapálil.Fa křižovatce
mezi Museem a Domem potravin
se vzňala živá pochodeň.

JAN PALACH * 1181948

ATAŠÉ - jak dál
Jak mnozí víte, Atašé -isme začali tisknout za husákovsko-jskešovského režimu v červnu 1989. Původně jsme chtěli lidi informovat
o věcech mén^ známých a měně dostupných veřejnosti. V současné
době jsme požádali patřičné úřady o registraci. Doufáme, že nám
dal^í vydávání bude plně schváleno. V budoucnosti bude M a š é
tvleníkem, který bude zaměřen převážně na problémy našeho města.
Budem psát o tom, co bude třeba. Zdůrazňujeme,že i v budoucnosti
budeme nezávislý tist. To znamená, že do naší práce nebude nikdo
jakýmikoliv prostředky zasahovat, nebudeme podřízeni žádné
instituci či politické straně, ani nebudeme žádné politické straně nadržovat.

Když bude třeba, zkritizujeme i pana presidenta,

-roven novin nezáleží jen na nás, ale především na Vás čtenářích.
Kritizujte nás, jen tak naSe práce bude za něco stát.
Vítáme spolupráci v jakékoliv formě. Kdo se bude chtít podílet
na obsahu Atašé je vítán.
- red -

STAROPLZENECKÝ ATAŠÉ
VERSUS
STAROPLZENECKÝ ZPRAVODAJ
Množí se dotazy, jaké máme stanovisko k občasníku Staroplzenecký
zpravodaj ,
Proto odpovídáne :
Jsme přeávědčení, že zpravodaj by m~l nadále vycházet.
Je tu jistá konkurence s naším tiskem a domníváme se. že tato
konkurence je "drnvá, At má jakákoliv strana se svobodně vyjádřit.
/ V Atašé ta možnost je ./
Myslíce 'si, že jedna z redakcí určitě zkrachuje. To, která to
bude rozhodnou občané svým postojem k daným tiskovinám.
Dále zdůrazňujem, že v žádném případě nemůže dojít ke
spojení redakcí ani nebude vytvořena spolupráce. Tyto komunistické metody odmítáme.

ATAŠÉ PRO KAŽDÉHO

Byla to náhoda, nebo záměr?

Do příjemně vytopeného sálu v Sedlci se v neděli
odpoledne 14. 1• 1990 sešlo množství lidí - všichni v
očekávání projednávání zajímavých nových souvislostí
v polit, dění ve St. Plzenci. Tento dialog snad pořádalo plzeňské OF?
Jaké však bylo překvapení, když se před zaplněným
sedleckým sálem začalo odehrávat nudné "plenární zasedání" z kterého začali lidé postupně odcházet.
.Pan Vykouk si vybral za pronájem sálu (snad jeho?)
daň až příliš krutou! Krutou v tom smyslu, že odvážnému
a schopnému vedení OF, které určitě nepotřebuje žádného
moderátora dá velkou práci přimět občany St. Plzence k
účasti na dalším dialogu.
Myslím, že P. Brejcha, P. Varga, R. Jirsa a D. Zá^
branský jsou dostatečné záruky a jsou natolik schopni,
že nemají zapotřebí, aby se iniciativy ujímal zaně někdo
jiný.
Téma, projednané na tomto zasedání se do dnešní
doby zatím nehodí, zatím se vybojovávají jiné cíle.
Bohumila Loukotová
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Zpráva z OF dne 14.' 1. 1990
Chtěli jsme napsat jakousi reportáž z OF, ale vše
potřebné již napsala ve svém příspěvku paní Loukotová.
Občané dávají otázky, "funkcionáři na ně velmi šikovně

odpovídají. Lepší termín než odpovídají je okecávají. M
Mnozí během OF znechuceně odcházeli.
Jasné je jedno MěNV má dost horkou kaši, ale budou
schopni ji ti co ji uvařili ji také sníst? Naučí se špatní muzikanti přes noc hrát dobře?

KAM VŠUDE ATAŠÉ JDE?
Staroplzenecké atašé si získává své čtenáře nejen
ve Starém Plzenci, ale i v jiných zemích* Naše noviny
jsou určeny především pro občany St. Plzence, ale pokud
někdo má zájem v naší republice, ale i v zahraničí, proč
by nemohl atašé dostávat. Atašé zasíláme do Rakouska,
Holandska a do Kanady. Pokud máte kontakty na emigranty
se Starého" Plzence prosíme, aby jste nám daly jejich
adresy. Jistě je potěší, když' se dozví jak tu třeba pracuje OF nebo si přečtou .jiné zajímavá věci. Totéž platí
i pro vaše příbuzné a známé na Západě.
ATAŠÉ DO CELÉHO SVĚTA!
UTVOŘME MEZI KRAJANY VE SVĚTĚ NOVÁ POUTA, KTERÉ PŘETRHAL
KOMUNISTICKÝ REŽIM!

- Ve Starém Plzenci vznikla pobočka Společnosti přátel
U.S.A. Kontakt na SPUSA v redakci Atašé.

N

'^

NDI-EJEME SI SCVP^VZ/ Ě/SRE-VIĎ
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KDO POMOHL ROZPADU JUNÁKA
VE ST. PLZENCI
Vybráno z knihy 1000 let .Starého Plzence ?
" V letech 1968 a 1^69 obnovili v Plzencki činnost bývalí
vedoucí JUNÁKA a získali do svých řad značný počet dětí.
To mělo nepříznivý vliv na právi v PO. V roce 1^70 byla vyvinuta
velká snaha obnovit opět jednotnou organizaci dětí© To si* také
podařilo. Organizace JUNÁKA se rozešlj a PO nastoupila novou
úspěšnou cestu. Vedení se obětav" ujal F. Křížek, příslušník
Veřejné bezpečnosti-, který získal několik spolupracovníků, mezi
nimi i svoji manželku Bronislavu, rozenou Voldánovou.".
Po té." F. Křížek se stal předsedou okresní pionýrské rady a
E. Křížková byla ustanovena «tálcu skupinovou vedoucí na škole."
B^z komentáře !

Malá Strana nemlčí!
ntázka na MěNV :
Kolik jste dali na Malou Stranu za 45 let ? Myslím peněz ?
Kolik jste dali na údržbu T.idového domu ? Kolik jste investovali
do některých domů na Malé Straně? Co jste udělali, několik
as^altek a vodovodních řádů o které Vás občané orosili, prosili
nakolik let i za cenu toho, že si to vykopousami . Udělali jste
konzum a vodovodní řád ke hřbitovu. Je to dobrá věc , ale za cenu
toho, že 2 měsíce neteče voda ke hřbitovu a též na Holubím koutě
pouze večer a to málo kdy. To je málo!
Pan Sýkora říkal, že Lidový dům bude opravován. Již přesto mnoho
týdnů i měsíců, ale nic se neděje. Na otázku, kdy se začne, bylo
ře x eno, že nejsou peníze. Pan Xautský, vsak uvedl, že bylo proinvestováno

" X " tisíc korun. Kam tyto peníze přišly?

Jako správce hřbitova

jsem fi let prosil, aby se n"co udělalo

s WC na hřbi tově ! Když starší ob x in chce konat potřebu je j ed iná
možnost : - pustit to do kalhot
- nebo $ít na hřbitov
= ngbo za ze3
Jinak má strach, že mu spadne strop na WC na hlavu.
Myslím si jedno, že jsme také strana i když Malá, ale měli by
jsme mít to co jinde. Nebo jsme špatní jako j i n í

? Myslím,

že ne !
VI. Kratochvíl
Starý PÍ ženec

r

Z tohoto příspěvku je patrné ,že i lidé , kteří nemají velké zkušenosti v psaní článků nestojí stranou .Měli by si
z nich vzít příklad ti ,kteří těmito zkušenostmi disponují

I N Z E R Á T Y -

čsm^M

2-1 Prodám fotoaparát PRAKTIKA BOA - úplně novy + 2 objektivy
starší MTL . 5B + 2 objektivy.
?-2 Prodám knihy A.JIRáSKA - komplet
2-3 Prodám obrázky .obrazy ,sošky , fotografie.

7 každém čís"1 e Atašé bude na zadní stránce karikatura od
JAROSLAVA ŠMÍDA Z PLZNĚ

Adresy redaktorů Staroplzeneckébo Atašé
Pavel Varga U hřiště 652 Starý Plzenec
David Zábranský Nerudova '?65 Starý Plzenec

deptali jsme se na několik otázek předsedy místní organizace S S M

v e

sta

r é m Plzenci .Tiřího BffHMA :

" Jirko, ty jsi předseda SSM. .Tak se na současnou situaci
tady dívá svaz mládeže ? "
" V současné době, co se týká mého předsedování / dělám to
rok /, vlastn 2 přebíral jsem to po Zdeňkovi Ernestovi .
Svaz jako takový, kter;y tu byl tak vlastně teď už se to
změnilo po 17. listopadu, ale do té doby jsme se jest« potýkali se starými problémy, které byly. To znamená členská
základna. Potřebovali jsme předně se ujednotit vnitřně.
Ta organizace, která byla, to znamená zaktivizovat veškeré
členy , máme 53 členů, nebo měli jsme 53 členů, z toho dělalo "15. Jako ve všech organizacích , tak s takovými problémy
jsme se potýkali a vlastně potýkáme do dneška. V současné
době co se týká

jako takového jsou tendence SSM rozpus-

tit. Když jsem přišel tady za tou partou, která děláme, týká
se to zhruba asi tak

lidí z celé organizace, dozvěděl jsem

se, že to nemá cenu zrušit, že budeme dělat dál s tím, že počkáme na sjezd se stanovisky a potom zareagujeme.
" Tak tedy vyčkávací taktika , jak zareagují nahoře ? "
" Ne, vyčkávací taktika ne, ne, ne . Tady jde o to , že už na
celostátní konferenci,- která byla již před 17. listopadem šly
z Plzně -jihu požadavky na (IV SSM. Bohužel co vím, ty požadavky
neprošly. Když jsme prosazovali, aby SSM přestalo.být politickou
silouf sice v podstatě politickou silou nebylo, ale bralo se to
jako " B " KSČ. "
" Už to ale byla.příprava do

? "

" SSM Mělo bvt garantem . Záleželo jak která organizace se
s tím vyrovnala. 7 současné době se čeká na stanovisko shora,
protože je v tom hromada nejasností, A te3 , co se prosazovalo,
jak jsem to již nakousl, aby bylo SSM apolitická organizace,
zájmová organizace mladých, která by sdružovala mladé lidi, kteří namají speciální zájem , To znamená, aby prostě SSM byla.
organizace, která bude mít všestranné zájmy. 7-ačne snortem a
skončí kulturou, když to řeknu vulgárně, která od všeho bude
dělat kousek. Už se prosazovalo i to, a to vlastně bylo po konferenci prosazené, že mohou vznikat zájmové organizace, speciální
5. 1. lQQr> proběhla první část

organizace uvnitř SSM. Jinak

okresní konference SSM, kde zazněly tyto požadavky znova«
Já, osobně jsem tam tlumočil třeba požadavek , aby SSM přestalo
být politickou organizací a začalo být Dřísne zájmovou organizací.
" A když na

11

sjezdu budou takové požadavky a takové stanovy,

které Vám jako SSM tady v Plzenci nebudou vyhovovat, co po schválení těchto stanov uděláte ? "
" Nemohu to hodnotit já, záleží to místní členské zákíadně .
Samozřejmě, že někteří členové budou chtít vystoupit, to\1e jisté.
Jednak chceme zkvalitnit členskou základnu s tím, že s těch stávajících 50 členů zůstane 20

, možná zůstane

je to už zase věc té skupiny členů ,

i méně a po*om

se ^stanovám zachová,

To n-rnohu .iá osobně rozhodnout. "

7

" A byla by možnost, aby .iste se odtrhli od SSM a založili
vlastní skupinu nezávislou absolutně na struktuře shora ? "
" T?dy je jeden základní problém, a to .ie ten, že pokud se
zruší

organizace propadá majetek a to mi připadá dost

jakákoliv
x

nezodpovědné vů i lidem , kteří zde dělali. Protože ti kluci
nějaké ?eníze vydělali a bylo by blbé. aby ty peníze přišly ně^am
jinam. "
" A což je třeba věnovat na onkologii nabo na ekologii ?

11

" I to je možnost, ale v současné době při pitomé české mentalitě
člověka si lidé spíše půidou za penězmi. Není problém dát třeba
nějaký příspěvek , ale celou část asi
"

T

"

rochu k minulosti. Svaz byl zde známý . jako že se tu spíše

pilo, že šft zde dělaly drobné pijatyky a pod. Ale veškerá činnost
pro veřejnost byla omezena . Co k tomu mů~eš říci ? "

" No, co k tomu mohu říci, asi tolik, že bylo , je a bude, že
kie se sejde více jak 4 mladí lidé to zavání průšvihem ."
" Tomu nerozumím, to mi vysvětli ? "
" V těch strukturách , které fundovaly, jak se sešli mladí lidé,
tak to zavánělo p-ůšvihem.

Je

tQ

třeba

t p H p a d

^

.gko

sdru_

žení českého folku, kd# jste sb dali dohromady 5 lidí a už byl
průšvih. Třeba vím i o tom, že jste kdysi pořádali, aby jste
mohli fungovat třeba

ve spolupráci se SSM . Tam byl zase ten

problém ve Vašem požadavku, kdy jste chtěli mít samostatnou pokladnu . V té době to nešlo. "
" Nebylo to spíše dáno tím, že bývalý předseda SSM byl příslušník StB ? "
" Nedokáži toto posoudit. "
" Zajímal o by mě, jak jste vůbec mohli dopustit, aby takoví lidé
byli ve vedení ? "
" Byly tady doby, kdy SSM vážně pracovalo, fakticky , že se dělaly akce.

p

otom přišlo období, jak to bývá v každé organizaci,

že nikdo nechtěl dělat předsedu. Stagnace, protože předseda nesl
i odpovědnost i za celou organizaci a v případě nějakých nesro-

vnalostí ,ie předseda

vždy zodpovědný

" Se Tě přerušuji. Když říkáš, že ty akce se dělaly, tak musí
být jasné, kdo je dost aktivní, komu to myslí a kdo by tím předsedou mohl být ? "
" Jistě, když za Tebou přijdu. Ty buieš v organizaci aktivní,
névím, jestli je to zrovna Tvůj případ, ale má-li někdo dělat
něco zodpovědného tak je rázem po aktivitě. V •
" Ve všech případech tomu nevěřím
"

v

? "

e všech případech se tomu nedá věřit, ale v té době na kterou

jsme narazili, lftdé jako byl třeba Zdeněk Ernest mohl dělat předsedu, V té době prostě nebyl předseda. Zdeněk byl ochoten dělat
předsedu s tím, že mu tehdejší výbor pomůže, "
" Vždyí jste ale museli vědět , co dělá za zaměstnání ?"
" 7 té době nezáleželo co dělá za zaměstnání , ale záleželo na
tom, co bude dělat pro organizaci. "
" Ale už by mohl mít jako příslušník StB ^skis různé výhrady k
různým akcím a pod. A už by isx±®kE mohl sv^m pracovním

hlediskem

ovlivnit různé akce. "
" Mohl, ale v tomto případě to bvlo ve všech strukturách, které
v

existovaly. At <bo byli Hasiči nebo třeba Klub přátel žehu,
A co se týšá
33M dělal, "

KlěŘK Zdeňka, ani nevím od kterého roku předswdu

Děkujeme

za rozhovor

Vzhledem k rozsáhlosti rozhovoru jsme otiskli pouze jeho část.

FAKTA

KAPITOLA Z

LEI P A D F S A T Y C H

§

V úterý ¡7, září složilo do rukou předsedy Národního shromáždění
slib 94 soudců zvláštních rehabilitačních senátů. Tímto aktem se zahájila realizace rehabilitačního zákona. Začínají se napravovat právní důsledky tŠipkého porušování zásad socialistické zákonnosti a
současně se" tak plní jeden z významných bodů akčního programu komunistické strany / Tisíce lidí čeká na svou satisfakcť. Nepochybujeme,
že ji dostanou. Nepochybujeme také o tom, co to bude znamenat pro
uoevnění jednoty naší strany a všeho lidu i pro konsolidaci poměrů v
raší republice.Státy jsou silné nejen počtem divizí, ale hlavně
důvěrou svých občanů v právo, která platí pro všechny, Tisícům lidí
se dostane' v příštích měsících jejich právo. Mnohým už jen posmrtně.
Z temné kapitoly našich dějin uveřejňujeme dnes článek historika
Karla Kaplana o marném boji komunisty Otty Žlings - o život i o právo •
V posledních týdnech a měsících jsme se nemálo dozvěděli o politických procesech Doloviny padesátých let. Snažili jsme se shromáždit základní údaje" ~ politických procesech, postihnou atmosféru aob~>
v níž se rodily, i příčiny a mechanismus jejich výroby. Šlo v podstatě o "pohled'zvenčí", o pohled téměř po dvaceti letech, obohacený mnohýmijzkušenostmi uplynulé dobv. Ale je tu jer tě jedna stránka
tohoto nazírání - pohled*zevnitř. Podařilo se jej částečně zachytit
v různých pamětech třčTv. kteří bvli postiženi v politických procesech, nebo v pamětech, jejich blízkých. Ale dosud se nepodařilo vyjádřit nebo alespoň naznačit pocity a myšlení těch, kteří byli popraveni a kteří sváděli v počátcích odvážný boj s mnohonásobně silnější mašinérií, jež konstruovala obvinění.
Mezi ty, kdož se pro takový zápas rozhodli a podstoupili ¿ej -i když často s vědomím malé naděje na úspěch-patřil i Otto Šlins,
~do"s \ával- několik týdnů po svém zatčení silnému fyzickému a psychologickému nátlaku a hledal cestu, možnosti odporu, obranu proti nep r a v d i vy m' o b v i r ě n ím.Polu s í m e se á 1 e s p o fi v e s t ru č r. os4-i z a c h v4 it
ní body tohoto zápasu se zpráv, které získávaly a sděloval"' vyšetřující orgáry»
0. Šling byl zatčen 6.října 195C jako politický tajemník Kv KSČ
v Prně. První tři týdny jeho výslechů skončily bezvýsledně. Představa bezpečnostních orgánů i některých po!itichých funkcionářů o
tom, že O.yling b^ mohl být součástí velkého protistátního spiknutí, senepotvrdi1a. 24.října protoko1 výpovědi uvádě1: "Na předestřenou otázku, zda jsem s někým mluvil o IS, nebo někomu o této službě psal, nebo někdo mně, prohlašuji, že mimo velitele STB v Brně
jsem s nikým o IS nemluvil, nikomu nepsal, ani od nikoho dopis o IS
neobdržel,"
Poté následovaly porady u ministra národní bezpečnosti o dalším
postupu ve vyšetřování případu 0. šlinga. Cohodlť se na tom, že do
konce října-provedou vyčerpávající výslech, a to tak, aby bvl 0»
šling co nejvíce rozrušován a neměl mnoho času na přemýšlení. Cílem
tohoto výslechu mělo být , dosáhnout u něho "zlomu", a .v okamžiku,
kdy bude co r.ejvícj: "nalomen", požádat před ním o přinesení usvědčujícího materiálu". Připravený plán se realizoval/
Jak na tento silný tlak, který byl mimo jiné v^jádř :n i tím, že
doba výslechu trvala až 20 hodin denně, reagoval 0\ Šling? Některé
zprávy z cely:

2 8. ř í j na: " 3í kal, že j e ne v i nn ě z a v ř e n , ž e j e k o mu rista a že '
vě
z e m nezmění j.eho komunistické přesvědčení ... že. je podezřelý ze
špionáž,e a že pravděpodobně někdo z ČSR posílal jeho jménem strojem
psanou špionážní zprávu do ciziny, aby Šlinga kompromitoval. Domnívá se, že jeho vyšetřovací vazba bude dlouhá, protože on nemůže učinit doznání,které je od něho žádáno.

Říkal, že jestliže proti němu jsou důkazy, že jsou podvrženy a
že pravda vyjde najevo. Zpočátku, prý chtěl udělat sebevraždu,ale
dnes už si to rozmyslel."
,
• $
2,listopadu: Zpráva vyšetřovatele uváděla: "Šl-ing byl včera a
dnes vyslýchán nepřetržitě 22 hodin." * ... >
Výpis z výpovědi- O.Slinga:"Potom, když mně byla předložena 'část
usvědčujícího materiálu a když jsem si vše, 'nál-ežitě rozvážil, ,rozhodl jsem se vypovýdat o tom, jakým ..způsobem jsem se stal špiónem
a jak jsem pracoval pro rozvracení KS5 a sabotování budovatelského úsilí československého lidu v imperealistických službách."
3.listopadu: Zpráva z cely: "Šling j>o učiněném'doznání byl na
cele zamlklý, Se svým spoluvězněm nemluvil a celé'jeho chování bylo změněno. Na otázku, proč byl u výslechu tak dlouho, odpověděl,
že přiznal nějaké "volovinv". Dále
sám ptal, co se stane vězni,
který u soudu odmítá to. co u STB doznal," Zpráva vyšetřovatele
uváděla. "5.11. 1950 o 15. hodině tcťo "doznání" odmítal.
6.listopadu zpráva z cely: íling si. svému spoluvězni stěžoval,
že byl na něho dělán velký nápor při'.výslechu, že' musel celou dobu stát. Když již byl unaven, učinil doznání... Toto ge prý vymyšleno, aby již měl pokoj. Počítal s tím, že tc u ,so.udu odvolá.
Druhý den byl prý vyslýchán a dotazován na jeho spolupracovní- ¡
ky , n n č e z o n řekl, že ž á d r, é ne m á, že p.r a c o v a 1 s ám. "
'7.listopadu: "3ling říkal, že aby měl .pokoj udělal doznání a řek 1, že m ě 1 s p o j. e n í s An g 1 i í přes d v a lidi. K dy ž ale vy š e t řu j í c í o rgánové chtěli další osoby, se kterými spolupracoval, doznání odvolal. Kdyby prý jmenoval jidi, byl by z toho velký proces. Vzápětí
se zarazil a říkal, že stejně o nikom nemůže mluvit, poněvadž s nikým nespolupracoval. Říká, že by to byl justiční omyl a že nakonec
u soudu popře'všechno, co říká u 8TP."
8.listopadu: " Po nočním výslechu říkal Sling, že bude bojovat
do poslední chvíle. U ST, u soudu i před šibenicí. Domnívá se, ze
je s ním počítáno pro veřejný proces, který má být senzací. Dále
mluvil o tom, že při výslechu jmenoval lidi, které doporučil do
funkcí. Vyjmenoval prý ty, kteří jsou straně nejvíce oddání, a má
radost z toho, že nás takto oklame.
Kd^ž přišel do cely k obědu, říkal, ie nám včera napovídal pohádky a že. se bojí, až na to přijdeme, že bude ůbit.
Dále žádal spoluvězně..., aby poslal ven z.. Pankráce moták, že
"poslanec Sling byl tvrdý". Počítá s tím, že bud v odsouzen k smrti, a uvažuje o možnosti sebevraždy.
Stále tvrdí, že nic neřekne."
'%
9.listopadu: Zorává vyšetřovatele: "Po kratším výslechu pak
giing řekl, že s ť opět část své výpovědi vymyslel. Domnívám se, že
Sling mění často své výpovědi proto, aby jednak vzbudil nedůvěru
ke v x emu, co později i pravdivého bude nucen vypovídat, a snad i
proto, sbv na'wsrích velitelských mí stech wvols'i aoj-em, že výslech s ním je prováděn spatně, protože zprávy o nfm sš-stále mění."
Vý pis z vý p o v ě d i : " ť v d ruh é vý p o v ě d i , k t e r o u j s e m ' u č ir: i 1, snažil jsem.-se oklamat STB a ztížit vyšetřovaní trým, že jsem uvedl
i takové skutečnosti, které se nezakládaly na pravdě.V
Zpráva z cely: "šling dnes ráno na cele prohlašoval, že celou
svou dosavadní výpověď odvolává a že bude ode dneška tvrdit, že ¿e
nevinen. Dále říkal, že ještě vydrží únavu, která se ho již zmocňuje."
10.listopadu: Zpráva z cely: DÍK&L jen, že ¿é neustále vy slýchán
a že nepřetržitý výslech skončí pravděpodobně až tehdy, až se zhroutí ůnsvou nebo až si na sebe něco vymyslí. Tvrdí, že proti němu svědč í pcgvržen é d ůka zy."
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11 .listopadu: Zprava z cely: "Jeho spoluvězeň mu rek-, že brzo
již bude propuštěn. Na to Šlir.g re ago vsi tak, že ho požádal, aby
dosel k jeho švagru ing. Švandovi a sdělil mu ,že Šling je pevný a
nevinny. Někomu jinému prý nic nevzkáže, pomoc od nikoho nechce,je
prý dosti silný, aby si svůj boj vybojoval sám,"
13.listopadu: Zpráva z cely: "Šling na cele ke vzkazům chce pos
lat příbuzným, připojil ještě to, že jeho spoluvězeň má vyřídit, že
Si ing je nevinen a že to, co doznal doznal jen protof aby měl pokoj
16.listopadu: "Mluví jen o tom, že má strach z temnice, a proje*
vuje obavy o osud svých dští."
¡7.listopadu: "Zmínil se jen o tom, že falsifikáty, za než pokládá materiál proti sobě, jspu pravděpodobně podvrženy Angičany,
Počítá s tím, že jeho vyšetřování^bude trvat nejméně jeden rok."
24.listopadu: Zpráva z cely: "Říkal, neví že, co s ním bude, Se
se na něm chce, aby vypovídal něco, co neví, a to nemůže udělat."
25.listopadu; Zpráva z cely: "^íká stéle, že nemůže vypovídat to
co se na něm žádá, protože nic víc neví. To prý řekne také u soudu.
2 6.listopadu: Zpráva z cely: Říká jen všeobecně, že nemůže"mluv it to, co n ez n a, a pro $©vuje oba vy z toho, že ho č ek ají j eš tě tv rdš í výslechy ne ž do sud."
2?.listopadu: "Aby prý již měl "pokoj" chce při výslechu jednat tak, aby co nejvíce "rozčilil" vyšetřující orgány a donutil je
k t a k o v é mu j e d r. á n í se s e b o u, k t e r é bv fy z i c ky r. e vy drž e 1. Žale ř
že při výslechu uvedl některá jména, že však je pečlivě uvedl tak,
aby*tito lidé nemohli být zavřeni. Nic špatného prý o rikom neřekl.

G.Sling se pustil;do nerovného boje s protivníkem daleko silnějším. Proti němu stály útvary bezpečnosti, politické orgány, velká
část veřejnosti, a on tyl vlastně sám, osamělý, dokonale izolovaný
oc! sv^ta, fyzicky značně trpěl a unavený pod silným psichyckýr. tlakem. Šlo o zápas ve kterém neměl naději na úspěch.Složitost zápasu
s i vy nu c o v ala i r 1 zn o ro d o st forem c oje. N e p r i z n á v a 1, cd o 1 É v a 1, př
n a 1 a o d v o 1 a 1, nec h t ě 1 g m e n o v a t ni k o h o, n e b o j e n ty , o k t e rý c h v
děl, že jim nemůže ublížit, ale uvažoval o sebevraždě, o tom, že
odvolá u soudu, byl odhodlán bojovat až co konce, ale také rezig*
noval, sty " m y l pokoj ". Podmínky, ve kterých byl. mu nedávaly jiné'' možnosti beje, než kterých používal• Sám si musel uvědomovat bez
naaejnost svého zápasu, ale cítil potřebu či povinost jej vést• Nepochybně poznal, že jeho případu se přisuzuje význam, protože jej
vyslýchal i sám ministr, V tomto dramatickém zápase nepřestal. G*
Šling nikdy být komunistou, vždy věřil ve správnost socialismu. A
tak v nerovném zápase, kde na jedné straně stál komunista 0.*ling
a na druhé straně silný mocenský mechanismus, v jehož čele byli ta
ké komunisté, jedinec usilující o prosazení pravdy a dokázání své
nefcin*' nemohl nepodlehnout.
_
POLITIKA 6 8
Omluva redakce:
Tímto se omlouváme váem Čtenářům, že jsme dnes neotiskli druhé
pokračování seriálu od pana Škutiny.Seriál dnes nevysel ITAoí
vinou.V příštím čísle vse na pravíme.Doufáme, že díky táto naší
neschopnosti neztratíme Vás čtenáře .-Ještě jednou se moc omlouváme

