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Ovládnutí a naděje…
Až náš časopis dostanete do svých
domovů, bude nám klepat na dveře
již rok 2009. Předpokládám, že
všichni jsme rádi konce roku 2008.
Snad jsme pověrčiví, snad věříme
na „osudovost“ čísla 8, které
opravdu přináší zvrat jak
k dobrému, tak špatnému. naší
republice.
Vezměme si rok 1918- vznik samostatného státu,
ale i tenkrát původně byla pomlčka ČeskoSlovenská republika. I tenkrát si přáli Slováci
samostatný stát. Rok 1938 mobilizace – zabrání
našeho pohraničí a okleštění republiky, a 15.března
1939 okupace České republiky a Slováci vyhlásili
samostatný slovenská stát.
Rok 1948 – vítězství dělnické třídy a zavedení
„tvrdé ruky“ komunismu. Zavírání, mučení lidí
do věznic, do táborů a jednalo se o každého, kdo
nesouhlasil s nastoleným režimem. Mučení a
popravy – to byl tehdy znak komunismu. Přišel
rok 1968 a razilo se heslo „komunismus s lidskou
tváří“. To ovšem nemohlo fungovat a také nám

to náš „velký bratr SSSR“ náležitě vysvětlil. Pak

vládu, tak poslance jak se mezi sebou hádají,

následovala čtyřicetiletá doba normalizace. Duch

každý poslouchá jen sebe, chce se prosadit za

našeho národa se zlomil a počátek byl vlastně

každou cenu a udržet „v sedle“. Proč by jeden

v roce 1938 po mobilizace. To vše trvalo do roku

druhému nemohl naslouchat a pracovat skutečně

1989 – a vezměme si, že to vše jsme vlastně

pro lidi, kterých má ve svých předvolebních slibech

prožili tři generace. Jak jsme mohli čekat , že

plnou pusu.

národ znásilněný, dokonale si hrající na Švejka se

Přála bych se z celého srdce, aby si to naši

během několika dnů změní a stane se lidem plným

představitelé konečně uvědomili a začali spolu

ideálů, věřících, že vše se opět k dobrému obrátí.

mluvit o důležitých věcech, neboť jak se bojím, rok

To nebylo možné. Tyto naděje jsme měli všichni,

2009 nebude asi ten, z těch nejšťastnějších.

kromě skalních komunistů, kteří měli několik

Nejen že hrozí a vlastně už i na nás dopadá

dnů strach, zda se jim někdo nebude za všechnu tu

celosvětová krize. Hrozí nezaměstnanost, uzavírání

mizerii mstít. Ale to my ne! Nejsme jako oni a teď

podniků. Továrny, které nás ve světě proslavili,

se nám vlastně všechno vrací.

jako např. bižuterie, sklo, cukr a jiné, pomalu

Končíme rok 2008 a nestačíme se divit. Vláda,

končí a nás proslavily továrny na automobily a to

kterou jsme postavili našimi hlasy do čela se

s velkou slávou. Ale co teď ?

s nikým z lidí obyčejných nebaví. Jsem pro

Nad tím naříkají všechny státy.

reformy, jsem pro vstup do EU, jsem pro obranu

Ale dost nářků, snad bude i lépe. Lidé se umoudří,

vlasti pro radar, možná jsem i pro Lisabonskou

budou tolerantní jeden k druhému a zvítězí slušnost

smlouvu.

a mravnost. Nebo je to už jen utopie ? Snad aspoň

Proč se nám vše ale nevysvětlí, to nechápu. Nebo

o vánočních svátcích to bude trochu lepší.

patent na rozum mají jenom vyvolení? A také se to

Přeji Vám všem opravdu krásné prožití svátků,

vymstilo. Teď při krajský volbách jde část národa

hodně zdraví a ještě více naděje

do oranžova. Ale hůř, jde do červena. Není to sice

v Novém roce 2009.
autor článku Naďa

celý národ, ale je to skoro 40%.
A co se hlavně udělalo – v mediích vidíme jak

Poznámka k jednomu vzdělávacímu aktu
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Společnosti Člověk v tísni, můžeme poděkovat za

omezený, takže všichni návštěvníci nemohli být

komunisty rozpoutaná občanská válka, sice

jeden, v našich podmínkách, obzvláště záslužný

uspokojeni. Mně samotnému vadila jen jedna

utichající, avšak stále válka. A tito vojáci vystoupili

čin, a sice za uspořádání výstavy pod názvem

skutečnost, jako poslední popravený z politických

se zbraní v ruce proti ozbrojené moci tehdejšího

„Příběhy bezpráví-Cesta ke svobodě“. Konala

důvodů, byl uveden Vladivoj Tomek, popravený

režimu. Byli tedy popraveni z politických důvodů.

se nedávno v horní ČÁSTI Václavského náměstí

17.listopadu 1960. Vím totiž, že někdy po roce

Kdyby podobný čin provedli o deset let dříve,

v Praze za poměrně slušného zájmu diváků.

1962 byli popraveni dva vojáci základní služby,

součástí rozsudku by se přinejmenším stala

Seznámili nás s případy některých našich občanů,

kteří v průběhu dezerce z posádky někde na

velezrada, takže politický motiv by byl podložen

kteří v období od únorového komunistického puče

východním Slovensku zastřelili pronásledujícího

paragrafem, i když ani potom by to pro komunisty

až do začátku perestrojky různým způsobem proti

důstojníka. Nebylo zjištěno čí zásah byl smrtelný,

nebyl politický případ. Záleželo by asi na tom,

režimu bojovali a přinesli i ty nejvyšší oběti.

ale zřejmě pro výstrahu ostatním byli popraveni.

nakolik by do toho mohli mluvit komunisté,

Nenamítám nic proti výběru postav, výhrady

Nepociťuji sice radosti ze smrti onoho důstojníka,

ačkoliv ani na všechny bývalé politické vězně bych

bude mít pravděpodobně kdekdo, ale prostor byl

ale je nutno brát v úvahu, že zde stále probíhala

stoprocentně nesázel. ¨
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Vzpomínám si totiž na jednoho už zemřelého člena SBPV, který označil umučeného Pavla Wonku za kriminálníka. Ten sice vedl nenásilný boj, ale je vidět, že
hodnocení mohou být i tam, kde bychom to nepředpokládali.
Postoj současných komunistů nejlépe vysvětlil nedávno Vojtěch Filip, když po udělení medailí bratrům Mašínovým a M. Paumerovi premiérem Topolánkem
předpověděl premiérovi politický konec. Očekávám podobný typ na ministra Schwarzenbergra za to, že omezuje přísun lidí z komunistického Vietnamu.
Ale abych se vrátil k tuzemským komunistům. Ti se svým programem sice přeměnili v „běžnou“ stranu, ale nejsou ochotni přiznat, že jejich režim byl zločinný,
protože rozpoutali občanskou válku doprovázenou zvěrstvy větší či menší intenzity a zodpovídají za oběti na své straně. Je také namístě doznat, že popravy,
koncentráky, a jiné postihy se týkali také jejich členů.
Lze tedy jen doufat, že KSČM se časem buď zbaví vlivu členů pošpiněných kolaborací se sovětským okupačním režimem, nebo tito lidé učiní pokání a KSČM se
autor Rudla Kříž

postupně stane běžnou levicovou stranou v jakou se začala přeměňovat za Pražského jara.

Smutné vzpomínky na Miladu Horákovou
Psal se červen 1950. Bylo 11.00 hodin

které položily životy na šibenici, v uranových

Slováků bylo jeden milion sedmsettisíc komunistů.

a Bělehradskou ulicí šel průvod pracujících, lidové

dolech, lágrech, které nesměly vykonávat svou

Že jsme na sebe psali kádrové posudky, udání,

milice, mladí, staří s dětmi.

práci, studovat, jejichž rodiny byly odsouzeny stát

byly v ROH, podepisovali petice proti Chartě či

Šli z továren z Vysočan, Libně na Pankrác k věznici

na okraji společností ?

žádosti o popravu škůdců národa socialismu. Prý

podpořit odsouzení Dr.Horákové k trestu smrti.

Jejich trýznitelé buď zemřeli nebo si užívají

jsme nemohli jinak. Byla taková doba. Chtěli jen

Pracoval jsem tehdy v místě, kde dnes stojí Nuselský

vysokých důchodů. Co s touto nespravedlností?

maličkosti: být mistrem na dílně. Mít se lépe než

most. Šel jsem se podívat na tu, s prominutím lůzu,

Tlustou čáru za ní?

druzí, získat devizový příslib do Jugoslávie, dostat

a plakal jsem. Bylo mi dvacet roků. V duchu jsem

Rozsudek je vlastně symbolem, který říká důležité

děti na školu a podobně.

si říkal, co se to děje. Co jsou to za lidi s dětmi, co

„ne“ naší společnosti, je to donkichotský pokus

Onen soud je připomínkou naší vlastní zbabělosti,

jsme to za národ, jsem si stále opakoval.

o vypořádání se s ní. K soudu nepřišla plačící

lhostejnosti a hledání výhod. Kdo to srovná? Lidská

stařenka plná výčitek svědomí. Ona prý tak musela

spravedlnost je na to krátká.

A dnes, po téměř dvacet let po změně

jednat, byly jiné doby. Něco přece ta Horáková

režimu v naší zemi a šedesát let od vykonstruovaném

udělat musela, když jí zavřeli. Dnes by jí trest

procesu s Dr.Miladou Horákovou, učinila naše slepě

smrti nenavrhla, protože dnes u nás není. Člověk

váhavá spravedlnost důležitý krok – paní Brožová-

to chápe. Musela by se vzdát své minulosti, svého

Polednová byla odsouzena za tuto justiční vraždu

mládí, smyslu života. Bylo by to těžké to vše

na šest let. Pro někoho konečně zadostiučinění, pro

prohlásit za omyl, nazvat to nejen omylem, ale

jiného absurdní odsouzení staré paní jen proto, že se

přímo zločinem musel za ní soud. Ani za nás osobně

jediná dožila těchto časů. Není snad její odsouzení

to zhodnocení minulosti nikdo neudělá. Také nás

spíše výsměchem všem obětem komunistické zvůle,

netrápí, že z patnáctimilionového národa Čechů a

autor článku Josef Ehrenberg
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Zamyšlení na podzim

„osmičkového roku“
od „února 48“

pravděpodobností

předseda ČSSD

dojde, i když se zdá, že ekonomická krize, která

vítězoslavně vykřikovat, že to bylo geniální vítězství

v poslední době postihla Spojené státy a zvolna

ČSSD. Smutné na tom je to, že mu k tomu stačilo

postihuje Evropu a ostatní státy světa toto budování

když lidem slíbil, že zruší zdravotní poplatky.

obranného systému poněkud zpomalí.

nepoučitelní. Proto může dnes

Tak se nám ten rok, kdy si
připomínáme pro náš stát již
od počátku našich dějin známá
historická tzv. „osmičková“ výročí,
pozvolna počíná chýlit ke svému
závěru.

Dalším argumentem na který nachytal naše lidi byla

radaru jediná karta v ruce a to je referendum. Zde

výstavba radarové stanice na našem územ.
Přestože její umístění začala s USA

možná před časem udělala ODS chybu když na

již před lety projednávat ještě vláda pod vedením

něj nepřistoupila. Podle renomovaných ústavních

ČSSD. Využil toho, že v našem národě je vrozený

právníků u všech referend vždy nejvíce záleží na

Byl proto nabit různými akcemi kolem slavných,

odpor k jakémukoliv pobytu cizích vojsk či jejich

tom, jak je formulována otázka o které mají voliči

ale bohužel také neslavných událostí v našich

raketových zbraní na našem území, na což, zda se

rozhodnout. V našem případě na příklad: „Občane

historických dějinách. Nezbývá si tedy připomenout

nám to líbí, nikdy Sověti nebrali zřetel..

jsi pro umístění radaru na našem území v Brdech ?“,

co jsme v tomto roce prožili jak na domácí tak na

Dnes po volbách, když

mezinárodní politické scéně. Šlo zejména o zostřující

projednávat budoucí vládnoucí

se střety mezi koaliční vládou prosazující svou

samozřejmě ve větší části krajů tvořeny zastupiteli

včetně umístění obranného radaru ?“ To je již přece

reformní politiku a opozicí, v čele s ČSSD a její

ČSSD a KSČM. Už dnes při svých veřejných

rozdíl, který by si bývala ODS při převaze v senátu

„ideovou sestrou“, dnešní KSČM. Opozice využila

vystoupeních Paroubek proklamuje :“S KSČM

prosadila a tak vzala socdemokratům a komunistům

samozřejmě mnoha nepopulárních opatření, která

v zádech vyhrajeme

vítr z plachet.

koaliční vláda v parlamentu prosadila a která byla

starší však už historie poučila, že komunisté se

Když se člověk dívá s jakou zarputilostí

nezbytné ke zlepšení naší ekonomické situace.

nikdy nespokojí jen s tím, aby hráli druhé housle.

se snaží zabránit umístění radaru u nás, člověku

ČSSD se již

Sociálním demokratům se může snadno

se naskýtá

po čtvrté, co tato vláda existuje,

se v krajích

začínají

koalice, jsou

parlamentí volby!“ Nás

stát, že

nebo může znít: „Občane jsi proto, aby byla plně
zajištěna bezpečnost našeho vzdušného prostoru

přirovnání ze sportovně fotbalové

znovu a znovu pokoušela této vládě vyslovit

za nějaký čas se karta může obrátil a komunisté

hantýrky: za který klub tito hráči vlastně kopou.

nedůvěru, což se nepodařilo.

budou moci proklamovat „s Paroubkem v zádech

Kdyby byli sebekritičtí tak si uvědomí, že na to, aby

vyhrajeme volby“, což by samozřejmě pro náš stát

se dostali do opravdu světové „globální interligy“

znamenalo tragedii.

mezi opravdové „špičkové internacionály“, tak na

Nastoupil tedy frontální útok na ODS
spolu v „bratrském“ souzvuku s našimi komunisty,

amerického

to opravdu nemají, a jim nebude zbývat jak nadále

koalice, při příležitosti krajských a senátních voleb.

prezidenta Baraka Obamy to vypadá tak, že na

kopat v nějakém „okresním“ přeboru. Položme si

Stalo se samozřejmě to co se dalo očekávat. Naši

zahraniční politice USA, zejména k Rusku a hlavně

tedy otázku jaký asi bude další vývoj na naší domácí

lidé, jako již v historii poněkolikáté naivně podlehli

Iránu, se

mnoho nezmění, takže k vybudování

politické scéně? Zdá se, že do konce tohoto roku

populistickému vábení levice. A jak se zdá, jsou

ochranného deštníku nad střední Evropou s největší

se již toho mnoho nezmění. Jde asi o toho jak dalece

Nyní po zvolení nového

ale i některými nespokojenými politiky z vládní
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V současném čase zbývá našim odpůrcům

nás zasáhne postupující světová ekonomická krize.

Vydání 09

za ČSSD se
v současné době
Zatím
prognózy vypadají tak,
že se nás dotkne pouze okrajově, což i tak
znamená, že k určité stagnaci v naši ekonomice
dojde, zejména pokud jde o náš export, což se
samozřejmě negativně projeví ve státním rozpočtu
pro příští rok., a praděpobně i ve zvýšení procenta
nezaměstnanosti, jak již to vidíme i v sousedních
ekonomicky silných zemí jako je např. Německo,
Francie a pod.
Tato situace není pro žádnou vládu, ať
je jakéhokoliv politického zabarvení nic ideálního,
zvláště na tu naší, která se snaží provádět ekonomickou
reformu,

která je pro několikaleté zadlužování

od bývalých vlád naprosto nutná. Bude narážet na
odpor od opozičních stran, odborů, ale mnohdy i
od masově populisticky zpracovaných obyvatel tak,

mezi svými „odborovými

jak se
stalo v případě zdravotnických reforem.
Jako zprvu úsměvný případ například
vypadá populismus „otce všech odborářů“ Milana
Štěcha, který ještě před několika měsíci v čele
svých odborářů protestoval před předsednictvem
vlády, když mělo na příklad dojít ke zrušení
stravenek a vyhrožoval i generální stávkou. Takto
se veřejně zviditelńoval na veřejnosti. Dále na tom
není již nic úsměvného, když tento „odborový
boss“ kandiduje v kraji Vysočina na senátora, kde
je zvolen stejnými odboráři či jinými populisty a
tak se stalo, že on je již na šest let dopředu slušně
ekonomicky zajištěn. Ale jeho voliči, na příklad
skláři, mají problémy najít zaměstnání, protože
jejich sklárny končí výrobu.

Zajímavé je

na tom to, že kdo sleduje sdělovací prostředky,
zejména televizi, zjišťuje že tento senátor zvolený

dětmi“ vyskytuje minimálně.

Nezbývá nyní

nic jiného jak si zhodnotit tuto politickou „šou“
očima diváka. Tedy obyčejného občana, ale i
současně daňového poplatníka. Že nejde vůbec o
to, že se občanům krajů vrátí ve skutečnosti pár
korun za zdravotnické poplatky, což jak již teď
při různých besedách v televizi slyšíme, nebude
jednoduché, protože to naráží na dosud platné
zákony a další prováděcí předpisy. Šlo tedy
vlastně o výměnu „aparátníků“, kteří byli dosud
za ty, kteří na to čekají. Protože jde pouze o „malé
kapesné“, tak někteří se nechtějí vzdát ani svých
bývalých postů a tak tvrdí, že všechny funkce
zvládnou. Celé se to dá zjednodušeně trochu
vulgárněji vyjádřit jako nedávno „jeden malý
český člověk v malé české hospodě“ : Jde vlastně
o rekoritarizaci ve velkém.
autor článku J.Šavrda

Jak se vymanit z Ostudy
Při nedávném udělování vyznamenání

člověk, který zastává jakoukoliv funkci, zvláště

zrovna s dobrou minulostí. Hlavní podmínka byla,

k devadesátému výročí vzniku Československé

v této organizaci, měl by být na určité výši etické i

aby KPV se nestala politickou stranou a nešla do

republiky, byl vyznamenán mimo jiných, za odboj

morální. Hříchy minulosti se nedají omluvit nebo je

parlamentních voleb. Byli to především ti, kteří

generál Mašín, který byl v roce 1942 nacisty

předstírat. Může mít jakékoliv zastání a oblíbení u

by neprošli prověrkou a přitom to byli političtí

popraven. Paní Mašínová vyznamenání odmítla

vlivných politiků v naší České republice. Ať chceme,

vězni. Porovnáme-li vystoupení paní Mašínové, že

převzít na protest proti paní MUDr.Kavalírové,

nebo nechceme, stín je vržen na každého politického

i po letech se nezapomíná na minulost, především

předsedkyně KPV, z důvodů jejího postoje a chování

vězně. Musíme se vrátit do doby devadesátých let,

u významných lidí. Dnes jako např. paní MUDr.

za totalitního režimu KSČ.

kdy se zakládala Konfederace politických vězňů

Kavalírová-předsedkyně Konfederace politických v

Na politické vězně tak především

(KPV). Do zakládání mluvili významní politici

ězňů.

z padesátých let to vrhlo nedobré jméno. Avšak

a ti stanovili podmínky pro založení KPV. Byli to

je-li někdo takto obviněn, měl by z toho vyvodit

politici, kteří posléze se ujali vlády po roce 1989-90.

důsledky. Buď jsou pravdivé, nebo nikoliv. Každý

Mluvili do toho i lidé z řad politických vězňů, ne

autor článku Josef Ehrenberg
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Poznáváte?
Pokud na těchto fotografii poznáte známé tváře, nebo případně událost s datem kdy se událost odehrála, tak
informace zašlete na naší adresu uvedenou na zadní straně časopisu. Rozpoznané fotografie budeme pravidelně
doplňovat na naše internetové stránky (www.politicti-vezni.cz). Pomozte nám touto cestou oprášit hrdiny naší
vlasti na které si již málokdo vzpomene.
Vážení čtenáři, omlouváme se za zbloudilou větu která nepatřila k obrázkům německých důstojníkům z druhé
světové války. Věta patři naším leteckým hrdinům z Anglie. Děkujeme za pochopení a slibujeme, že příště si dáme
pozor aby se něco podobného neopakovalo.
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Předsednictvo
informuje
Novinky z redakce
•

Do časopisu je vložena poštovní poukázka „C“ pro úhradu členského příspěvku
a předplatné časopisu „Věrni zůstali“ pro rok 2009.
Pokud možno proveďte platbu do konce dubna.

•

členský příspěvek i předplatné zůstávají stále na stejné výši přesto, že ceny všeho se neustále zvedají.

•

členské pro rok 2009 = 150,00 Kč

•

předplatné = 200,00 Kč

•

příští setkání Na Bělidle se uskuteční 5.ledna 2009 opět ve 14:00.

•

výrobní náklady na vydávání časopisu se neustále zvyšují. Naše finanční prostředky jsou ovšem stále na 		
stejné výši. Cena za zpracování časopisu, jeho tisk a poštovné, nás vedou k tomu, že jsme nuceni 			
vydávat časopis v neomezeném obsahu jednou za dva měsíce. Tato krize se projevila již v listopadu t.r., časopis 		
vychází jako dvojčíslí 9 – 10.

Všem našim členům i příznivcům přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně klidu a pohody.
Do roku 2009 přejeme, aby se každému splnilo jeho přání a to nejdůležitější pevné zdraví přeje předsednictvo.

Ještě smutné oznámení v listopadu opustila naše řady dlouholetá členka sestra Růžena Sloupová (90).

Nový design časopisu a internetové stránky zajišťuje společnost
4 Motion Design s.r.o.

Svoboda slova je zaručena Ústavou ČR i Listinou
lidských práv a svobod!

Tvorba internetových stránek

NÁZORY AUTORŮ ĆLÁNKŮ NEMUSÍ BÝT TOTOŽNÉ S NÁZORY REDAKCE
Měsíčník „Věrni zůstali“
Vydává: Sdružení bývalých politických vězňů ČR,
Na Bělidle 34, 150 00, Praha 5 – Smíchov
tel/fax/záznam +420 222 323 816, email: info@ politicti-vezni.cz
redakčně zpracovává předsednictvo.
Tiskne: TIGIS s.r.o. Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10.
Expeduje: DUPRESS, Podolská 110, 140 00
Registrace MK-ČR reg.č. KM-7192

Chcete se stát našimi partnery, nebo sponzory?
Budeme velmi rádi za navázáni jakékoliv spolupráce. Děkujeme

