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TOULKY LONDÝNEM

Členové SBPV se 
konečně vydali na 
cestu do světa. 
“Better late than 
never” Obdivovali 
jsme to o čem jsme 
dříve pouze slýchali. 

Podle sloganu “všude jsou lidé, stromy, domy” ... je to pravda, 
ale je několik rozdílů. Slušnost, ochota a důstojnost. To jsou 
charakteristické vlastnosti Londýňanů. Ale nené náhodou, že 
v Londýně se mluví česky i slovensky. To jsme poznali v jednání 
jak na letišti tak i v restauraci. Škoda že náš výlet byl tak krátky 
(pouze dva dny). Na Londých bychom potřebovali minimálně 
10 dnů
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POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ !
 

Ve jménu naších bratří 
, setry a dětí, které jsou 
uložený zde na tomto 
čestném pohřebišti

Vážení spoluobčané, 
vzpomínkou na muže a 
ženu kteří za boj proti 
komunismu zaplatili 
svými životy,   víc - za 
svobodu a demokracii už 
nemohli dát.

My kteří jsme prošli komunistickou kalvárii, měli jsme štěstí ,že nás 
komunisté neumlátili. To vše co jsme museli přežít a jak se k nám 
komunisté chovali, je snad už každému známo. Ale není známo jak 
se k nám chovají dnes naše. demokratické vlády. To je až zavádějící. 
Sdružení bývalých politických vězňů ČR, je organizováno od října 
1994. Když jsme se rozešli s Konfederaci politických vězňů, pro 
její nedůstojné chování. Od té doby se vystřídalo několik vlád i 
prezidenti. Nevím, co. neb čím jsme se provinili, že nás politické vězně 
v SBPV,všechny politické strany odkopli.a chovají se k nám jako k 
bastardum - asi proto,že nikdo z nás nebyl nikdy v KSČ, ani agentem 
Stb neb spolupracovníkem. Nemáme darované tituly ani hodnosti. 
Proto nás nikdy nezvou demokratické strany do parlamentu, do 
senátu, do vlády, na hrad /přesto že jsme žádali o slyšení/.  Snažili 
jsme se seznámit politické strany kdo jsme atd. Bylo zajímavé, 
jak se k nám zachovali představitelé politických stran - ODS pan 
Topolánek – odpověděl co já mám  s vámi projednávat. Pan Kalousek 
jako předseda strany KDU- ČSL, nás překvapil a slušně nás vyhodil 

s poznámkou. „Já mám rád pani Kavalírovou.“ Pan předseda ČSSD Ing. Paroubek – nám sice slíbil,ale to je vše. 
Jediný kdo s námi slušně pohovořil a věnoval nám hodinu, byl pan předseda vlády Ing. Miloš Zeman. Co slíbil splnil. 
Nebýt předsedy vlády pana Ing.Zemana, nebyl by ani  skanzen tábora Vojna na Příbramsku. Pro jiné jsme nevitaní.   
Jsme překážkou. Od vzniku naši organizace tj. od října 1994 jsme několik naších členů navrhovali k vyznamenání. 
Za celá leta do dnešních dnů,nebyl nikdo ve Sdružení bývalých politických vězňů vyznamenán. Byli navržení členové 
kteří strávili v komunistických věznicích a táborech 18, 15 let, a žena která byla odsouzená na 20let .  Na dotaz 
proč, odpovědní poslanci nám oznámili, že žádna politická strana  nás nepodpořila. Je zajímavé,že podá-li jakýkoliv 
návrh KPV, vše projde - třeba agent Stb nebo německý četník, voják který nikdy vojákem nebyl – prezident mu udělil 
dokonce řád Bílého Lva!  Stačí, když návrh podá KPV. 

/Jen tam jsou političtí vězni./
Nás politické vězně organizované ve Sdružení,  i politici kteří si říkají demokraté, jako poslanci, senátoři  ministři, i 
pan prezident -  tímto jednáním nás urážejí a ponižuji. Nemáme tituly /dámi a pánové/ ale máme
svou čest a hrdost. 

Chováme se jako političtí vězni – slušně. To je naše deviza.   
             Standa Stránský, předseda        
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ÚRYVKY Z NOVÍN
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Skandál, který musel být UTAJEN 
/ pokračování /
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Svoboda slova je zaručena Ústavou ČR i Listinou 

lidských práv a svobod!

Novinky z redakce

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: tiskárna HUGO, Pražská 16, Praha 10 
Expeduje: DUPRESS, Podolská 110, 140 00 

Registrace MK-ČR reg.č. KM-7192

 

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

Tvorba internetových stránek

Předsedníctvo informuje 
1/ Příšti schůze je 1listopadu - normálně.  

2/ Svátek všech svatých a zesnulích. Vzpomeňme na naše drahé i tichou modlitbou.     

3/ SBPV  přeje všem lidem dobré vůle, naším členům a rodinám Veselé vánoce hodně 
klidu a zdraví. Pod stromeček krásný darek. 

 4/ Hezký a přijemný vstup do nového roku. 2011 bez útrap bolestí. Všechny neduhy 
vyžeňme z chalupy. To Vám všem přeje SBPV a jeho posádka

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


