
Kluky v roce 1953 a 2010

V roce ]953 paťily Klu}y územně k Liberci' Vesnicc nevelká, zemědělská, tehdy r dnes na Eati z Mlade
Boleslavi do Mělníka (nat'č. 076. zastávka Trnová)' Rolníci místní i z okolnich vesnic se tehdy úporně bránili
vichřici združster,iiování- Neuvědomili si, žc šóf konrunistické mafie co by prezident republiky, Kíement Gottwald
v projel.u na X' Sjezdu Komunistické strany Československa lyhlásil: '.Nesmímc ani^na okamžik zanomenout.
žq ceqta k socialismu ie a bude i oo únorovém oítčzst"í cestou třídního bóiciTňG ilil' si "oi Znamcna.
kdyŽ konrunisti nraji ve své moci po zuby ozbrqené všechnv mocenské stoí1', rca1' Že zbraně majíjenom on1. Že
oni mohou WaŽdit, krást i podvádčt, Že ob1'čejní lidé se ncmohou obrátit ani na soudy. protožc i ty: prakikovalv
''tňdli boj.., jcdnodušc' žc jsou r,ydáni na milost a nemilost zločinccké slraně!

PÍoto také. když liberecká StB rrykonstruovala proti nim nczákonnou z,ločincckou atci pň které šlo o
získáníjejrch najetků a o likvidaci civilizačních návyků. včetně likvidaci jejich rodin. byli praktrc(' bcznocní' V
prvni r'árcc odsoudili komunisti na nepředstavitelně veliké tÍcsty deset zemědělců' Rotnika Macha z Čiste utloúli
k smrti, rodiny rozehnali do všech koutu naší země' Jen jedcn rolník se tentokrát ryhnul jejich postrhu' B1,l jim
zemčdělec Václav Borovička Ten nebyl momentálně k schnání, plotoŽe byl zrounu .;uřo otrocll, vězeň r,e
vápelce u Semil' Vykožoval totiŽ předsedk1ní MNV v Doubravic ích' že až tá 

''prasknei rozbijejí hubu' A i to
b'vl tehd1, protis|átní zločin' protoŽe přcdpokládal, že to jcdnou 

''prasknď.' i kdr'ž komunistl budorali svojc
panovani..na věčné čaSý.. jako tak zvané přátelství se SovětskÝm svazenr'

Celou dobu komunistické hruzo''ládv sc o zločinu i' rtuká"h nesmělo mlur,it' A to ani, kdvŽ r1'šlo
najevo' že celá aféra byly r'ykonstruovarrá a provedená StB Libelec' Teprve až se komunisticky režint zhroutil
vahou sých vlastních zločinů, bylo moŽno sc dozvídat, co se tam tehdy dělo! Alc tepn,e letos v květnu br,la
tamním postiŽeni m zemědělcurn tnstalorána pamétnl desltr'

Ke hrůze pozůstalých a dalším účastníkům této pictní akce došlo k znesvěccní tohoto panrátr čku osobou
která' ač ncpřímo. nrěla na zločinu v roce 1953 v Klukách spoluúčast. Bohužel' byla to paní MUD1. Nadčzda
Kar,alírová, rozená Morávková' v současné době ještě stále přecsedk]'ně Konfederace poliiiclq,ch vězriů a šéÍka
sednričlenné ňdici komise USTR'

Pro své tlrzení jscn porržil veře,inň ořishlpnó c!ck''lacl-*- ! t3!:o1.é. .L.lc.é palí Ka',':lílc.',á přisně tajila a
]ejichž existencr suvcrénně popírala. ale objevili je novináň kteři je odtajnili a .u"ř".jnili. dále jeden dokument z
archrlu USTR' Poučný je i takový dokumcnt, ktc4! mi pňšel od mukla' kreý na.Raáě l3 š'2009 hlasoval r,
rozponr se Stanor.ami proti nám' To si asi uvědomil, že se provirril proti demoŘIatickým pravidlům a StanovánrKPV a uvčdomil si' Že mně těŽce ublížil. Považuji to za dobrou cestu k nápravě' Kďdý óboan této republik1 si
ktery;koliv z těchto dokunrentu nrůže opatřit' aby se přesvědčil' Že všechno' co je zde uvědené .je pravda' Všechnr
zdc uvedené dokument.v jsou veřc-jně pňstupné! Jsou to:

I)' Casopls radnice Pralry 4 
''Tučňák..z 

prosince 2006' strarra ]. článek.'Také letos prczident ocenil
osobnosti z Prahy 4; ..(podepsány jsou redaktor\ Helena Glezgorá a Jarmila Šírova'1

2)' Přiloha novin .,DNES..' Magazín Dnes číslo 27l20O7 ' č]ánek 
''Bába Kalupinka ŇadčŽda Karaiirová".

(strany 24 _ 27. podepsanje rcdakor Tomáš Poláěek)'
3)' Zkácený rýpis z dokumentu USTR H 350 1 _ 17973 _ ďice 

''Zpěvačka... 
někrcré částr, počrnale

stranou 105 z l9' října l960 ď po stranu l27' která se t-Ýká hlar'ně manžela NadčŽdy Kal'alírové' JL]Dr
Jřího Kavalira' Kovaného komunist-v a soudce legislativce| (podepsáni: Náčelnii 2' odděleni npor,
Grábncr a Náčelnik odboru: kpt' Hlavnička ):l) Vlastnoručně lyplnčná Žádost o b1.t MUDI' NaděŽdorr Kavalirovou' V ní sc přiznává' Že už za rok l'e
firnkci rrchní sesrry* v nemocnici UD už dosiala r1'znamenáni'

5). Kc shlédnutíjsou i dokumen{, kteró svědčí. že na MPSV pracovala pani Kavalirová ve r'šech dostupnÝch
organtzacích konrunistické strany' Archiv na MPSV všďl není uspořádán a dá to údajně hodně práce, než
badatel najdc co hledá| Vc všech dohledaných dokumcntcch je paní Kava]írová oslolována ..soudruŽkď.
a ona pak použivá osloveni..vážený soudruhu '.-

Z totalitni dob}.. kd-v reŽim takó nedodržoval zákon}'. kdr'ž sc mu to zrovna hodiloI
.Jc to asi zvr k

Dokunrent 3)' o.1c1inr manželovi ňká. Že:
- br1 zaměstrrán jako soudcc u krajského soudu v Praze.
.= b.r"| člentm KSC'
= člens$ch schúzí a akci stranou v bvdlišti pořádaných se zúčashiova].
= na schůZích upIatňova| hl.}dnotné diskusní příspčvkr',
-- r ntistni organizaoi bvl člencm rýboru.



: l)roicvov2rl se jako agi|ní člen strany,
= .icho pomčr k litlovč dcmokratickému zřízení by| naprosto k|adnj.

Moh|i mu soudruzi mafiáni z komunistické strany dát z hlct|iska .|ciich ir|cologic klar|něiší
ohodnoccní???
V dokunrentu 2)' sanra parrí Kavalírová sdělujc' žc manŽcl, JUDr. Kava|ír b1'| ,,legislatir'ec na ministerst\'u
spravedlnosti (alc v novinách jsem se dočctl. že br1 lcgislatir'cenr na nlinistcrstvu rrritra) Takžc legislatir,ec
JUDr. Kavalír psaI pro zločinný rcžinr případnč i q,kládal prár.o r'e snrr'slu konrunistické idcologie a zúčastrril se
Gott\Yaldenl r1'lrlášeného třidního boje!

Jak 1sen tak počital. tak konrunisti odsoudili
\.roce l9{9 57 trcstů snrti. (sem patří igerrcrál Píka). lll doŽir'otnich trcstu. počct let lrcstii b}'l 22 395.5
rokrr. také br'|o uložerro 30 330 000 Kč pcnčŽníclr trcstú. l 255 kontlskací r'cškeróho rrrajctku a 2 9i)9 ZtÍát tak
zr'anÝch ..občarrskýclr práv...
\'rocc 195() tobrIo59trestú sntrti (nrezi ninri i Dr' Milada Horákorá' Takó.já.jsenr brl l]'4' l95() Zatčcna6'9 l95() odsouzen Slá|ninr soudcnr). l9l doŽi\'oti- počct lcl lÍcstu br149 455 roku a l(] rrrčsicLi. 7Í] 33.í (l()() Kč
pcnčžiýclr trcstú a 3 8|6korrfiskaci nrajctku-
\ rocc 1951 b.\'lo uložcrto.57 festú snrti.4.5 dožirotí. úlrnlní počct lc| fcstú 32 26l roku a 3 nčsice. brlo
uloŽeno 43 325 5(X) Kč peněŽitj ch tresni a počcl korrfiskor anÝch nrajctkir b1 l 2 8()7
l. roce 1952 b1'lo uloŽcno 68 trestů snrti. 74 doŽir'oti- úhrntŇ počet lct treslů 9 887 rokťr a .l nrčstcc. vr Šc
uložcních pelrčžnich trcstú b1'l 5 l02.500Kč'

Všeclrrrr'tr1o údajc b'vly přer'zah' z dokunrentace UDV Jakjstcsi nrolr|i r'šiIrrtroul. tak \,šcn DosuŽcn\'n]
brIr LrkIldárrr pcIlč.)llc lrcst\ a zabarctt rcŠkcn ltlltetck Alc aIri nto lrcpicdstarttcIttc loupezc nc,rclLrrriil.,
kontuntstr' od hrozicíIro hospodářskélro kraclru' Proto l, rocc l953. nrinro shora ur'edené uločinl' proti lidskosli
.ještě ukradli ršettr občanúrrr \'c státč \'tak zrané..ntčnor'ó re|ornrč.'(do slol'a a do pisrrrcrre) naprosto \šcclrl)\
pcnize' Br'la to ncpřcdstavitclnč r'clká loupež. ktcrá r.děiirrách rrcnrá obdobuI||

Proč.jscrrl tuto ]rruzu popsal'] Protožc konlunisticli' režtnt r' tó dobč uŽ zdcr as|or'al rraprosto rcškcn
Žirot r'celénr stá1č Siřil kolenr sebe lrrúzu adčsI Ar.to l1o loce libcrccká StB zinsccllor ala ..akci Klukr..

Prárě občtcrrr zbčsilé akce StB, která zásah sana r'r'prorokoralr b1 |letos odlrrIcn r KIuLáclt panálllik'
Paní Kavaliror,á v té době, (1953) kdy konrunizntus pořádal podle hesla ..kdo ncjde s nánri..jdc proti nánt.. hon na
zcrlčdč]ce i r Klukáclr. Žila a rrrěla dítě s rrranželenr. JL]Dr Jiřin Karalírcnt A rrranŽel paní Kar,alíroré- jako
lcqislatir.cc a a-qilní čIen KSČ. s]orržil zločinnó,..r, .ežiltrt lll :lislč. i:de b''!c nožl:c pislil..rroirl šlinc;ii pcra
neJ\'ětŠi počet odpurcu o něm ještč drres paní Kar'alíror'á píše. Žc to bvl člor,čk r'zdělaní' a čcshrý. Vrdčt
tldčlartcIlo koIllunistu ic ttto7tte' ZIočinci sc r'zdČlrttint brra.jr prarč ri hor(| A ,,b\\il po';udtI. rnu)e-lr b..t
kolrrutrrsta čcstllý' Kd]ž posoLtdínt zákon l9t1/l993 Sb o protiprárrrosti konrunistickÓho rcžinlu a odnonr orott
nčntu. r'r,cltází nrr. Že čestrr!' konrunista je nčco.jako kulaŇ čtr'erec. To jc takó ncnoŽnél Paní Kar'alíror á br
potonr nrohla stc.jnč hodIrotit všeclrrr1. nrili1antní konrunistr'. r.ěctlě zločincc Gott\\'alda Jak nrolrl pan JUDr
Kar'alir v dobč ncjr'čtší gerrocid1' sloužit korrrunistickórrrLr rcŽirrru. jcš1č k tonu .jako lcgislatir ec. b1 lJi člor'čkeur
čcstní nr'] A.ic doccla nroŽrrÓ. Že santa paIlí Kar.alíror'á. kd1'Ž ji odsoudili. doplatila na to. co.jeji manŽel jako
kor aný konrLrnista pro sr.ou .^rodnou stralru.. pror.ádělI

Zatilll co ostalní nruklor'é po propuštěli Z lÍcstu b\li přikazor áni na nrálo placené a špatnó prácc. pani
Karalíror.á sc rrlrřirala na r'i'sluní jako lrlalni SeslÍa |rcmocnice uranorých rlolLi. kdc stáli na strale orotr
otrokůn. klcři dob!rali uran pro SSSR. nebo potottt jako sanrostahti .rcfcrcnt ]ti rokLi na Ministerst' u o,"." 

"sociálnich r'čci. které obrovskó části spoluobčanú portršor'alo lídská prár'a' Všichni nruklor'ó po propuštěni z
rězcni. kotrcentráku či pracovniclr táborir bvli až do zlrrouccltí zločinrrÓlro rcžirrru obickteut slcrloválri a dokoncc
rčtšilru z nich kolrtrolorali.jestli si ncv1.dělaji ríc- ncž nčjaki konrurristickj' lajdák a rrcrnakačenko'

Ktlc sc l paní Krrr.alírovó bcrc tolik tlrzosti, že sc od\'áží Zúčastnit sc odhá|ení pamčtnÍ desk]
zemč(lčlcíinl r Kluliách, kdvŽ jcií manžel, co b1 ministcrský úřcdník' komunistickí' funkcionář a s|užel)nč
lcgislatir ec se do iisté míry musc| podí|ct na r'šcch zločincch proti Iidskosti, pťrch:rnÝch komunistickou
strilnou nit rúzní'ch r'rstr'ách a skupinrich ob}'iatclstva naší rcpubtik1!

Vzhlct|em na zírkon l98/1993 Sb. vzhlcdcm n{ to' co na scbe a srého manŽc|a paní Kar'a|íror.ii
prozradi|rt. a|e ttlié co o nčm říkír s\lzck L]STR ř|-35(} t.17973-akcc Z;rěr'rtčka, rr'p|íl':i. žc při minimu
táktu p.tní Kal díror'é sc tato ncmč|a nikd1'zmínčné akcc't' K|ukrich Zúčastnit. A nik(h'takó ncměla bÝt
č|cnkorr KPV. natož .jc.iím přctlstar'enou!

V i\'linroni dnc 20.9 21)10

Josc1. Hcj tnl áncI

9.. , .. Přcdscda KPV-8..';,,.4--. 
Ccská Lipa


