3

Škaredá středa na Radě KPV
dne 8. 4. 2009

Že bych vstával ráno o půl páté rád, to bych lhal. Ale když je Rada KPV, tak se nedá nic dělat. Ani cesta autobusem či vlakem z Mimoně do Prahy není nejpříjemnější. Když se potom na Radě setkáte s komunistickofašistickýrn jednáním a když schválně nedostanete slovo, připadáte si jako na inkvizici u Boblika z Edelštatu. Ještě je to o to horší že to není po prvé a zřejmě ani naposledy.

A teď trochu teorie.

Stanovy KPV v článku 16 odstavci (2) říkají: „Radu tvoří předsedové poboček,....". A já jsem předsedou pobočky. Takže mou povinností je se Rady zúčastňovat. V tomtéž článku odstavci (1) se praví: „V období mezi Sněmy je nejvyšším orgánem Rada."

Proč jsem tedy jako člen Rady předsednictvem šikanován? Proč jsem soustavně napadán? Proč nedostávám slovo, když se opakovaně hlásím? Proč naší pobočce předsedkyně brání v konání pietní vzpomínky na Dr. Miladu Horákovou a generála Píku (na toho vzpomínáme za účasti Ministerstva obrany), souběžně probíhá beseda s mládeží o dni politických vězňů. Předsedkyně minulého roku hodila naši žádost do koše. Když ji MěU Česká Lípa po několika urgencích přinutila naši žádost podepsat, nechala peníze na předsednictvu v Praze a nám je poslala víc než čtyři měsíce po konání akce. Proč se chová i letos stejně? Poslední týden v lednu tohoto roku jsem osobně zanesl žádost o dotaci z MěÚ v České Lípě na Ústředí a kopii mám řádně potvrzenou. Mám podezření, že i tuto naši žádost hodila do koše. Jak je vidět, tak jí vadí, že se u nás v České Lípě na tyto lidi pietně vzpomíná.

Proč jsem napadán „dvojnásobným doktorem" Málkem? Ten tak tak při volbách na místopředsedu KPV prolezl, ale stále se chová jako středověký velmož. Zkuste se ho s odvoláním na zákon 198/93 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu zeptat, kde vzal dva doktoráty, když byl politickým vězněm! Honosí se krom titulu PhDr. ještě titulem PaedDr. Já jsem to zkusil, ale odpovědí byl jeho útek bez odpovědi. Bylo to na Radě, takže jste to možná zaregistrovali.

Když se na zmíněné Radě naparoval, že tam nemám co dělat, že mám pozastavené členství, tak k tomu je třeba říci aspoň tolik. Naše platné Stanovy neznají takovou praxi, kdy by předsednictvo mohlo komukoliv členství pozastavit. Pozastavené členství má člen tehdy, když ho mateřská pobočka vyloučila podle článku 8 odstavce (1) písmeno c), což znamená, že neobstál před členskou schůzí pobočky podle článku 6 Stanov a člen s verdiktem nesouhlasí a po obdržení písemného vyrozumění se do 14 dnů odvolá ke Smírčí komisi. Tento člen má do rozhodnutí SK členství pozastavené!!! Zhruba řečeno že má pozastavené členství asi po dobu jeden a půl až dva měsíce! I když má potom člen dočasně pozastavené členství, neznamená to, že si bude (v tomto případě předsedkyně a poslední místopředseda) stanovit, co onen člen smí nebo nesmí! Stanovy jim žádné takové právo nedávají.

A že mám vetší právo na Radě být, nežli ten kdo s ohledem na článek 6 Stanov nemá právo být ani členem KPV, to je jisté!

Zkuste si spočítat jak dlouho má teoreticky „pozastavené členství" předsedkyní bratr Vladimír Hučín a to přes to, že Smírčí komise rozhodla, že je toto pozastavení členství nezákonné. V mém případě se v pozastavení angažoval pan ing. František Šedivý, první to místopředseda KPV. Když se tak kolem sebe na ústředí rozhlédnete, je tam ve funkci samá elita aspoň s jedním vysokoškolským diplomem, ale ani jeden z nich nedovede vyložit sobě ani druhým obsah Stanov. To je doslova katastrofa. A všichni jednají tak, jako by současná funkce byla jejich majetkem a kritiky podezírají, že jim ho chtějí vzít.

Když čtu dopis, kterým mi Šedivý pozastavil členství nevycházím z údivu. Oprávněnou kritiku nazývá „výpady". Že za totáče byl zvyklý kritiku takto nazývat, to se ani nedivím. Sloužil komoušům ve funkci nejvyššího ekonoma v komunistickém vydavatelství. V Melantrichu se neporušovala lidská práva? Tam nesahala tvrdá ruka tiskového odboru ÚV KSČ? Copak na to říkají naše Stanovy? Abyste to nemuseli hledat a studovat, tak to napíši.

„Členem KPV nemůže být občan, který zastával funkci v rámci mocenských orgánů komunistického režimu, nebo byl jejich zaměstnancem, nebo spolupracoval s organizacemi, které se aktivně podílely na potlačování lidských práv a svobod".

Abych nebyl tvrdý jen na Šedivého. Dopis vyznívá tak, že na tomto paskvilu se podílí celé předsednictvo. A co se týká lži, kterou používá předsednictvo na zastrašení, tak tu ocituji: „Obsahuje mimo jiné výpady na členy předsednictva KPV ČR i samotnou KPV ČR". Tady také Šedivý oprávněnou kritiku nazývá „výpady". Doporučuji, aby si nechal vyložit Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod, popřípadě ještě Všeobecnou deklaraci lidských práv. A „výpady" na samotnou KPV ČR v žádné mé písemnosti nenajdete. Ani kdybyste prstíčkem hrabali jakkoliv dlouho. Je to prostě výmysl k zastrašení nespokojené členské základny.

Celá Rada viděla a slyšela jak Pan dvojitý doktor Jiří Málek 8. 4. 2009 na mně řval a jak mně vyhrožoval, že mi rozbije hubu. Jsem dalek toho, abych takovou hrozbu ignoroval, ale zase si myslím, že je dobře, že odhalil svoje ledví, a všichni členové Rady si mohli udělat svůj úsudek o tom kdo je kdo. To přece není k zahození.

Je ale škoda, že se nikdo z rady proti hrubému, hulvátskému a nelidskému jednání neohradil. A to ani tehdy, když jsem nedostal slovo na svou obranu, na což mám právo. I když jsem říkal, že jsem dalek toho, abych hrozby pana Málka ignoroval, z Rady jsem odmítl odejít. Tehdy mi hrozil, že přijdu-li na Radu příště, nechá mně vyvést policií. Na to jsem tedy zvědav!!! A už se na to těším!

Ač jsem se hlásil několikrát, vždy jsem byl ignorován. Chtěl jsem schůzi informovat o nepředstavitelně důležité věci. Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Evropské demokratické strany vydala ještě v den konání, tj. 2. dubna 2009 tiskovou zprávu. Cituji:

„ Usnesení „Svědomí Evropy a totalita", které dnes Evropský parlament přijal ohromnou většinou (553 ku 44), je historický průlom. Spolu s plenární debatou, která proběhla v EP dne 25. března 2009 je to vůbec poprvé co se instituce Unie formálně zabývala diskusí o komunismu.

Považuji to za velký úspěch. Je mi ctí, že jsem jako spoluzakladatelka procesu Pražské deklarace mohla svojí otázkou na Radu a Komisi být tou poslankyní, která otevřela debatu o komunismu, jeho obětech a neblahého dědictví právě na půdě Evropského parlamentu. Konečně, pět let po rozšíření Evropy a dvacet let po pádu železné opony nastává proces morální integrace Evropy. Tím také západní Evropa a její poslanci uznávají, že komunismus se dopustil zločinů proti lidskosti.

Komunismus připravil o život miliony lidí, zničil životy statisíců rodin. Naším společným požadavkem na rovnocenné symbolické ocenění a nediskriminaci obětí se Evropa konečně bude zabývat. Je čas odložit dosud oprávněný pocit druhořadého občanství. Fašismus, nacismus a komunismus jsou uznané formy totality. Jako takové jsou ve svých příčinách a důsledcích porovnatelné.

Budoucí Evropa nebude jednotná, nepoučí-li se z hrůz minulosti, nevyrovnáni se s ním jako se společným strašlivým evropským odkazem.

Proto jako autoři usnesení Evropského parlamentu naléháme na to, aby 23. srpen, den podpisu Riebentrop-Molotovova paktu byl připomínkou obětí totality.

Hrůzy komunismu musí být studovány a poznány. Usnesení proto žádá ustanovení platformy všech evropských institucí a institutů, které se zaobírají poznáním a analýzou dějin totality. Měly by mít společnou organizaci, umožňující dialog, analýzu a varování před všemi formami totality. Evropská unie by také měla na tyto a další aktivity spojené s připomínáním si komunistické minulosti přispět i finančně.

Věřím, že usnesení „Svědomí Evropy a totalita" může nastolit konečně seriozní debatu o komunismu i v České republice. Nechť je Evropský parlament příkladem pro český parlament."

Určitě uznáte, že toto by mohla být pro Radu KPV bomba, před kterou jsou všechny žabomyší války předsednictva středověkými manévry. Jen to chtělo aspoň na chvíli trochu demokracie, ví-li někdo z předsednictva co to je a co to obnáší.

A naskýtá se otázka: Proč tuto důležitou zprávu neoznámilo na Radě samo Předsednictvo?
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