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Novinová polemika
V aktuálních článcích a rozhovorech zveřejňujeme článek Jana Vogeltanze z Holýšova
pod názvem "Guantánamo - ostuda americké demokracie", který byl zveřejněn v HaNo dne
22. ledna 2008. Tento článek byl otištěn rovněž v Domažlickém deníku dne 19. ledna 2008.
Na tento článek reagovala čtenářka paní Věra Beberová z Chodova. Neznáme tuto paní a její
článek by snad sám o sobě ani nebyl nejhorší, ale je nádherná ukázka toho, jak je komunistické
hnutí našimi "ideovými odpůrci" hodnoceno ve chvíli, kdy už nejsou argumenty. Srovnávat
období studené války a dnešní dobu, počátek budování socialismu v Československu
a vrcholnou demokracii v americkém podání, to je asi stejně smysluplné, jako kritizovat období
otce vlasti císaře Karla IV. za to, že neumožnil svým zbrojnošům používat mobilní telefony.
Připadá Vám tato argumentace stupidní? Nám také, ale přečtěte si následující dva články
a porovnejte argumentaci i názory.
Tisková komise OV KSČM
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Guantánamo - ostuda americké demokracie
Jan Vogeltanz, Holýšov (HaNo 22.1.2008)
Velice mě překvapil pořad ČT24 z 11. ledna, který byl zaměřen na koncentrační tábor
21. století – známou věznici na Gantánamu.
Překvapen jsem byl hlavně z toho důvodu, že naše pravice, která se všemožně
patolízalsky podbízí Velkému bratru, dovolí, aby někdo v době usilovného jednání o zřízení
vojenské základny USA v ČR jen v náznacích pochyboval o dodržování lidských práv
a demokracie naším spojencem.
Zmíněné besedy se zúčastnil redaktor MfD, který navštívil toto zařízení osobně.
Moderátorka pořadu se však přes veškerou snahu nic bližšího o zařízení a poměrech
v něm nedozvěděla, tudíž ani posluchači. Redaktor nezmínil to nejmenší, co by vrhalo nedobré
zjištění o nezákonných poměrech v této věznici. Prostě žádné nezákonnosti v průběhu pobytu
nespatřil a nebyl dalek toho pobyt vězněných v uvedených podmínkách schvalovat.
V pořadu dle vyjádření moderátorky přitom bylo konstatováno, že zde trvale dochází
k protiprávnímu zadržování a věznění osob a to i dlouhodobě, aniž by vůči nim bylo vzneseno
jakékoliv obvinění.
Po zhlédnutí pořadu jsem si v duchu řekl, jak by asi slušelo vězeňské oblečení našim
Vondrovi, Svobodovi, Topolánkovi a dalším – kdyby horlivě předváděli v klecích pražské
veřejnosti a zahraničním turistům na Václavském náměstí, jak ve skutečnosti vypadá tolik
proklamovaná americká demokracie. V této činnosti mají dobré zkušenosti. Aktéři by sklidili
zajisté obrovský úspěch a uznání celosvětové veřejnosti, která ve valné většině včetně občanů
USA toto hanebné zařízení jednoznačně odsuzuje.
Každý rozumně uvažující občan si uvědomuje, že páchané bezpráví je dalším podhoubím
pro odvetu a nenávist. Jsem toho názoru, že žádné, třeba sebekrutější, donucovací zařízení
terorismus nezlikviduje ani nepotlačí! Podstata tohoto velice závažného problému společnosti
má mnohem hlubší kořeny.

Add. Guantanámo

Věra Beberová, Chodov

Chtěla bych reagovat na článek ze dne 18. ledna tohoto roku od pana Jana Vogeltanze
z Holýšova „Guantánamo - ostuda americké demokracie". Nerada se pletu do politiky, ale na tento
článek musím reagovat…
Vzpomínám si na svého otce, který už sice nežije, co nám vypravoval jako bývalý dozorce
politických vězňů na Borech v Plzni. Jako uvědomělý komunista v padesátých letech, tak jako
staří komunisté věřili v lepší zítřky, se přihlásil na nábor hlídat politické vězně do Plzně na Bory.
Ale to, co tam viděl, jak se s vězni zacházelo, bylo víc než hrozné. Bití bylo na denním pořádku,
mučení na všechny způsoby. Můj otec riskoval a ubohým vězňům nosil cigarety a potraviny,
i když se tím vystavoval velkému nebezpečí.
Zvláště nejvíce byli mučeni kněží. Otec tam nevydržel ani rok. Důkaz toho byl nějaký pán,
bývalý vězeň, který přežil a jezdil k nám za otcem ještě několik let. Byl shrbený až k zemi, protože
mu při bití pohmoždili páteř.
Po tomto poznání otec vrátil legitimaci člena KSČ a řekl, že s komunisty nechce mít až do
smrti nic společného.
Vážený pane, jaký je tedy v tom rozdíl? Guantánamo a dřívější Bory?
A co se týče, jak píšete „vojenské základny USA a ČR" - myslíte radar - asi jste zapomněl,
kdo nás osvobodil. Omlouvá Vás jedině to, že jste asi bydlel v době osvobození americkou
armádou za demarkační čárou, kde byli osvoboditelé Rusové. Já na Američany osobně vzpo
mínám s úctou, i když mi v roce 1945 bylo pět roků a více vím z vyprávění rodičů, že nás
Američané podporovali ještě po válce v rámci programu UNRA. Nosila jsem ještě pak několik let
do školy oblečení, které bylo od nich. A to ještě nemluvím o potravinách, které nám dodávali.
Vzpomínám si jen na to, jak nám na 1. května 1945 hořel dům nad hlavou a utíkali jsme s rodiči
se schovat k příbuzným. Shořelo nám všechno, co rodiče měli. Dům, krávy, zkrátka celé
hospodářství. Byli jsme nejvíce postiženi v obci Chodov. Od té doby i za totality mi otec kladl na
srdce, abych ve výročních dnech osvobození vyvěsila alespoň malý praporek USA. Do dnešního
dne praporek dáváme do okna, dnes už veřejně, i když se to některým soudruhům v naší obci
nelíbí.

