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Tak jsem poslouchala, co v&scaron;echno je nutno zajistit pro paní BroÅ¾ovou Polednovou na pÅ™í&scaron;tích &scaron;est
let... Mj. vÄ›Å™ím, Å¾e je mezi Ä•tenáÅ™i jen málo tÄ›ch, kdo by o této Å¾enÄ› nic nevÄ›dÄ›li, kaÅ¾dopádnÄ› je známo, Å¾e
osud Dr Milady Horákové. Tato paní, pÅ¯vodnÄ› písaÅ™ka ÚstÅ™edního výboru Komunistické strany ÄŒeskoslovenska, vystu
ve veÄ•erních kurzech rychlokurz právnické &scaron;koly pro pracující.
K nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ímu procesu padesátých let, v nÄ›mÅ¾ padly Ä•tyÅ™i rozsudky smrti, se dostala jako prokurátorka
prakticky bez právnického vzdÄ›lání (právnický kurz dokonÄ•ila, jak sama Å™ekla Lidovým novinám, aÅ¾ v roce 1952) a bez
jakékoliv justiÄ•ní praxe.
V roce 1950 napÅ™íklad navrhovala, aby se lidé soudili podle tÅ™ídní pÅ™íslu&scaron;nosti. TÅ™
pÅ™ípadÄ› útÄ›ku za hranice, psala: &bdquo;KdyÅ¾ jde o továrníka, neváhejme se Å¾alobou podle velezrady a vyzvÄ›daÄ•stv
KdyÅ¾ jde o dÄ›lníka, staré lidi, posuzujme jejich Ä•innost spí&scaron;e podle neoprávnÄ›ného opu&scaron;tÄ›ní území
republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu." Mustr byl prostý: Trestejme úspÄ›&scaron;né a posuzujme mírnÄ› ménÄ›
schopné a staré lidi.
PÅ™esnÄ› podle tohoto receptu vystoupila ve dnech 31. kvÄ›tna aÅ¾ 8. Ä•ervna1950 v procesu s Dr.
Miladou Horákovou a spol., kde v závÄ›reÄ•né Å™eÄ•i Å™ekla: &bdquo;V tisících rezolucích, které dostáváme, s hnusem se
odvrací ná&scaron; lid od tÄ›chto zrádcÅ¯. A na&scaron;e dobré Å¾eny a mámy se ptají, kam jste daly srdce vy,
obÅ¾alovaná Horáková, Kleinerová, Zemínová, kdyÅ¾ jste zrazovaly na&scaron;i vlast a boj milionÅ¯ Å¾en za mír." Takhle
mluvila o devÄ›taÄ•tyÅ™icetileté skuteÄ•né právniÄ•ce MiladÄ› Horákové, která pracovala v protinacistickém odboji a která aÅ¾
do roku 1940 byla nacisty vÄ›znÄ›na, stejnÄ› tak jako o &scaron;esta&scaron;edesátileté paní Franti&scaron;ce Zemínové,
která celý Å¾ivot stateÄ•nÄ› bojovala za práva Å¾en (mimochodem za pár dní, 15. srpna, uplynÄ› 125 let od jejího narození),
která zakládala napÅ™íklad zprostÅ™edkovatelny práce a byla v roce 1905 u vzniku Výboru pro volební právo Å¾en Ä•i o
devÄ›taÄ•tyÅ™icetileté Antonii Kleinerové. JUDr. Miladu Horákovou poslala na smrt, obÄ› dal&scaron;í Å¾eny dostaly doÅ¾ivot
vÄ›zení se dostaly aÅ¾ po deseti letech.
A dnes se pro tuto osobu "shání" kvalitní vÄ›znice, ve které by se jí zajistila velká
slunná místnost, o&scaron;etÅ™ovatelka, která jí bude vÄ•as a správnÄ› kapat léky, lékaÅ™i, kteÅ™í jí budou stále k dispozici p
léÄ•ení nemocí stáÅ™í, spoleÄ•nice, která ji bude krmit, pomáhat pÅ™i hygienÄ›, pomáhat jí pÅ™i dal&scaron;ích potÅ™ebnýc
úkonech... A dal&scaron;í a dal&scaron;í.
Do&scaron;lo mi, Å¾e v na&scaron;ich demokratických podmínkách je pro ostatní
nevinné dÅ¯chodce, skomírající v nedÅ¯stojných podmínkách nÄ›kterých na&scaron;ich nemocnic, v Domovech dÅ¯chodcÅ¯ a
LéÄ•ebnách dlouhodobÄ› nemocných jediné Å™e&scaron;ení, jak se domoci dÅ¯stojného stáÅ™í: dÄ›deÄ•kové a babiÄ•ky - st
jedna vraÅ¾diÄ•ka a budete se mít jak ve vatÄ›! d@niela
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