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Věc: Stanovisko k Vašemu vystoupení při dovozu ostatků Kardinála Berana a jeho uložení 

zůstatků po 50 letech jeho smrti. 

 

Velmi bedlivě jsem sledoval celý ceremoniál a propagandu převozu zůstatků Kardinála 

Berana. Domývám se, že jeho hodnocení činnosti za protektorátu a věznění v koncentračním 

táboře bylo naprosto objektivní a správné určitě si zaslouží uznání jako osobnost, která 

v kritických situacích se zachovala velmi odpovědně a důstojně. Sám odsuzuji procesy 

v 50tých letech a některé procesy při normalizaci jako nesprávné a mnohé jednoznačně 

protiprávné.  

V této souvislosti ale nemohu souhlasit s Vaší pomluvou Prezidenta České Republiky, který 

pravděpodobně podle Vašeho mínění a myšlení měl dát přednost při ukládání ostatků 

Kardinála Berana, před vystoupení na sjezdu KSČM.  Vaše vystoupení považuji za nehorázné 

vměšování do politiky v rámci České Republiky a pomluvy činnosti současné KSČM, která 

určitě neprovádí žádnou nebezpečnou činnost, kterou by ohrožovala demokracii v naší 

republice. Pokud je mi známo za protektorátu zahynulo v koncentračních táborech kolem 

250 000 občanů české Republiky, mezi nimi byla většina komunistů, odborářů a členů 

ostatních politických stran  a sdružení. Váš útok jak proti prezidentovi tak proti KSČM a její 

členské základně považuji za politicky neúnosný a naprosto s titulu Vaší funkce neoprávněný. 

Z jakých důvodů vy můžete za církev obviňovat současné členy KSČM, když nebyli ještě ani 

na světě. Pravděpodobně vám záleží na tom, abyste zneužili dovoz ostatků Kardinála Berana 

k vaším církevním politickým zájmům. Jestli-že Vy mluvíte o historii KSČ určitě s Vámi 

v celé řadě případů souhlasím, ale měl byste se pohlédnout na činnost církve, která upálila 

mistra Jana Husa, dělala čarodějnické upalování a při Křižáckých taženích vraždila nevinné 

lidi v zájmu církve. 

Asi jste se z té historie příliš moc Vy sám nepoučil. Velmi bedlivě  jsem studoval historii 

vzniku římsko katolické církve a duchovních, kteří především sloužili zájmům císařům a 

králům. Z těchto důvodů Vám doporučuji, abyste se více staral o své ovečky věřící a nepletl 

se politických zájmů jednotlivých politických stran a zástupců našeho státu. Sám jistě 

pochopíte, že církev ztrácela a ztrácí v očích občanů zájem o vaši duchovní činnost. Tuto 

situaci nemůžete určitě podpořit Vaším vystoupením. 

Donutil jste mě abych na to reagoval písemně. 

 

S pozdravem  

 

Doc. PhDr. Emil Vašíček CSc 

Určeno: Prezident Zeman, předseda vlády Babiš, předseda parlamentu ČR Ondráček, 

předseda KSČM Filip a předseda ČSSD Hamáček 


