
Vážení političtí vězni, vážené sestry a bratři, vážení vzácní hosté, vážené 

dámy a pánové, milí žáci. 

 

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil jménem Sdružení PAMĚŤ.  

Dnes se setkáváme, abychom si připomněli únor 1948 a následné kroky komunistů, které změnily 

životy rodin na dlouhá léta. Tátové a matky byly zavíráni, rody, rodiny vystěhovány ze svých rodných 

domovů majetek rozkraden, děti nesměly studovat. V dnešní dny je toto připomenutí velmi důležité, 

kdy žonglování s výroky některých představitelů sociální demokracie o vstupu komunistů do vlády je 

varující. Nepoučil je rok 1948, kdy jejich členové, kteří se nepodvolili byli zatýkání a dlouhá léta 

strádali ve vězení. Myslíte, že doba, prožitá v totalitním komunistickém režimu je nedostatečná 

a musíme ji opakovat? 

 Proto opět si připomeňme utrpení politických vězňů, kteří peklem prošli, vzpomeňme na ty, kteří 

zemřeli ve vězeňských lágrech, vzpomeňte na ty, kteří obětovali to nejcennější své životy při obraně 

demokracie v naší zemi a komunistickou mocí byli popraveni. 

Prologem festivalu MENE TEKEL v Brně 21. 2. letošního roku byla prohlídka vězení na Cejlu a pietní 

akt u nově objeveného popraviště, kde bylo popraveno 13 politických vězňů a výstava v atomovém 

krytu pod Špilberkem „Ještě jsme ve válce“. 

Smutnější je, že v naší zemi není místo paměti – muzeum připomínající nedávnou smutnou minulost 

našeho národa o to víc, že u sousedů v Polsku je moderní muzeum v Gdaňsku, podobná muzea 

a památníky se nachází v Maďarsku, Rumunsku i v sousedním Německu. Proto jsme 17. listopadu 

2015 připravili výstavu „Tváře Cejlu“ v Brně v Alfa pasáži. Tímto jsme chtěli vyburcovat 

a připomenout Brňanům a široké veřejnosti, že na Cejlu byli vězněni významní křesťanští 

intelektuálové, básníci a spisovatelé jako Jan Zahradníček, Zdeněk Rotrekl, Václav Renč a další 

osobnosti jako Zdeněk Kesler, první předseda Ústavního soudu. Věznicí Cejl prošli stovky politických 

vězňů. Tuto výstavu dnes představujeme zde v rámci festivalu Mene Tekel.  

Další dvě výstavy: 

Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo 

 Rodák, který měl být zapomenut 

Byly připraveny Brněnským biskupstvím za přispění a spolupráce našeho Sdružení PAMĚŤ. 

Výstavy připomínají život a osudy Jana Buly a Václava Drboly a tragické události, ke kterým došlo 

v létě 1951 v Babicích, které dovolily komunistickému režimu, aby prostřednictvím bezpečnostních 

složek a justice tvrdě perzekuovaly obyvatele Moravskobudějovicka i zde působící kněze. Ve 

vykonstruovaných procesech byl třem kněžím, vyměřen trest nejvyšší, trest smrti. Komunistický režim 

chtěl zdiskreditovat církev a popravené kněze uvrhnout do zapomnění. Na samotném konci života 

večer před popravou napsal Jan Bula „Pán Bůh mi vyměřil mi krátký život. Ale věřím, že nebyl 

nadarmo“. Napsal osm dopisů, které byly doručeny 45 let po popravě. Po pádu komunistického 

režimu byla možnost pátrat po skutečných událostech a kněží byli rehabilitování. V roce 2011 bylo 

zahájeno kanonizační řízení Jana Buly a doplněno o Václava Drboly. 19. 12. 2015 na slavnostní mši 



v katedrále Petra a Pavla v Brně byly dokumenty zapečetěny a zaslány k dalšímu řízení obou kněží do 

Vatikánu. Po jeho ukončení by měli být oba kněží prohlášeni za Blahoslavené. 

Závěrem nutno připomenout, že tragické události v Babicích nebyly řádně v padesátých letech 

vyšetřeny. Je o to smutnější, že právě útok v Babické škole se stal jedním z námětů komunistické 

propagandy. 

 V 15 procesech bylo odsouzeno 110 občanů, 11 k trestu smrti, 4 zemřeli ve vězení. Smutná to 

bilance. Zůstává čistý list, nikdo nebyl postaven před soud, aby se zodpovídal z násilí a perzekuce na 

nevinných lidech. Tyto skutečnosti ať jsou pro nás varováním i pro generace, které přijdou po nás. 

K tomu nám dopomáhej Bůh. 

Děkuji za pozornost. 

 

 


