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Strelec zabil v Devínskej
sedem ºudí a potom aj seba

BRATISLAVA. Bratislavské krajské riaditeºstvo polície
informovalo, Ïe páchateº pondelkového (30. 8. 2010) útoku
pochádzal z Devínskej Novej Vsi a mal 48 rokov. Na rozdiel od
predchádzajúcich informácií uviedlo, Ïe samopal i ìal‰ie strelné
zbrane mal v legálnej drÏbe. Jeho motív v‰ak zatiaº nie je známy.
Masov˘ vrah ªubomír Harman najskôr strielal ‰portovo. Bol ãlenom
zväzu vojakov v zálohe.
Sedem ºudí sa minul˘ pondelok stalo obeÈou strelca, ktor˘ spustil
paºbu v bratislavskej mestskej ãasti Devínska Nová Ves. MuÏ
nakoniec spáchal samovraÏdu. ·esÈ zastrelen˘ch pochádzalo zrejme
z jednej rodiny, siedmu obeÈ útoãník pravdepodobne zasiahol
náhodne, keì vy‰la na balkón. Zranen˘ch bolo viacero ºudí vrátane
trojroãného chlapca.
 Strelec so samopalom podºa polície spustil paºbu v byte, strieºal
v‰ak aj neskôr na ulici po náhodn˘ch obetiach.
Polícia pôvodne informovala o ‰iestich obetiach streºby, neskôr
v‰ak bola v byte v blízkosti paºby nájdená e‰te zastrelená Ïena.
“Zrejme vy‰la na balkón v ãase, keì vrah strieºal v‰ade na okolo,”
poznamenal Lip‰ic. Strelec predt˘m zabil v byte ‰tyri Ïeny a
jedného muÏa, ‰iestu osobu zastrelil pri vchode. Podºa Lip‰ica
rodina patrila k rómskemu etniku.
Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH) na mimoriadnej tlaãovej
konferencii povedal, Ïe zranen˘ch bolo 15 ºudí; trinásÈ bolo
hospitalizovan˘ch vo viacer˘ch bratislavsk˘ch nemocniciach, dvoch
úãastníkov streºby zdravotníci o‰etrili na mieste. Krajské riaditeºstvo
polície veãer uviedlo, Ïe zranen˘ch bolo 13 ºudí, z ãoho desaÈ
hospitalizovali a troch z nemocnice prepustili.
Za najváÏnej‰ie lekári povaÏujú zranenia hrudníka, chrbtice, bru‰nej
dutiny ãi hlavy.
 Strelec bol v strednom veku, mal pre‰edivelé vlasy, na hlave mal
slúchadlá proti hluku. Strieºal aj na policajtov, ktorí jeho streºbu
opätovali,“ informuje z Devínskej Novej Vsi redaktorka SME
Zuzana Petková.
K paºbe do‰lo na Ulici Pavla Horova neìaleko nákupného strediska
pred desiatou dopoludnia, v mestskej ãasti následne miestnym
rozhlasom vyzvali obyvateºov, aby nevychádzali z domovov. Miesto
prestrelky aj vjazd do mestskej ãasti polícia uzavrela. Do oblasti bol
vyslan˘ ‰pecializovan˘ tím psychológov, ktor˘ má pomôcÈ rodinám
a príbuzn˘m obetí a zranen˘ch.
Jeden zo zavraÏden˘ch, ktorého páchateº zastrelil pri vchode do
bytovky v Devínskej Novej Vsi, sa volal Jozef Putík a neb˘val v
byte spolu s ostatn˘mi obeÈami. Pre TASR to uviedol brat obete
Fero Putík. “Mal tam Ïenu a chodieval tam za synom, ktorého teraz
nevieme nájsÈ,” povedal pre TASR s t˘m, Ïe sa o celom incidente
dozvedel z televízie.
Veãer obyvatelia Devínskej Novej Vsi zapaºovali na poãesÈ obetí
svieãky. Na lúke v miestnej ãasti sa zhromaÏdilo asi 200 ºudí.

sme-1.9.2010
***

Trochu o násilí a nenásilí
MÛj synovec ãastokrát argumentuje slovy: „Nejsme v roce devatenáct set ‰edesát tfii!“ Má pravdu. A dodejme: BohuÏel! ·edesátá léta
jsou pro vût‰inu nás star‰ích nûãím, co symbolizuje období nadûje a bezstarostnosti, které kazila snad jen vietnamská válka. Radostná
hudba Beatles nebo Mamas and Papas kontrastovala s provokativními Stones a Who a mezi nimi se nacházel melancholick˘ Eric
Burdon a Animals. Do svûta folku vpluli Bob Dylan a Leonard Cohen. SvÛj protest proti svûtu násilí sdûlovala Joan Baez. V Praze se
najednou objevila divadla Mal˘ch forem. V kinû se mohlo chodit na ãeské filmy, které patfiily k nejlep‰ím na svûtû. To se nedá fiíci o
dne‰ku, kdy poprvé v historii Torontského filmového festivalu zde nebude uveden ani jeden ãesk˘ film, i kdyÏ právû letos se na
plzeÀském festivalu Finále objevilo hned nûkolik dobr˘ch filmÛ jako tfieba Kawasakiho rÛÏe od Jana Hfiebejka. Kde se stala chyba, zatím
nevím.

Svedok Matej Urmín strelca nafotil z balkónu svojho bytu na
ulici Pavla Horova.

MoÏná je to tím, Ïe se zmûnila doba a filmy, které hovofií o hlub‰ích
vûcech nikoho nezajímají. Jednou z charakteristik tohoto období
byla otázka násilí ve spoleãnosti. Mluvili o nûm francouz‰tí ‰ansoniéfii
stejnû jako Jifií Such˘, kvûtinové dûti, hippies a beatníci.
JenÏe pfii‰el rok 1968 a s ním pfii‰lo nejen ãeské vystfiízlivûní. U nás
pfievládla my‰lenka, Ïe komunisticky reÏim je svinstvo, ale Ïe se
proti tomu nedá nic dûlat a prost˘ lid zaãal budovat své chalupy,
chaloupky a chatiãky, protoÏe do svûta se jezdit stejnak nemohlo.
JenÏe pfii‰el rok 1989 a ono to bez jediného v˘stfielu prasklo. V‰e
se stalo nenásilnou, pfiímo pokojnou cestou. Nastala doba
tunelování, nûkomu se podafiilo vytunelovat ãeskou námofiní flotilu,
jin˘m Barrandov, nûkter˘m Sokol, jin˘m tfieba i nûjakou tu men‰í
církev.
Nyní jsme svûdky tunelování dûjin. A tak místo nenásilí dostáváme
jiné hrdiny. Dovídáme se, Ïe proti komunismu se mûlo bojovat se
zbraní v ruce a pokud nepadl ani jeden v˘stfiel, tak to nebyl Ïádn˘
odboj. Jsem rád, Ïe v minulém ãísle Josef âermák znovu otevfiel
otázku bratfií Ma‰ínÛ a Milana Paumera. Pfiekvapilo mne, kdyÏ
âSSK udûlilo této trojici Masarykovu cenu. Nakonec to je vûcí
SdruÏení, co dûlá a pokud to probûhne demokratickou cestou,
musím uznat, Ïe jsem v men‰inû a nebylo by to poprvé. JenÏe jsem
byl na poslední schÛzi v˘konného v˘boru sdruÏení pfied zmínûn˘m
kongresem a o udûlení ceny ani slovo. Pak jsem odjel do Prahy a
tam jsem se dovûdûl z televize o tomto ocenûní. Bez jakékoliv
diskuse se vyfie‰il jeden ze základních etick˘ch problémÛ.
A tak se moÏná bûhem doby dovíme, Ïe to byla jediná skupina,
která vlastnû proti komunismu bojovala. Nedávno mi jeden mÛj
pfiítel fiekl: „Oni totiÏ Ma‰ínovi znepokojují v‰echny ty âecháãky,
ktefií uklízeli ten svÛj kostelíãek a povaÏovali to za odboj.“ Odpovûdûl
jsem mu, Ïe k tomu bylo zapotfiebí moÏná více odvahy neÏ k
prostfiílení se na Západ.
Skuteãnou odvahou je totiÏ stát za svou pravdou, jak fiíká jeden
spirituál a, pouÏiji-li Havlova v˘razu, tak je zapotfiebí existenciálního
ruãení.
Vím, Ïe to není vût‰inov˘ názor, ale pfiekvapilo mû, kolik mûl
pozitivních ohlasÛ právû ãlánek Josefa âermáka, kter˘ byl rovnûÏ
uvefiejnûn v internetovém vydání CzechFolks.com Plus:
Bfietislav Kotyza: Jsem vnitfinû potû‰en závûry Va‰eho ãlánku -
Prezidentské zastavení u pátého pfiikázání. Jsem z tûch, co zÛstali
doma na své hroudû a dûkuji zde tímto v‰em “krajánkÛm”, Ïe svÛj
odchod z tehdej‰í âeskoslovenské republiky uskuteãnili jen na
vlastní nebezpeãí. Bez po‰pinûní si vlastního svûdomí vraÏdou
ãlovûka. VraÏda zÛstává vÏdy jen vraÏdou. Zájem spoleãnosti o
toto téma, vãetnû rozdílnosti názorÛ na vinu ãi nevinu aktérÛ,
svûdãí o hlubokém povûdomí národa o základech kfiesÈanské
morálky. Vyhnuli jsme se rovnûÏ, jak doufám i do budoucna,
nejãernûj‰í události v dûjinách kaÏdého národa: Obãanské válce.
Barbara Semenov: Jedním slovem - BRAVO za tento ãlánek.
Osobnû jsem se dlouho s touto záleÏitostí pot˘kala, protoÏe se
stoprocentnû ztotoÏÀuji s názorem pana âermáka, ale nikdy jsem
nemûla odvahu tento názor vefiejnû vyslovit vzhledem k tomu, Ïe
by se znaãné ãásti ãtenáfiÛ pravdûpodobnû nelíbil. Dovolím si toto
odváÏné a v˘znamné zamy‰lení Josefa âermáka otisknout v
rámci spolupráce s redakcí CzechFolks PLUS ve svém ãasopise
âechoaustralan.
Jan Waldauf: „Dr. J. âermákovi se podafiilo v ãlánku vyjádfiit a
logicky zdÛvodnit pochybnosti, které mnozí mûli pfii návrzích na
udûlení cen a vyznamenání Ma‰ínovû skupinû. Nedokázali jsme je
v‰ak tak pfiesvûdãivû zdÛvodnit, jak se to podafiilo v ãlánku J.
âermáka. Doufám, Ïe si hodnû lidí ãlánek pfieãte a nad vûcí se
zamyslí. Myslím také, Ïe ãlánek napsal právû vãas, kdy se po smrti
Milana Paumera opût podávají návrhy na vyznamenání skupiny
prezidentem republiky.“
Alena MartinÛ: „Vãera jsem se náhodou podívala na Satellite a
na‰la jsem tam vá‰ ãlánek o bratrech Ma‰ínech a Paumerovi. Moc
se mi líbil, je skvûle napsan˘. Je to pfiesnû to, co si já také myslím
a co jsem se snaÏila pfied tûmi dvûma lety fiíct ve sv˘ch komentáfiích
pro Nov˘ domov. (Já to ov‰em dûlala velmi neobratnû.) V kaÏdém

pfiípadû vám dûkuji; moc jste mû potû‰il!“
Marie Zieglerová: „Velmi si váÏím dr. âermáka a povaÏuji za ãest,
Ïe se mohu svojí tro‰kou práce podílet na úpravû a zvefiejnûní jeho
textÛ. VáÏím si jeho erudice vycházející z Ïivotních zku‰eností,
dÛkladné znalosti problému v celé jeho ‰ífii a hloubce, i logického
zdÛvodnûní dÛsledkÛ, které vede ãtenáfie k pozornému vnímání
argumentÛ. Pfiiznávám, Ïe jsem sice problém “Ma‰ínÛ” povrchnû
znala a vûdomû jejich poãínání neschvalovala, ale teprve tento
ãlánek dr. âermáka mi poskytl dostateãnû pádné srovnání toho, Ïe
kdyÏ dva dûlají totéÏ, nikdy to není totéÏ. A zamrazí mû pfii
pfiedstavû, Ïe by se panu Paumerovi pfiipletlo do cesty dítû, které,
cituji: “Mûlo by prostû smÛlu…” Asi je naivní moje pfiesvûdãení, Ïe
by pro budoucnost planety staãilo, aby ãlovûãí populace Ïila podle
deseti jednoduch˘ch pfiímoãar˘ch pfiikázání… nezabije‰…
nepokrade‰… nesesmilní‰… Proã by to ne‰lo u lidí, kdyÏ v‰echny
ostatní Ïivoãi‰né druhy dokáÏí dodrÏovat daná pravidla smeãky,
rodu, roje…?! A máme vÛbec právo sami sebe povaÏovat za
“homo sapiens”?!“
Martin PfiibáÀ: „Dûkuji Vám za ãlánek, kter˘ je napsán upfiímn˘m
jazykem. Vyjadfiuje hluboké zamy‰lení nad letitou skuteãností
smrti lidí a morálním aspektem samotného zabití. Pfii hledání
historick˘ch paralel je moÏné spatfiit i podobenství u sv Václava a
jeho zabití, z ruky jeho bratra. MÏikové rozhodnutí bratra Boleslava
a nebo pfiipravená akce jak ukonãit vyjednávání slabého bratra…
Jisté je, Ïe z bratra Václava se stal svûtec a patron národa a bratr
Boleslav zÛstal v historické ‰edi. KaÏd˘ národ potfiebuje své
hrdiny, jak bylo v ãlánku napsáno, to aby pfií‰tí generace si mohly
pfiipomenout své kofieny a nebo nacházet vzor pro následování.
âím déle od události bude, tím rozostfienûj‰í mÛÏe b˘t fokus
pozorovatele. Morální hledisko v‰ak zÛstává nemûnné, tedy
alespoÀ pro ná‰ národ.“
Paterka (do‰lo e-mailem do Satellitu): „âetl jsem, ãi ãtu, zajímav˘,
aã dle mne tak trochu zamotan˘ ãlánek pana âermáka o bratrech
Ma‰ínech a Paumerovi. Ono je to sloÏitûj‰í. Bratfii Ma‰ínové dostali
od prezidenta ocenûní. A v dal‰ím vyvíjeli protikomunistickou
ãinnost. A dle nûkter˘ch názorÛ, pfiispûli také dílem pfiíslu‰n˘m k
likvidaci totalitního reÏimu. Jaká byla po válce a osmaãtyfiicátém
situace, asi kaÏd˘ dospûl˘ ví. Evropa (a nejen Evropa) rozdûlená
mocnostmi dle jaltské konference, v té dobû spojenci. Byly skupiny,
které se skuteãnû snaÏily reÏim snad svrhnout. Jistû. Ale mûlo to
nadûji na úspûch? V té dobû po Únoru urãitû ne.
âili po r. 48 mohli odbojáfii národu sdûlovat, Ïe nesouhlasí se
stavem, ale to asi bylo v‰e, co mohli dûlat. Pfiíklad dal‰í. V Plzni pfii
mûnû vypuklo povstání. Z oken radnice byly vyhazovány busty
komunistick˘ch velikánÛ a dokonce milice odmítaly zakroãit a tak
byly poslány na uti‰ení vá‰ní pohraniãní jednotky. Ty ale nemûly
‰anci. No a nic. Ale mezi lidmi chodili pfiíslu‰níci StB a fotili a fotili
a aÏ se dav za dva tfii dny roze‰el, obcházeli tito pánové pracovi‰tû
a ukazovali fotky a negativy, jako Ïe hledají kamaráda ãi podobnû.
Co tím chci fiíci? Stav po 48. byl obdobím strachu. Ve‰keré akce
proti reÏimu jenom zvy‰ovali ostraÏitost ÚV a nakonec se to zvrhlo
tak, Ïe ãlovûk nevûdûl, kdo ho práskne. Víme, Ïe staãilo fiíci tfieba
v hospodû vtip a i ten co ho sly‰el a nehlásil, mohl jít sedût.
Bratfií Ma‰ínové a jejich skupina na to ‰la jinak. ZaráÏeli Ïelezné
tyãe do obilí, tím se rozbíjely samovazy, rÛzné sekaãky a uÏ
zaãínající kombajny; dále zapalovali stohy a snad i jeden kravín.
Lidé uÏ toho mûli dost, vûdûli kdo to dûlá a Ïe na ne po‰lou VB. No,
chlapci museli pryã. Cel˘ útûk je trochu pfiedûlán do akãního stylu,
existuje o tom celém i film . Jó, tam jsou jako skuteãní ranafii a znalci
boje. V reálu ale podfiízli pfiíslu‰níka. No. Ten jako nemusel b˘t
zrovna vûrn˘ straník. MoÏná Ïe kdyby Ma‰ínové fiekli, Ïe hodlají
utéct, Ïe by jim i ten pfiíslu‰ník je‰tû pomohl. MoÏná ne. A válka,
podle v˘roku spojen˘ch mocností definitivnû skonãila. Akce s
pokladníkem, je to ale loupeÏ s vraÏdou  dohromady. A dle názoru
jin˘ch: komunismus, teda to, co to bylo, skonãil. Skonãil hlavnû
proto, Ïe uÏ ho nechtûli ani lidé, ani samotní komunisté. AÏ na
skupinu takov˘ch tûch koÏen˘ch straníkÛ.“

Ale‰ Bfiezina
***


