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Film Rozhlas Stenozáznam „Šedá kniha“1

 [Moderátor:] V procesu proti t inácti2 
velezrádc m a vyzv da m p edstoupil 
k výslechu p i sobotním p elí ení jako 
poslední Záviš Kalandra. 

(po p estávce pokra ování v 15.15 hod.) VÝSLECH OBŽALOVANÉHO ZÁVIŠE 
KALANDRY 

 [P edseda:]3 Pokra uji v p erušeném 
hlavním p elí ení a prosím, aby pan 
obžalovaný, Záviš Kalandra4 p edstoupil a 
není-li zde, aby byl p edveden. Prosím.  
[pauza 12 sekund] 
[P edseda:] Pane obžalovaný, porozum l 
jste obžalob , která byla na vás podána? 

[P edseda]: Pokra ujeme v p erušeném 
hlavní p elí ení a prosím, aby p edstoupil 
pan obžalovaný Záviš Kalandra. 
(Obžalovaný p edstupuje.) Pane 
obžalovaný, porozum l jste obžalob , která 
byla na Vás podána? 

P edseda: Pokra ujeme v p erušeném 
hlavním p elí ení. P edstoupí obžalovaný 
Záviš Kalandra. (Obžalovaný p edstupuje.) 
Pane obžalovaný, porozum l jste obžalob , 
která byla na vás podána. 

[Kalandra:] Ano, pane p edsedo.   [Obžalovaný] [Kalandra]: Ano, pane 
p edsedo. 

Kalandra: Ano, pane p edsedo. 

[P edseda:] Stoupn te si, prosím, tak, aby 
vám bylo dob e rozum t… [šustí spisem] 
Cítíte se vinen zlo inem velezrady a 
zlo inem vyzv da ství v tom smyslu, jak 
jste žalován? 

[P edseda:] Stoupn te si, prosím, tak, aby 
vám bylo dob e rozum t… [šustí spisem] 
Cítíte se vinen zlo inem velezrady a 
zlo inem vyzv da ství v tom smyslu, jak 
jste žalován? 

 
 
[P edseda]: Cítíte se vinen zlo inem 
velezrady a zlo inem vyzv da ství v tom 
smyslu, jak jste žalován? 

 
 
P edseda: Cítíte se vinen zlo inem 
velezrady a zlo inem vyzv da ství v tom 
smyslu, jak jste žalován? 

[Kalandra:] Ano, pane p edsedo. [Kalandra:] Ano, pane p edsedo.  [Obžalovaný] [Kalandra]: Ano, pane 
p edsedo. 

Kalandra: Ano, pane p edsedo. 

[P edseda:] Nejprve o vaší… vašem [P edseda:] Nejprve o vaší… vašem [P edseda]: Nejprve o Vašem politickém P edseda: Nejprve o vašem politickém 

                                                 
1 Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Horáková a spole níci. Ministerstvo spravedlnosti, Praha 1950, s. 131 133. Vydaný oficiální záznam procesu je podle 
obálky tradi n  nazýván „šedou knihou“. Pasáže z filmového a rozhlasového záznamu p epsala Lenka Novotná, pasáže z originálu stenozáznamu procesu p epsala Jitka 
Radkovi ová a pasáže z knihy „Proces s vedením…“ p epsal Jaroslav Novák. Srovnávací tabulku, kterou sestavil Marek Janá , opravil, sjednotil a opat il poznámkovým aparátem 
autor. Slovenské pasáže ( asto se ovšem spíše jedná o „ eskoslovenské“ pasáže) opravil Juraj Marušiak. Všem zmín ným d kuji za pomoc. Za pomoc p i kontrole p episu a za 
laskavé poskytnutí kopií archivních pramen  d kuji Martinu Vadasovi. Pracovnicím Národního archivu a Archivu Ministerstva vnitra R d kuji za pomoc p i studiu archivních 
dokument . Za poskytnutí souhlasu s publikací text  d kuji Národnímu filmovému ústavu, Archivu eského rozhlasu a Národnímu archivu.  
2 V procesu byli obžalováni: JUDr. Milada Horáková, JUDr. Josef Nestával, JUDr. Ji í Hejda, Františka Zemínová, František P eu il, Jan Buchal, Antonie Kleinerová, JUDr. Old ich 
Pecl, Záviš Kalandra, JUDr. Zden k Peška, Vojt ch Dundr, JUDr. Bed ich Hosti ka a JUDr. Ji í K ížek.  
3 P edseda: JUDr. Karel Trudák (1907 1960) – eský soudce. V procesu vystupoval v roli p edsedy soudu. P vodn  p ednosta okresního soudu v Kojetín . V roce 1950 len senátu 
odd lení Státního soudu v Brn  a p ednosta politického prezídia Nejvyššího soudu. K osobám vystupujícím v procesu srov. DVO ÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Ji í: O Milad  
Horákové a Milada Horáková o sob . Klub Milady Horákové – Nakladatelství Eva Milan Nevole, Praha 2001, s. 255 306. 
4 Záviš Kalandra (1902 1950) – eský politik, noviná  a historik. V procesu vystupoval v roli obžalovaného. V letech 1923 36 len KS , vylou en za kritiku zahrani ní politiky 
SSSR a kritiku moskevských politických proces . V roce 1925 generální sekretá  Komunistické studentské frakce (Kostufra). V letech 1939 1945 v zn n v koncentra ních 
táborech. Dne 7. 11. 1949 zat en a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti. Popraven 27. 6. 1950 na pankráckém dvo e spolu s Miladou Horákovou, Janem Buchalem a 
Old ichem Peclem. AMV, H-213; AMV, 305-737-4, 6; AMV, V-6301/1, 10, 109 MV. Ke Kalandrov  životním osud m a dílu blíže BURDA, Vladimír: P erušený sen Záviše 
Kalandry, In: KRATOCHVÍL, Antonín: Žaluji (díl 2.). Vrátit slovo uml eným. Dolmen, Praha 1990, s. 180 192; BRABEC, Ji í: Doslov, In: KALANDRA, Záviš: Intelektuál a 
revoluce. eskoslovenský spisovatel, Praha 1994, s. 365 407; BOU EK, Jaroslav: 27.6.1950. Poprava Záviše Kalandry. eská kulturní avantgarda a KS . Nakladatelství Havran, 
Praha 2006; BLAŽEK, Petr: „Ludovodemokratický honorár“. Dopisy Ladislava Novomeského Záviši Kalandrovi, In: Pamat národa, ro . 3, . 2 (2006), s. 50 56. 
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politickém život . Vy jste byl nejprve 
redaktorem n jakého listu, ne? 

politickém život . Vy jste byl nejprve 
redaktorem n jakého listu, ne? 

život . Vy jste byl nejprve redaktorem 
n jakého listu, ne? 

život . Vy jste byl redaktorem? 

[Kalandra:] Ano, pane redaktor[e]… 
p edsedo. 

[Kalandra:] Ano, pane redaktor[e]…  
p edsedo.  

[Obžalovaný] [Kalandra]: Ano, pane 
p edsedo. Byl jsem postupn  vedoucím 
redaktorem Rudého ve erníku, Rudého 
práva, Halo [!] novin a Tvorby. 

Kalandra: Ano, pane p edsedo, byl jsem 
postupn  redaktorem Rudého ve erníku,
Rudého práva, Haló novin a Tvorby. 

[P edseda:] Tak.  [P edseda:] Tak.  
[Kalandra:] Byl jsem postupn  vedoucím 
redaktorem Rudého ve erníku, Rudého 
práva, Haló novin a Tvorby. 

[Kalandra:] Byl jsem postupn  vedoucím 
redaktorem Rudého ve erníku, Rudého 
práva, Haló novin a Tvorby. 

[P edseda:] No, byl jste také organizován 
v Komunistické stran
[ eskoslovenska]…? 

[P edseda:] No, byl jste také organizován 
v Komunistické stran
[ eskoslovenska]…? 

[P edseda]: Byl jste také organisován 
v komunistické stran ?

P edseda: Byl jste organisován v 
komunistické stran ?

[Kalandra:] Ano, od roku 1923 do roku 
1936.

[Kalandra:] Ano, od roku 1923 do roku 
1936.

[Obžalovaný] [Kalandra]: Ano[,] od roku 
1923 do roku 1936. 

Kalandra: Ano[,] od roku 1923 do roku 
1936.

[?:] Ano. 
[P edseda:] A kdy jste byl zbaven t chto 
funkcí?  

[P edseda]: A kdy jste byl zbaven t chto 
funkcí? 

P edseda: A kdy jste byl zbaven svých 
funkcí.

[Kalandra:] V srpnu roku 1936.  [Obžalovaný] [Kalandra]: V srpnu 1936. Kalandra: V srpnu 1936.
P edseda: Z jakého d vodu? [P edseda]: Z jakédo [!] d vodu? P edseda: Z jakého d vodu? 

[Kalandra:] Pon vadž jsem otev en
vystoupil nep átelsky proti Komunistické 
internacionále a Sov tskému svazu. 

[Kalandra:] Pon vadž jsem otev en
vystoupil nep átelsky proti Komunistické 
internacionále a Sov tskému svazu. […] 

[Obžalovaný] [Kalandra]: Pon vadž jsem 
otev en  vystoupil. [!] nep átelsky proti 
komunistické internacionále a Sov tskému 
Svazu. 

Kalandra: Pon vadž jsem nep átelsky
vystoupil proti Komunistické 
internacionále a Sov tskému svazu. 

[P edseda:] No, a to m lo za následek?  [P edseda]: A to m lo za následek? P edseda: A to m lo za následek? 
[Kalandra:] Mé vylou ení z Komunistické 
strany eskoslovenska.  

[Obžalovaný] [Kalandra]: Mé vylou ení 
z KS .

Kalandra: Mé vylou ení z KS .

[P edseda:] [otá í list] V kterém roce to 
bylo? 

[P edseda]: V kterém roce? P edseda: V kterém roce ? 

[Kalandra:] V srpnu roku 1936. [Obžalovaný] [Kalandra]: V srpnu 1936. Kalandra: V srpnu 1936. 
[P edseda:] To jen tak…  
[Vieska5:] Trica šest, aby bolo jasno.  
[P edseda:] T icetšest.  

5 JUDr. Juraj Vieska (1913 1965) – p vodním jménem Weisz, eskoslovenský d stojník a vojenský prokurátor. V procesu p sobil v roli prokurátora. P ed 2. sv tovou válkou odešel 
jako sionista do Palestiny. Za války v s. zahrani ním vojsku, od r. 1945 d stojník vojenské kontrarozv dky (OBZ). Od r. 1948 nám stek vrchního vojenského prokurátora. Dne    
22. 10. 1951 zat en a v r. 1953 odsouzen za násilí v i vyslýchaným k 7 let m ztráty svobody. Propušt n již v únoru 1955, poté vedoucím Právnického ústavu Ministerstva 
spravedlnosti. Spoluautor knihy Místní lidové soudy a zkušenosti se soudružskými soudy v jiných zemích ( eskoslovenská spole nost pro ší ení politických a v deckých znalostí, 
Praha 1961). Podle dobového hodnocení Ministerstva spravedlnosti byl Vieska „politicky nejvysp lejší referent, velmi výkonný, znamenitý e ník, s velkým úsp chem absolvoval 

adu velkých proces “. Národní archiv, Klos v archiv, Situa ní zpráva Ministerstva spravedlnosti ve v ci Direktoria, 2. 5. 1950. 
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[Kalandra:] Ano.  
[P edseda:] T icetšest. Prosím, pane 
p edsedo. 
[Bedrna6:] Pán obžalovaný Kalandra, 
poznali vy ste sa s obžalovaným Peclom7

tiež ešte v Kostrufre8? Niepoznali ste ho? 

[P ísedící] Bedrna: Pane obžalovaný, znal 
jste se s obžalovaným Peclem? 

P ísedící: Pane obžalovaný znal jste se s 
obžalovaným Peclem ? 

[Kalandra:] Pane p edsedo [!], já  jsem ho 
znal v té dob , i p ed tím, i potom.  

[Obžalovaný] [Kalandra]: Já jsem ho znal 
v té dob , i p edtím, i potom. 

Kalandra: Znal jsem se s ním již d íve.

[Bedrna:] Poznali ste ho a viete o tom, že 
Pecl bol z Kostufry […]

[P ísedící] Bedrna: A víte, že Pecl byl 
vyhozen z Kostufra promalversace [!]? 
[Obžalovaný] [Kalandra]: Ano, vím o tom. 
[P ísedící] Bedrna: Že jste za al tu svoji 
kariéru s ním? 
[Obžalovaný] [Kalandra]: Totiž, pane 
p ísedící, jeho iny se tehdy netýkaly 
Kostrufra. Ta ho vylou ila potom 
z Úst edního svazu s. studentstva. 

[Bedrna:] […] stanovisko zaujal vtedy, ke
st  pre malverzácie bol vyhodený zo Sväzu 
študenstva a preto vyhodený aj 
z Kostufry…  

[Prokurátor] Vieska [!]9: Ta zpronev ra
za ala již spor [!]10? Je to tak pane Pecle, 
totiž to, že vy jste to, své ostré 
protikomunistické stanovisko m l, když 
jste byl vyhozen pro malversace ze Svazu 
studentstva. 

[Pecl:] Ale vždy  já jsem z Kostufry 
vystoupil…

[Obžalovaný] Pecl: Já jsem p ece vystoupil 
d íve, než jsem m l ty v ci v Úst edním 
Svazu [!]. 

[Vieska:] Nie je po u , pán obžalovaný! 
Niebu te tak skromný teraz. Po te
k mikrofonu. 
[Pecl:] Já jsem z Kostufry p ece vystoupil 
d íve [ješt ], než jsem m l tedy ty v ci

6 JUDr. Karol Bedrna (1901 ?) – slovenský soudce. V procesu vystupoval v roli p ísedícího soudce. Od r. 1948 nám stek p edsedy Hlavního soudu v Bratislav , poté soudce u 
Státního soudu v Praze. Podle dobového hodnocení Ministerstva spravedlnosti „politicky velmi vysp lý, spolehlivý, pohotový“. Národní archiv, Klos v archiv, Situa ní zpráva 
Ministerstva spravedlnosti ve v ci Direktoria, 2. 5. 1950. 
7 JUDr. Old ich Pecl (1903 1950) – eský právník a obchodník. Od r. 1923 len a poté p edsedou Komunistické studentské frakce (Kostufra), odkud vystoupil v r. 1925. Do r. 1945 
majitel nevýnosného antracitového dolu „Etna” ve Lhoticích. Dne 9. 11. 1949 byl zat en a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti. Popraven 27. 6. 1950 na 
pankráckém dvo e spolu s Miladou Horákovou, Janem Buchalem a Závišem Kalandrou. AMV, V-6301/9 MV. 
8 Kostufra – Komunistická studentská frakce.  
9 Správn  Bedrna. 
10 Správn  patrn  „skôr” ( esky d íve). 
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v Úst edním svazu studentstva… 
[Bedrna:] Aké tie veci… [?] 
[Vieska:] Co ste spreneveril! [?] [Prokurátor] Dr. Vieska: Jaké ty v ci? Ty 

podvody.
[Pecl:] Jednalo se o dva tisíce korun. [Obžalovaný] Pecl: Jednalo se o 2.000 K s.
[Vieska:] O ko ko?  
[Kalandra:] Dva tisíce.  
[P edseda:] Ano.  
[Vieska:] No vidíte, jak potom to stúplo.  
Dva tisíc, potom devä desiattisíc, no a 
potom ste sa už stal podnikate om. 

[Prokurátor] Vieska: Vidíte, jak to potom 
stoupalo: 2.000, potom 90.000 K s a potom 
jste již stal fabrikantem. 

[Bedrna:] Potom už poctivo zarábal 
milióny ako fabrikant. 

[P ísedící] Bedrna: A to jste již vyd lával 
miliony. 

[P edseda:] Postav[te]… posa te se, pane 
obžalovaný. 
[zvon ní, nalévání vody, odkašlání] [Moderátor:] Tehdy vystoupil Kalandra 

proti politice lidové fronty na obranu 
republiky, proti politice semknutí všech 

demokratických sil na obranu proti 

fašistické úto nosti.

[P edseda:] […] A p ikro íme […] [P edseda:] […] A p ikro íme ihned pane 
obžalovaný k vaší vlastní trestné innosti.
Tak p edevším jste žalován, že jste se 
dopustil špionáže. S kým jste ji provád l? 
S kým jste se spol il k tomu…? V této 
innosti? 

[P edseda]: P ikro íme ihned pane 
obžalovaný k Vaší vlastní trestní innosti.
Tak p edevším jste žalován, že jste se 
dopustil špionáže, s kým jste ji provád l,
s kým jste se k ním [!] spol il[?] 

P edseda: P edevším jste žalován, že jste se 
dopustil špionáže. S kým jste ji provád l? 

[Kalandra:] Provád l jsem ji ve spol[ku]… 
ve spolku s doktorem Old ichem Peclem a 
s anglickou státní p íslušnicí Mary 
Bakerovou.

[Obžalovaný] [Kalandra]: Provád l jsem ji 
ve spojení s Dr. Old ichem Peclem a 
s angl[ickou] angl. [!] státní p íslušnicí 
Mery [!]  Bakerovou. 

Kalandra: Provád l jsem ji ve spojení s dr. 
Old ichem Peclem a anglickou státní 
p íslušnicí Mary Bakerovou. 

[P edseda:] Pro  práv  s Peclem jste se 
spojil? 

[P edseda]: Pro  práv  s Peclem jste se 
spojil? 

P edseda: Pro  práv  s Peclem jste se 
spojil? 

Kalandra:] To ovšem za alo náhodným 
setkáním v srpnu roku 1948. [n kdo kašle]

[Obžalovaný] [Kalandra]: To ovšem za alo
náhodným setkáním v srpnu 1948. 

Kalandra: Já jsem znal Pecla již p edtím. 
Naše protistátní innost za ala vlastn
setkáním v srpnu 1948. 

[P edseda:] No jak to prosím bylo? [P edseda]: Jak to bylo? P edseda: Jak to bylo? 
[Kalandra:] A náhodné setkání dvou 
starých kamarád , dvou starých spolužák
z téhož ústavu. 
[v pozadí rána] 

[Obžalovaný] [Kalandra]: Náhodné setkání 
dvou starých kamarád , spolužák , z téhož 
ústavu.  

[P edseda:] No? 
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[Kalandra:] Z tohoto… z tohoto setkání se 
rozvinula nejprve… nejprv… se rozvinul 
styk, který nem l ješt  s žádnou protistátní 
inností nic spole ného, ale za átkem 

prosince téhož roku jsme se na jedné 
z t chto sch zek dohodli o tom, že a jak 
bychom provád li takovou… jak jsme 
tehdy tomu íkali informa ní innost.

[Kalandra:] Z tohoto setkání se rozvinul 
nejprve styk, který nem l ješt  se žádnou 
protistátní inností nic spole ného ho, ale 
za átkem prosince téhož roku, jsme se na 
jedné z t chto sch zek dohodli o tom, že a 
jak bychom provád li takovou, jak jsme 
tehdy tomu íkali informa ní innost.

Kalandra: Dohodli jsme se na provád ní
informa ní innosti, jak jsme tomu tehdy 
íkali.

[Vieska:] A teraz tomu hovoríte? [P edseda]: A nyní tomu íkáte? P edseda: A nyní tomu íkáte? 
[Kalandra:] Špionáž, vyzv da ství. [Obžalovaný] [Kalandra]: Špionáž, 

vyzv da ství.
Kalandra: Špionáž, vyzv da ství. 

[P edseda:] K tomu, abyste mohli tuto 
špionážní innost provozovat, pot ebovali 
jste n jaké spojení na  toho, komu jste tyto 
zprávy p edával. 

[P edseda]: K tomu, abyste mohli tuto 
špionážní innost provozovati, pot ebovali 
jste n jaké spojení na toho, komu jste tyto 
zprávy p edávali. 

P edseda: K tomu abyste mohli špionážní 
innost provozovat pot ebovali jste n jaké 

spojení na toho, komu byste tyto zprávy 
p edávali ? 

[Kalandra:] Ano, pane p edsedo. A o tomto 
spojení jsem práv  v d l já. 

[Obžalovaný] [Kalandra]: Ano, pane 
p edsedo, a o tomto spojení jsem práv
v d l já.  

Kalandra: Ano. A toto spojení jsem m l
práv  já. 

[P edseda:] […] Kdo to byl? [P edseda:] Ano. Kdo to byl? 
[Kalandra:] To byla Mary Bakerová11. [Kalandra:] To byla Mary Bakerová. [Kalandra:] Byla to Mary Bakerová. [Kalandra:] Byla to Mary Bakerová, 
[P edseda:] Jinak? Ješt  lépe kdybyste nám 
ekl…

[P edseda:] Jinak? Ješt  lépe kdybyste nám 
ekl…  

[P edseda]: A jinak, ješt  lépe? 

[Kalandra:] Ehm… Mary Bakerová byla 
anglická státní p íslušnice, která byla v tu 
dobu zam stnána u nás v eskoslovenském 
rozhlase jako anglická hlasatelka. [v pozadí   

se nesrozumiteln  ozve patrn  Vieska]  

[Kalandra:] Ehm… Mary Bakerová byla 
anglická státní p íslušnice, která byla v tu 
dobu zam stnána u nás v eskoslovenském 
rozhlase jako anglická hlasatelka. v pozadí   

se nesrozumiteln  ozve patrn  Vieska]

[Obžalovaný] [Kalandra]: Mary Bakerová 
byla [anglická] státní p íslušnice, která byla 
v té dob  zam stnána u nás v s. rozhlase, 
jako, anglická hlasatelka. 

[Kalandra:] která byla v té dob
zam stnána u nás v eskoslovenském 
rozhlase jako anglická hlasatelka. 

[P edseda:] M la ona styky s n kým prosím 
ješt ?

[P edseda:] M la ona styky s n kým prosím 
ješt ?

[P edseda]: M la ješt  s n kým styky? P edseda: M la ješt  n jaké styky? 

[Kalandra:] Ovšem. [Kalandra:] Ovšem. [Obžalovaný] [Kalandra]: Ovšem.  Kalandra: Ovšem.  
[P edseda:] S kým m la styky? [P edseda:] S kým m la styky? 
[Kalandra:] M la intimní styky 
s Wolfgangem Salusem12, který  byl… 

[Kalandra:] M la intimní styky  
s Wolfgangem Salusem, který byl… 

[Kalandra:] M la intimní styky 
s Volgangem [!] Salusem… 

[Kalandra:] M la styky s Wolfgangem 
Salusem. 

11 Mary (Elen) Bakerová (1920 ?) – anglická noviná ka. V r. 1945 p ijela do eskoslovenska, kde do listopadu 1948 pracovala jako hlasatelka eskoslovenského rozhlasu 
v anglickém vysílání, poté do 28. 3. 1949 pracovala jako sekretá ka v pražském Informa ním úst edí OSN pro eskoslovensko a Jugoslávii. V íjnu 1948 údajn  uzav ela 
v Hessensku s atek s Wolfgangem Salusem. V r. 1949 podle výpov di Záviše Kalandry krátce pracovala jako p ekladatelka u vedoucího pražské kancelá e americké tiskové 
agentury United Press  Smithe. V ervnu 1949 odcestovala z eskoslovenska do Mnichova, kde m la pracovat v americké okupa ní správ . Podle zprávy Státní bezpe nosti bydlela 
v r. 1953 v Západním Berlín . AMV, H-213; AMV, V-6301/10, 109 MV; AMV, osobní svazek, arch. . 22613 MV. 
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[P edseda:] Tak to nemyslím…  [P edseda:] Tak to nemyslím…  
[Kalandra:] Pardon.  [Kalandra:] Pardon.  
[P edseda:] …já myslím ty styky, které nás  
zajímají. 

[P edseda:] …já myslím ty styky, které nás  
zajímají. 

[P edseda]: Já myslím, ty styky, které nás 
zajímají. 

[Kalandra:] Ne, to byly i politické styky, 
p irozen .

[Kalandra:] Ne, to byly i politické styky, 
p irozen .

[Obžalovaný] [Kalandra]: To byly i 
politické styky, p irozen .

[P edseda:]  Také politické. Ale ty styky, 
kterouž… kterých bylo potom využito 
k p edávání t ch špionážních zpráv. 

[P edseda:]  Také politické. Ale ty styky, 
kterouž… kterých bylo potom využito 
k p edávání t ch špionážních zpráv. 

[P edseda]: Ale ty styky, kterých bylo 
potom využito k p edávání špionážních 
zpráv. 

P edseda: M la styky s n kým dalším, 
kterých bylo využito k p edávání 
špionážních zpráv?   

[Kalandra:] Ano, zde m la styk 
s redaktorkou United… agentury United 
Press Helenou Fisherovou13.

[Kalandra:] Ano, zde m la styk 
s redaktorkou United… agentury United 
Press Helenou Fisherovou.  

[Obžalovaný] [Kalandra]: Zde m la styky 
s redaktorkou agentury ÚP. [!]14 Helenou 
Fischerovou [!].

Kalandra: Ovšem, m la styky s redaktorkou 
United Press, Helenou Fisherovou. 

[Vieska:] Prosím? [Vieska:] Prosím? 
[P edseda:] Prosím.  [P edseda:] Prosím.  
[Vieska:] Pokia  viem, tá agentúra je 
registrovaná jako tisková, nie ako 
špionážna agentura. 

[Vieska:] Pokia  viem, tá agentúra je 
registrovaná jako tisková, nie ako 
špionážna agentura. 

[Prokurátor] Dr. Vieska: Ta agentura je 
registrována jako tisková a ne jako 
špionážní.

Prokurátor: Ta agentura je ovšem 
registrována jako tisková a ne jako 
špionážní.

[Kalandra:] Ovšem, pane prokurátore. 
Mluvím o tiskové agentu e.

[Kalandra:] Ovšem, pane prokurátore. 
Mluvím o tiskové agentu e.

[Obžalovaný] [Kalandra]: Ovšem, já 
mluvím o tiskové agentu e. 

Kalandra: Já mluvím o tiskové agentu e.

[Vieska:] Nie, ja vám nevytýkam. Len 
konštatujem, že United Press je tisková 
agentúra a teraz [kašle] by bolo treba 
ozrejmi , jak sa z tiskovej agentúry stala 
špionážna agentúra. 

[Vieska:] Nie, ja vám nevytýkam. Len 
konštatujem, že United Press je tisková 
agentúra a teraz [kašle] by bolo treba 
ozrejmi , jak sa z tiskovej agentúry stala 
špionážna agentúra. […] 

[Prokurátor] Vieska. Já to jenom íkám, 
abychom si to oz ejmili. 

Prokurátor: Já to íkám proto, abychom si 
to oz ejmili. 

[Kalandra:] Ano. Mám odpov d t hned na 
tu otázku?  
[Vieska:] No prosím! Od toho sme tuná.  
[Kalandra:] Když jsme mluvili s Peclem o 
tom, že budeme dodávat zahrani nímu 
tisku… zahrani nímu tisku zprávy, které 
z ejm  mají za ú el poškodit 
eskoslovenské hospodá ství, nev d li jsme 

ješt , kam p esn  tyto zprávy by[chom]… 

[Obžalovaný] [Kalandra]: Když jsme 
mluvili s Peclem o tom, že budeme 
dodávati zahrani nímu tisku zprávy, které 
z ejm  mají za ú el poškoditi 
eskoslovenské hospodá ství, nev d li jsme 

ješt , kam p esn  tyto zprávy bychom 

Kalandra: Když jsme mluvili s Peclem o 
tom, že budeme dodávati zprávy, které mají 
za ú el poškoditi eskoslovenské 
hospodá ství, nev d li jsme ješt , kam 
p esn  tyto zprávy bychom mohli 
umis ovat. Já jsem v d l o Mary Bakerové 

12 Wolfgang (Václav) Salus (1909 ?) – eský redaktor. Do r. 1927 v KS , poté vylou en, spolupracoval s Lvem Trockým. P ed válkou p sobil v Jack London clubu. V letech 
1942 45 v zn n v koncentra ních táborech. Od r. 1945 zam stnán v eskoslovenské filmu. V ervnu 1948 odešel do Mnichova. AMV, 305-737-3, 5, 6; AMV, H-213; AMV, V-
6301/9, 10, 109 MV; AMV, osobní svazek, arch. . 22613 MV. 
13 Helen Fisherová (1912 ?) – americká noviná ka. Za 2. sv tové války p sobila v armád  USA. V r. 1945 p ijela do eskoslovenska, kde (podle výpov di Záviše Kalandry do 
prosince 1948) pracovala jako redaktorka v pražské kancelá i americké tiskové agentury United Press. AMV, H-213; AMV, V-6301/9, 10, 109 MV; AMV, osobní svazek, arch. .
22613 MV. 
14 United Press. 
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bychom mohli umís ovat. Já jsem v d l
jenom o existenci Mary Bakerové. A proto 
jsem šel ješt  téhož dne ve er za Mary 
Bakerovou a jí se p ímo ptal, kam by ona 
takové zprávy, zprávy toho druhu, mohla  
dodávat. A ona mn ekla o své p ítelkyni
ehm… Helen  Fisherové v United Press a 
tím se stalo, že celá naše špionáž byla 
dirigována The United Press. Že… 

[Kalandra:] […] Já jsem v d l jenom o 
existenci Mary Bakerové. A proto jsem šel 
ješt  téhož dne ve er za Mary Bakerovou a 
jí se p ímo ptal, kam by ona takové zprávy, 
zprávy toho druhu, mohla dodávat. A ona 
mn ekla o své p ítelkyni ehm… Helen
Fisherové v United Press a tím se stalo, že 
celá naše špionáž byla dirigována The 
United Press. Že… 

mohli umís ovat. Já jsem v d l jenom 
o existenci Mary Bakerové, a proto jsem šel 
ješt  téhož dne ve er za Mary Bakerovou a 
té se p ímo ptal, kam by ona takové zprávy 
toho druhu mohla dodávat. Ona mi ekla o 
své p ítelkyni Helen  Fischerové [!]
v United Pressu a tím se stalo, že celá naše 
špionáž byla dirigována p es United Press.  

a proto jsem šel ješt  téhož dne ve er k ní a 
ptal jsem se, kam by ona zprávy tohoto 
druhu mohla dodávat. Bakerová mi ekla o 
své p ítelkyni Helen  Fisherové z United 
Pressu a tak se stalo, že naše špionáž s 
Peclem byla dirigována p es United Press. 

[Vieska:] Nebolo to… Prosím. [Vieska:] Nebolo to… Prosím. 
[Kalandra:] Že ovšem tam se vyskytla… 
vyskytl vyslovený agent CIC americké 
tiskové… americké tajné výzv dné služby, 
nám zpo átku nebylo známo. Až b hem 
našich dalších styk , to znamená asi 
v lednu, nebo… v každém p ípad
za átkem roku 1949, mn  to p i jisté 
p íležitosti Bakerová sd lila.  Od té doby… 

[Kalandra:] Že ovšem tam se vyskytla… 
vyskytl vyslovený agent CIC americké 
tiskové… americké tajné výzv dné služby, 
nám zpo átku nebylo známo. Až b hem 
našich dalších styk , to znamená asi 
v lednu, nebo… v každém p ípad
za átkem roku 1949, mn  to p i jisté 
p íležitosti Bakerová sd lila. […] 

[Kalandra:] Že ovšem tam se vyskytl 
vyslovený agent CIC, americké tajné 
výzv dné služby, nám zpo átku nebylo 
známo, až b hem našich dalších styk , to 
znamená v lednu nebo v každém p ípad
za átkem roku 1949, mn  to p i jisté 
p íležitosti Backerová sd lila.

[Vieska:] …jo, prosím, ja nebudem vás 
alej vyslýcha  k veci. Len jedna vec je mi 

jaksi v rozporu s tým, o som doteraz tu na 
Vašich protokoloch vedel. Pod a toho, ako 
to vidím z Vašich protokoloch, vypadala 
situácia tak, že správy mal Pecl. 

[Prokurátor] Dr. Vieska: Já vás nebudu dále 
vyslýchat k v ci. Jedna v c ale je mi 
v rozporu s tím, co jsem dosud v d l
z vašich protokol . Podle Vašich protokol
vypadala situace tak, že zprávy m l Pecl

[Kalandra:] To je spr[áva]… 
[Vieska:] A spojenie ste mal vy! [Vieska:] a spojení jste m l vy
[Kalandra:] To je správné, pane 
p e[dsedo]… prokurátore. 
[Vieska:] To bola tá firma s ru eným 
omedzeným. Human society pre pána… 
Hejdu. Ehm… dodatkom ku v erajšiemu 
rozhovoru.15 Tedy ak to bolo? Zpo iatku…
[…]

[Vieska:] – to byla ta firma s ru ením 
omezeným – two-man-society (?) [!]16 – 
pro pana Hejdu, k v erejšímu rozhovoru. 
Jak to bylo zpo átku? 

[Obžalovaný] [Kalandra]: Pane 
prokurátore, b hem celého našeho spojení 
Pecl dodával zprávy, já jsem je p edával 
Backerové krom  zpráv, které jsem… 

[Kalandra:] B hem celého našeho spojení 
Pecl dodával zprávy a já jsem je dával 
Bakerové. 

[Prokurátor] Dr. [Vieska]: D kuji. 

15 Vieska naráží na výpov  JUDr. Ji ího Hejdy z 1. ervna 1950.  
16 Human society. 
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[P edseda:] […] Bakerová, [odkašle si] 

pane obžalovaný, pozd ji zm nila své
zam stnání, ne? 

[P edseda]: Tato Backerová, pane 
obžalovaný, pozd ji zm nila své 
zam stnání.

[Kalandra:] Bakerová pozd ji zm nila své 
zam stnání

[Kalandra:] Ano, [p ešla]… byla, nevím, za 
jakých okolností, p ešla
z eskoslovenského rozhlasu do 
pražského… do eskoslovenského ú adu
Spojených národ . A… odtamtud byla 
zas… b hem tam… zam [stnaná]… mn
neznámých okolností vy[stoupila]… 
odtamtud vystoupila a stala se nakonec 
tlumo nicí korespondenta New York Times 
Schmidta [!]17.

[Obžalovaný] [Kalandra]: Ano, p ešla – 
nevím, za jakých okolností – 
z eskoslovenského rozhlasu do 
eskoslovenského ú adu Spojených národ

a i odtamtud zase za mn  neznámých 
okolností vystoupila a stala se nakonec 
tlumo nicí korespondenta New York Times 
Smitha.

[Kalandra:] a nakonec byla tlumo nicí
korespondenta New York Times Schmidta 
[!]. 

[Vieska:] Nieviet , o je s tým pánom 
Smithom? 

[Prokurátor] Dr. Vieska: Nevíte, co je s tím 
panem Smithem? 

[Kalandra:] […] pane prokurátore, jsem ho 
nevid l.

[Kalandra:] Od kv tna… od kv tna roku 
1949, pane prokurátore, jsem ho nevid l.

[Obžalovaný] [Kalandra]: Od kv tna 1949, 
pane prokurátore jsem ho nevid l.

[Vieska:] On vtedy povedal, že pôjde do 
Rakúska. 

[Vieska:] On vtedy povedal, že pôjde do 
Rakúska. 

[Prokurátor] Dr. [Vieska]: On tehdy íkal, 
že p jde do Rakouska. 

[Kalandra:] Ano. To ikal, že pojede do 
Vídn …

[Kalandra:] Ano. To ikal, že pojede do 
Vídn …

[Obžalovaný] [Kalandra]: To íkal.

[Vieska:] A šiel do N mecka pred troma 
d ami, ke  bola zverejnená žaloba. 

[Vieska:] A šiel do N mecka pred troma 
d ami, ke  bola zverejnená žaloba. 

[Prokurátor] Dr. [Vieska]: A šel do 
N mecka p ed t emi dny, když byla 
zve ejn na žaloba. 

[Vieska:] No prosím. [Vieska:] No prosím. 
[Bedrna:] Ešte lepšie ušiel… [Bedrna:] Ešte lepšie ušiel… 
[Vieska:] Na ierno. Tak prosím. [n kdo

popotahuje]

[Vieska:] Na ierno. Tak prosím. [n kdo

popotahuje]

[P edseda:] Pro  práv , pane obžalovaný,  
jste […]

[P edseda:] Pro  práv , pane obžalovaný, 
jste… Jak si to vysv tlujete, že ta agentúra 
United Press se prop j ila k tomu, že tam 
byli lidé a trp la to, aby se prost ednictvím 
jejím dodávaly zprávy špionážní. 

[P edseda]: Pane obžalovaný, jak si to 
vysv tlujete, že práv  ta agentura United 
Press se prop j ila k tomu, že tam byli lidé 
a trp la to, aby se jejím prost ednictvím 
dodávaly špionážní zprávy? Jak si to 
vysv tlujete, nebo jak nám to m žete
vysv tlit? 

P edseda: Jak si vysv tlujete, že práv
agentura United Press se prop j ila k tomu, 
aby se jejím prost ednictvím dodávaly 
špionážní zprávy? 

[Kalandra:] Ehm… 
[P edseda:] Jak si to vysv tlujete? Nebo jak 
nám to m žete vysv tlit?  
[Kalandra:] Já bych cht l íct t eba [Obžalovaný] [Kalandra]: K tomu bych 

17 Smith (? ?) – americký noviná . V roce 1949 korespondent The New York Times se sídlem ve Vídni, který dojížd l do r. 1949 do Prahy. AMV, V-6301/9, 10, 109 MV. 
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všeobecn , pane p edsedo, že myslím, že 
na… tuto otázku není možná jenom tak 
specifikovaná odpov , (n kdo kašle)

protože platí zcela všeobecn , že se… že 
tiskové agentúry zahrani ních stát  jsou 
sou asn  také vyzv da skými centrálami. 
To platí i z ejm  podle toho… podle našich 
zkušeností, podle mých zkušeností, i o 
United Press. 

cht l íci zcela všeobecn  pane p edsedo, 
že myslím, že na tyto otázky není možná 
jenom tak specifikovaná odpov , nýbrž že 
platí zcela všeobecn , že tiskové agentury 
západních stát  jsou sou asn  také 
vyzv da skými centrálami. To platí z ejm
podle mých zkušeností i o United Press. 

Kalandra: Platí zcela všeobecn , že tiskové 
agentury západních stát  jsou sou asn
také vyzv da skými centrálami. Podle 
mých zkušeností to platí také o United 
Pressu. 

[P edseda:] Které jste získal vy. Zde u nás, 
v republice. […] 

[P edseda]: Zkušeností, které jste získal vy 
u nás v republice. 
[Prokurátor] Dr. Urválek18: Podle vašich 
bohatých zkušeností. 
[Obžalovaný] [Kalandra]: Podle p lro ních
zkušeností.
[Prokurátor] Dr. Vieska: No, p lro ní praxe 
v tom oboru je dost výte ná praxe. Pane 
obžalovaný, Helen Fischerová [!] byla,
pokud vím, též cizinka? 

Prokurátor: Helena Fisherová, byla pokud 
vím, též cizinka. 

[Obžalovaný] [Kalandra]: Americká státní 
p íslušnice.

Kalandra: Americká státní p íslušnice.

[Vieska:] […] o bolo jej ofic[ialne]… o
bola jej oficiálna funkcia tuná? 

[Prokurátor] Dr. [Vieska]: A ím se 
maskovala? Co byla její oficiální funkce? 

[Kalandra:] Byla redaktorkou United Press.  [Obžalovaný] [Kalandra]: Byla redaktorkou 
United Press. 

[Vieska:] A okrem toho? Kde je teraz 
prosím Vás?  

[Prokurátor] Dr. [Vieska]: A krom  toho… 
Kde je te , prosím vás? 

[Kalandra:] V prosinci roku 48 podle toho 
co mn ekla, [odjížd la]… odjela v téže 
funkci do Švýcarska.  

[Obžalovaný] [Kalandra]: V prosinci 1948 
podle toho, co mn ekla, odjela v téže 
funkci do Švýcarska. 

[Vieska:] Do Švýcarska. Tak teraz 
[utešuje]… pot šuje pánov Švýcarov. 
Myslím, že tam bude ma ahšiu robotu. 

[Prokurátor] Dr. [Vieska]: Tak te  pot šuje
pány Švýcary. Myslím, že tam bude mít 
leh í práci. 

[P edseda:] Zprávy, které získával pan [P edseda:] […] Zprávy, které získával pan [P edseda]: Zprávy, které získával a vám P edseda: Zprávy které získával a vám 

18 JUDr. Josef Urválek (1910 1979) – eský soudce. V procesu vystupoval v roli prokurátora. Za ínal jako soudce u Okresního soudu v eských Bud jovicích. Po 2. sv tové válce 
ve ejný žalobce mimo ádného lidového soudu v eských Bud jovicích, od r. 1946 nám stkem generálního prokurátora v Praze. Po únoru 1948 v retribu ním odd lení Ministerstva 
spravedlnosti a zárove  na státním zastupitelství. Od února 1949 správcem krajské prokuratury v eských Bud jovicích. Od r. 1952 postupn  generálním prokurátorem, p edsedou 
Nejvyššího soudu a editelem Výzkumného ústavu kriminologického. Podle dobového hodnocení Ministerstva spravedlnosti „velmi vysp lý soudruh po stránce politické i odborné, 
klidný, v cný s velmi dobrým vystupováním, pohotovým. Má zkušenosti z velkých proces , zastupoval žalobu v p ípad  Louwers a spol., Machalka a spol.“. Národní archiv, Klos v
archiv, Situa ní zpráva Ministerstva spravedlnosti ve v ci Direktoria, 2. 5. 1950. 
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obžalovaný Pecl a které vám p edával, aby 
Vy op t jste je dal dál, byly zprávy ur itého
druhu. Mohl byste nám íct, jaké zprávy to 
byly? 

obžalovaný Pecl a které vám p edával, aby 
Vy op t jste je dal dál, byly zprávy ur itého
druhu. Mohl byste nám íct, jaké zprávy to 
byly? 

p edával pan obžalovaný Pecl a které jste 
vy op t dal dál, byly zprávy ur itého druhu. 
Mohl byste mi íci, jaké zprávy? 

odevzdával obžalovaný Pecl a které jste vy 
op t dával dále, byly zprávy ur itého
druhu. Mohl byste íci jaké zprávy? 

[Kalandra:] Byly to aspo  z devadesáti… [Kalandra:] Byly to aspo  z devadesáti… [Obžalovaný] [Kalandra]: Byly to asi z 90 
%

Kalandra: Byly to asi z 90 %  

[P edseda:] Všeobecn  zatím. [P edseda:] Všeobecn  zatím. 
[Kalandra:] …aspo  z devadesáti procent 
hospodá ské zprávy a z desíti procent 
zprávy politického rázu. 

[Kalandra:] …aspo  z devadesáti procent 
hospodá ské zprávy a z desíti procent 
zprávy politického rázu. 

[Kalandra:] hospodá ské zprávy a z 10 % 
zprávy politického rázu. 

[Kalandra:] hospodá ské zprávy a z 10 % 
zprávy politického rázu. 

[P edseda:] Ú el t chto zpráv? Co jste 
zamýšleli t mito zprávami… zp sobit,
vyvolat nebo k emu jste… tím pracovali, 
když jste je… 

[P edseda:] Ú el t chto zpráv? Co jste 
zamýšleli t mito zprávami… zp sobit,
vyvolat nebo k emu jste… tím pracovali, 
když jste je… 

[P edseda]: Ú el t chto zpráv – co jste 
zamýšleli t mito zprávami zp sobit,
vyvolat nebo k emu jste tím pracoval? 

P edseda: Co jste zamýšleli t mito 
zprávami zp sobit? 

[Kalandra:] Zde, pane p edsedo, ovšem 
budu muset mluvit jen sám za sebe, 
pon vadž je mi známo, že obžalovaný Pecl 
sledoval pon kud jiné cíle. M j cíl, který já 
jsem p i tom osobn  sledoval, byl ten… 

[Kalandra:] Zde, pane p edsedo, ovšem 
budu muset mluvit jen sám za sebe, 
pon vadž je mi známo, že obžalovaný Pecl 
sledoval pon kud jiné cíle. M j cíl, který já 
jsem p i tom osobn  sledoval, byl ten… 

[Obžalovaný] [Kalandra]: Zde, pane 
p edsedo, budu muset mluvit sám za sebe, 
pon vadž je mi známo, že obžalovaný Pecl 
sledoval pon kud jiné cíle. Cíl, který já 
jsem osobn  sledoval, byl ten… 

Kalandra: Budu mluvit sám za sebe.  

[P edseda:] Že vás p erušuji. Znáte ale také 
cíle, které s[ledoval]… 

[P edseda:] Že vás p erušuji. Znáte ale také 
cíle, které s[ledoval]… 

[P edseda]: Znáte ale také cíle, které 
sledoval pan obžalovaný Pecl. 

Kalandra:] Znám. Pane p edsedo. [Kalandra:] Znám. Pane p edsedo. 
[P edseda:] …sledoval pan obžalovaný 
Pecl? 

[P edseda:] …sledoval pan obžalovaný 
Pecl? 

[Kalandra:] …jsou m  známi. [Kalandra:] …jsou m  známi. [Obžalovaný] [Kalandra]: Ano, znám. 
[P edseda:] Tak zatím o svých cílech. [P edseda:] Tak zatím o svých cílech. [P edseda]: Tak zatím o svých cílech. 
[Kalandra:] Ano. Mým cílem bylo 
napomáhat tímto zp sobem utužení… k 
utužení diskrimina ní blokády ze strany 
západních imperialist  proti 

eskoslovensku, aby se tím napomáhalo 
vy… [znemožnit]… znemožnit další zdárný 
hospodá ský vývoj v eskoslovensku za 
tím kone ným cílem, aby eskoslovensko 
bylo… bylo… vpraveno na cestu 

[Kalandra:] Ano. Mým cílem bylo 
napomáhat tímto zp sobem utužení… k 
utužení diskrimina ní blokády ze strany 
západních imperialist  proti 

eskoslovensku, aby se tím napomáhalo 
vy… [znemožnit]… znemožnit další zdárný 
hospodá ský vývoj v eskoslovensku za 
tím kone ným cílem, aby eskoslovensko 
bylo… bylo… vpraveno na cestu 

[Obžalovaný] [Kalandra]: Mým cílem bylo 
napomáhat tímto zp sobem k utužení 
diskrimina ní blokády se strany západních 
imperialist  proti eskoslovensku, aby se 
tím napomáhalo znemožnit další zdárný 
hospodá ský vývoj v eskoslovensku za 
tím kone ným cílem, aby eskoslovensko 
bylo vpraveno na cestu k marshalisaci. 

[Kalandra:] Mým cílem bylo napomáhat 
tímto zp sobem k utužení diskrimina ní
blokády se strany západních imperialist
proti eskoslovensku, aby se tím 
napomáhalo znemožnit další zdárný 
hospodá ský vývoj v eskoslovensku za 
tím kone ným cílem, aby eskoslovensko 
bylo donuceno na cestu k marshallisaci. 



;
:
4
�
6

3
�
3
�
9
-
83 �2

6
,-2

k marshallizaci. k marshallizaci. 
[Vieska:] Pán predseda, dovolíte pri tejto 
príležitosti? 

[Vieska:] Pán predseda, dovolíte pri tejto 
príležitosti? 

[Prokurátor] Dr. Vieska: Pane p edsedo, 
dovolíte p i této p íležitosti.

[P edseda:] Prosím.   [P edseda:] Prosím. 
[Vieska:] Pán obžalovaný [Pecle]… ehm.. 
pán obžalovaný Kalandra. V tridsiatom 
šiestom roku, ke  Vás komunistická strana 
vyhodila, ste sa tvárili ako ideový odporca 
komunistickej strany a kritizoval ste 
komunistickú stranu z ava, áno? 

[Vieska:] Pán obžalovaný [Pecle]… ehm… 
pán obžalovaný Kalandra. V tridsiatom 
šiestom roku, ke  Vás komunistická strana 
vyhodila, ste sa tvárili ako ideový odporca 
komunistickej strany a kritizoval ste 
komunistickú stranu z ava, áno? 

[Vieska:] Pane obžalovaný Kalandro, 
v roce 1936, když vás komunistická strana 
vyhodila, jste se tvá il jako ideový odp rce
komunistické strany a kritisoval jste 
komunistickou stranu zleva, ano? 

Prokurátor: V roce 1936, když vás 
komunistická strana vyhodila, tvá il jste se 
jako ideový odp rce a kritizoval jste 
komunistickou stranu. 

[Kalandra:] Ano, pane [prokurátore]… 
prokurátore.

[Kalandra:] Ano, pane [prokurátore]…  
prokurátore.

[Obžalovaný] [Kalandra]: Ano, pane 
prokurátore.

Kalandra: Ano. 

[Vieska:] To bol za iatok a to je koniec. [Vieska:] To bol za iatok a to je koniec. [Prokurátor] Dr. [Vieska]: To byl za átek a 
toto je konec. 

Prokurátor: To byl za átek a toto je konec. 

[Kalandra:] Správn , pane prokurátore. [Kalandra:] Správn , pane prokurátore. [Obžalovaný] [Kalandra]: Správn , pane 
prokurátore.

Kalandra: Ano, pane prokurátore. 

[Vieska:] Prosím. [n kdo kašle] [Vieska:] Prosím. [n kdo kašle]

[P edseda:] Byl tu ješt  n jaký další d vod? 
Nebo ú el? […] 

[P edseda:] Byl tu ješt  n jaký další d vod? 
Nebo ú el? 

[P edseda]: Byl tu ješt  n jaký další d vod 
nebo ú el? 

P edseda: Byl tu ješt  n jaký další cil? 

[Kalandra:] Nev d l bych. Ze své… ze své 
strany nevím. 

[Obžalovaný] [Kalandra]: Ze své strany 
nevím. 

[P edseda:] Tak m lo to být odtržení 
eskoslovenska od S[vazu]…Svazu 

sov tských socialistických republik. 

[P edseda]: Tak m lo to být odtržení 
eskoslovenska od Sov tského svazu. 

[Kalandra:] No to je implikováno v tom, co 
jsem ekl. Marsh[all v]… p ístup 
k Marshallovu plánu znamenalo…. 
porušení všech spojeneckých smluv se 
Sov tským svazem. 

[Obžalovaný] [Kalandra]: To je 
implikováno v tom, co jsem ekl – p ístup
k Marshallovu plánu znamenal porušení 
všech spojeneckých smluv se Sov tským 
svazem. 

Kalandra: To je v tom, co jsem ekl. P ístup
k Marshallovu plánu znamenal porušení 
všech spojeneckých smluv se Sov tským 
svazem. 

[Moderátor:] Dále obžalovaný Kalandra 

s cynickým klidem vypovídá, jaké zprávy a 
kolik zpráv spole n  s Peclem shromáždili 

a p edali americké výzv dné služb . Bylo 
jich, jak sám doznává, více než sto. Z toho 

n kolik obsáhlých svazk  d ležitých údaj

o našem hospodá ství. Americká takzvaná 
tisková agentura nem la v bec zájem o 

zprávy noviná ské, nýbrž výhradn  o 

zprávy špionážní. Obžalovaný Kalandra se 
p iznává pod tíhou d kaz . Jeho spole ník
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Pecl si totiž zakopával na své zahrad

archiv odeslaných zpráv. Tento archiv celé 
špionážní organizace byl odhalen.19

19 Srov. AMV, V-6301 MV, Akce „St ed”, Rekonstrukce nález  opis  špionážních zpráv u JUDr. Old icha Pecla, zakopaných na jeho zahrad  v evnici. V uvedeném podsvazku je 
zachováno p t fotografií z rekonstrukce nálezu.  
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