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Pracovní list: Obrazy agentů 1
Případ kurýra Jana Hoška

Obrazy agentů 1/2
Úryvky z žaloby podané v lednu 1952 na skupinu Jan Hošek a spol.
Když se nepodařil puč organizovaný americkou pátou kolonou v únoru 1948, zahájili
proti Československu američtí útočníci politiku otevřeného teroru. Američtí imperialisté svými špionážními a teroristickými služebnami, rozsetými kolem západních československých hranic, dokonce přímo svými diplomatickými zástupci v Československu,
organizují pučistické, sabotážní a teroristické skupiny. Vybavují je zbraněmi a ostatním
prostředky. Prostřednictvím jich zorganisovali již řadu vražd a jiných teroristických činů.
Československý pracující lid má v dobré paměti odpornou vraždu spáchanou americkým
agentem Malým na funkcionářích lidosprávy v Babicích. V dokumentačním materiálu
jsou důkazy o řadě dalších otřesných vražd a záškodnických akcích, spáchaných agenty
amerických imperialistů. Trumanovým zákonem z 10. října 1951 vyvrcholila tato zločinecká agrese proti Československu a ostatním zemím, bojujícím za mír a socialismu.
Tímto zákonem, který je neslýchaným opatřením v dějinách civilizovaného světa, přiznávají se američtí imperialisté veřejně k tomu, že podporují a organizují bandy zločinců
a vrahů, kteří se pokoušejí zevnitř i ze zahraničí rozvracet a ničit státy, s nimiž Amerika
udržuje řádné diplomatické styky.
[...]
Obvinění jsou právě takovou skupinou nebezpečných zločinných individuí, Američany
vycvičených k vraždění, teroru a špionáži. Všechny spojuje zavilá nenávist k lidově demokratickému zřízení v Československu a Sovětském svazu. Byli vysláni americkými
imperialisty na území ČSR, aby sem zanesli americký způsob života z divokého západu,
methody KU-KLUX-KLANU a gangsterství. Jejich úkolem bylo narušovat a zmařit mírovou výstavbu. Obvinění jsou vedoucími agenty. Dostávali od řídících orgánů špionážních
a teroristických služeben CIC úkoly, aby budovali v Československu špionážní sítě, mrtvé a živé schránky, systémy spojek. Pašovali přes hranice a umisťovali zde illegální vysílačku. Organisovali jejich obsluhu. Měli za úkol navázati spojení s určitými osobami.
Hromadně převáděli zrádce, jejichž adresy dostali od CIC, do zahraničí. Sbírali špionážní
zprávy o průmyslových podnicích, o síle a výzbroji lidových milic. Zjišťovali dislokaci armády, sílu posádek a řadu dalších vojenských a hospodářských skutečností, které pro
obranu státu musí zůstat utajeny. Jsou to individua krajně nebezpečná. Byli řídícími orgány CIC instruovány, aby při jakémkoliv pokusu o zadržení použili zbraně. Byli Američany
vyzbrojeny pistolemi, kulomety, ručními granáty a dýkami. To jsou oni…
(Národní archiv, f. Státní prokuratura Praha, 4 SPt I. 1/52 – fond nezpracovaný, s. 3–5 žaloby)
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Analyzujeme, interpretujeme:
■■ Jak konstruuje žaloba širší okolnosti případu Jan Hošek? Jaké další události
k němu přiřazuje?
■■ Jak jsou charakterizováni obvinění? Co je podle obžaloby motivovalo k protirežimní činnosti?
■■ Jaká byla podle obžaloby jejich činnost?

