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Exkluzivní zpráva pro periodika SPCP: 

mexické fakulty nalezeny! 
Členka Společnosti pro církevní právo dr. Eva Vybíralová, pracovnice Ústavu pro studium totalitních 

režimů, nám právě zaslala zprávu o významném objevu, který učinila před několika dny v Apoštolském 

archivu vatikánském. Přinášíme ji na následujících řádcích: 

 

Mexické fakulty nalezeny! 

Nebo spíše: konečně potvrzeny ve vatikánském archivu. 
 

Už více než deset let se zabývám tématem tajných svěcení, ke kterému neodmyslitelně patří 

také otázka mimořádných, tzv. mexických fakult (tj. souboru speciálních pravomocí 

delegovaných Apoštolským stolcem na místní ordináře) a dalších zvláštních instrukcí pro 

místní církev v situaci ohrožení.1 Někteří aktéři skryté církve v Československu zdůvodňovali 

své jednání (především výkon funkce ordináře) právě těmito mimořádnými fakultami, jejichž 

text ovšem většina z nich vůbec neznala.2  
 

 
 

Dr. Eva Vybíralová na náměstí sv. Petra. 

 
1 Viz VYBÍRALOVÁ, Eva, Untergrundkirche und geheime Weihen: Eine kirchenrechtliche Untersuchung der 

Situation in der Tschechoslowakei 1948–1989, Echter, Würzburg, 2019, 374 s. (dizertace); VYBÍRALOVÁ, 

Eva, Mimořádné fakulty v Československu v letech 1948–1989, in: Revue církevního práva č. 75–2/2019, Praha, 

s. 43–62. 
2 Ani Ludmila Javorová, nejbližší spolupracovnice tajného biskupa Felixe M. Davídka, text fakult neznala: „Já 

jsem Felixovi říkala: ‚Cituj mně ty fakulty, prosím tě! Ať se v tom zorientuju.‘ ‚Co ti budu citovat! Církev musí 

žít a mexické fakulty to zaručují!‘“ Na otázku ohledně Davídkem užívaného titulu „episcopus in spiritualibus“ 

Javorová uvedla: „Felix to všude udával jako takový zvláštní titul, ptala jsem se ho, kde na to přišel nebo kdo ho 

tím pověřil, a on mi řekl, že to vyplývá z mexických fakult. […] Teritorium neměl. Když se to domlouvalo, tedy 

když přijel Honza (Blaha) už s pověřením a vysvěcený, tak vycházeli skutečně z mexických fakult.“ JANČAŘÍK, 

Zdeněk, Ty jsi kněz navěky, Rozhovor s Ludmilou Javorovou, Portál, Praha, 2020, s. 87 a 183. 
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 V roce 2011 jsem se v Archivu bezpečnostních složek dostala k vyšetřovacím spisům 

některých církevních osobností ze začátku 50. let, jako byli např. biskupové Štěpán Trochta, 

Karel Otčenášek, Ladislav Hlad, které obsahovaly také soubor latinských textů s českým 

překladem. Hned od počátku jsem byla přesvědčena, že se jedná o ony proslavené „mexické“ 

fakulty, a ne o nějaký podvrh ze strany Státní bezpečnosti. Části textů se totiž shodovaly se 

speciálními fakultami pro katolickou církev v Rumunsku z července 1948 a krátké úseky byly 

citovány olomouckým arcibiskupem Matochou v dopise soudnímu vikáři olomouckého 

církevního soudu z listopadu 1950. V té době jsem ovšem neměla možnost si tuto svou 

domněnku ověřit. Žádost kardinála Dominika Duky ze srpna 2013 o povolení vstupu do 

vatikánských archivů pro mě a o autorizaci textů těchto fakult byla prefektem Kongregace pro 

nauku víry arcibiskupem Gerhardem L. Müllerem v únoru 2014 odmítnuta. Nezbývalo tedy 

než čekat na zpřístupnění archiválií z doby pontifikátu papeže Pia XII. (1939–1958). Čekala 

jsem celkem dlouhých deset let. 

 V březnu 2019 ohlásil papež František zpřístupnění nových pramenů Apoštolského 

stolce plánované na březen 2020. Otevření archivů v březnu loňského roku se sice konalo, ale 

bezprostředně poté přišlo jejich uzavření z důvodů pandemie COVID-19. Po jejich 

znovuotevření bylo téměř nemožné archivy navštívit, protože zájem badatelů z celého světa 

několikanásobně stoupl, ale zároveň počet badatelských míst byl z důvodu prevence 

pandemie omezen na čtvrtinu. Se zpřístupněním nového období přišlo také několik změn – 

Historický archiv Státního sekretariátu, sekce pro vztahy se státy (Archivio storico della 

Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con i Stati, ASRS) zdigitalizoval většinu archiválií 

z nově zpřístupněného období, byl zde také nově zaveden systém online rezervace termínu 

návštěvy. 

 V červnu 2020 jsem si rezervovala termín na únor 2021 (pro zajímavost: nejbližší 

volný termín byl v listopadu 2020). Větší část svého římského pobytu jsem strávila 

v Apoštolském vatikánském archivu (Archivio Apostolico Vaticano, AAV), od kterého jsem 

žádné zázraky neočekávala a spíše se těšila do ASRS, kde jsem si už při svých dřívějších 

návštěvách vyhlédla signatury, ve kterých by se fakulty mohly vyskytovat.  

 Realita byla ale jiná – už první den, tedy 1. února 2021, jsem v AAV narazila na texty 

mimořádných fakult pro Československo! Mohu konstatovat, že se shodují s texty mnou 

publikovaných fakult (dizertace na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, 2017). 

Myslím, aniž bych je zatím podrobně srovnávala, že jediným rozdílem jsou překlepy vzniklé 

při přepisování. Stejné texty jsem nalezla také pro některé další (především východoevropské) 

země. V ASRS jsem oproti tomu zatím žádné mimořádné fakulty nenalezla. 

 Na podrobné srovnání textů fakult nebyl při mé návštěvě archivů čas, proto jsem 

podstatným způsobem využila možnosti objednání fotokopií. Tématem skryté církve 

v Československu se zabývám v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, kde připravuji 

české aktualizované vydání své dizertace. Tématu mimořádných fakult, jejich genezí, 

komparací, analýzou, využitím a také vlivem na život skryté církve v Československu se 

věnuji obzvláště v rámci juniorského projektu Grantové agentury České republiky. Na závěr 

tohoto projektu se počítá s publikací monografie o mimořádných fakultách.  

 

          Eva Vybíralová 
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Předměty církevního práva na pražské právnické 

fakultě v letním semestru 2020/2021 
Od pondělí 22. února 2021 začíná výuka pěti povinně volitelných a volitelných předmětů 

církevního a konfesního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jsou to: 

 

Právní dějiny církví (každé pondělí od 12:00), 

Správní a majetkové právo církevní (každá středa od 12:00), 

Konfesní právo (každý čtvrtek od 12:00), 

Vědecký seminář z církevního a konfesního práva (každý sudý čtvrtek od 10:00), 

Vědecký seminář – Právo a Bible (každý lichý čtvrtek od 10:00). 

 Předměty vyučují Prof. Jiří Rajmund Tretera a Doc. Záboj Horák, a to vzhledem 

k hygienickým omezením zatím jen distančně. Přednášky jsou nahrávány předem a odkazy na 

jejich umístění zasílány studentům. Přednáška z Právních dějin církví na téma Židovství 

a prvotní křesťanství je již umístěna na adrese https://youtu.be/YniuRWhW0YY 

 Kromě toho vyučují výše zmínění učitelé volitelný předmět Právní systémy zemí 

Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie, a to každý pátek od 10:00. 

 Na závěr tohoto vydání Zrcadla církve je umístěn plakát, který vytvořil JUDr. Marek 

Novák. 

 Doporučujeme, aby si studenti zapsali předměty, o něž mají zájem, co nejdříve. Zápis 

končí 7. března 2021. 

 

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba 

Staršího Praha – Stodůlky 
Na západním okraji Prahy leží kdysi zemědělská obec Stodůlky, nyní rušná městská část, jež 

patří mezi nejrychleji zastavované oblasti v Praze. Žije v ní poměrně velký počet mladého 

obyvatelstva. Poprvé jsou Stodůlky připomínány k roku 1159, v souvislosti s johanitským 

kostelem Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. 

 Ještě do konce 70. let 20. století si Stodůlky uchovávaly svůj charakter malé vesnice, 

ležící v polích za hranicemi Velké Prahy, navzdory tomu, že se již roku 1974 staly oficiálně 

součástí Prahy. Od počátku 80. let ale přišla změna: moře velkoměsta začalo pohlcovat starou 

zástavbu, přičemž zbylé selské usedlosti se nyní krčí mezi nevzhlednou masou panelových 

domů. Ovšem mezi nimi, na malém návrší v centru staré obce Stodůlky, obklopena obytnými 

domy, nákupními centry jako božišti novopohanského kultu konzumu, a rušnými 

komunikacemi, se tyčí štíhlá věž stodůleckého kostela, jako prst stále ukazující k nebi. 

 Farnost byla ve Stodůlkách založena až roku 1854, nicméně románský kostel 

sv. Jakuba Staršího zde stál už mnohem dříve, dokonce šlo o jednu z nejstarších svatyní 

v pražském okolí. První zmínka o něm pochází až z roku 1292, kdy se ves dostala do majetku 

řádu templářů.  

https://youtu.be/YniuRWhW0YY
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 V druhé polovině 19. století však už starý kostel potřebám obce nevyhovoval, a tak 

padlo rozhodnutí jej zbourat a na jeho místě postavit nový chrám (na fotografii dole). Ten byl 

vysvěcen 11. října 1903. Jedná se o neogotickou, neorientovanou jednolodní obdélníkovou 

stavbu se čtvercovým presbytářem, obdélníkovou sakristií a s hranolovou věží po straně 

průčelí. Za zmínku stojí krásný oltář s obrazem sv. Jakuba a sochami sv. Cyrila a Metoděje, 

rovněž neogotický, a kamenný gotický svatostánek, jediná část starého kostela, která se 

dochovala až do dnešní doby. Lze jen litovat, že se nedochovala původní ornamentální malba, 

na konci 20. století byl totiž kostel kompletně 

vybílen.  

 Stodůlky jsou z hlediska veřejné správy 

městskou částí Praha 13. Značnou část jeho 

obyvatelstva tvoří mladé rodiny s dětmi. Z toho 

důvodu koncem 20. století už přestával stačit 

potřebám věřících i tento „nový“ kostel, a proto 

v roce 2001 vzniklo na území farnosti nové 

duchovní místo, filiální kostel sv. Prokopa 

s přilehlým komunitním centrem, o které se 

velmi zasloužil tehdejší farář ThLic. Mariusz 

Kuźniar. 

 Na území stodůlecké farnosti se nachází 

také kostel svatých Jana a Pavla, jedinečná 

ukázka pozdně románské architektury. Jeho 

fotografie je uveřejněna na titulní straně 

Zrcadla církve č. 2/2021/1. Kostel je posledním pozůstatkem obce Krteň, která zanikla 

pravděpodobně po Třicetileté válce. Dnes, vzhledem ke své poloze v ještě nezastavěné části 

Prahy 13, tvoří působivou dominantu krajiny. V současné době je v kostelíku jednou ročně, 

v červnu, sloužena slavnostní poutní mše. Kromě toho se zde slaví májové pobožnosti, 

v nichž nalezli stodůlečtí farníci velkou zálibu. 

 Farnost ve Stodůlkách je od svého vzniku bez přerušení obsazena. Od roku 2016 je 

jejím administrátorem PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. Mimo povinností duchovního 

správce je jeho hlavním profesním zájmem liturgie, kterou od roku 2010 studoval na 

Papežském liturgickém institutu sv. Anselma v Římě, kde také vykonával úřad pomocného 

papežského ceremoniáře papežů Benedikta XVI. a Františka. Nyní vyučuje liturgiku na 

Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a vede webový portál Liturgie.cz. Rovněž se 

podílí na organizaci každoročních kurzů Letní školy liturgiky, které se konají v Želivském 

klášteře. Mezi jeho publikace náleží např. Exsultet – Historie a liturgie velikonočního 

chvalozpěvu či titul Křest, biřmování, eucharistie – Rozpravy o liturgii I., jenž vznikl právě na 

základě příspěvků přednesených na Letní škole liturgiky. 

 Jak administrátor farnosti dr. Radek Tichý, tak i jeho kaplan PhDr. ThLic. Jaroslav 

Mrňa, Ph.D., podporují mezilidské vazby a utužují farní společenství. V souladu s výše 

uvedenou věkovou strukturou farnosti je řada aktivit zaměřena na mladší farníky, i když starší 

farníci nejsou nijak zanedbáváni. Jmenujme např. existenci několika farních společenství 

mládeže, či každoroční dětský den, jenž je zaměřen na nejmladší a koná se obvykle na farní 

zahradě. Při farnosti také působí celkem čtyři hudební tělesa, jež čas od času doprovází mše 
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svaté. V bohaté nabídce farních aktivit lze najít jak události spíše společenského rázu, jako 

farní ples, tak samozřejmě duchovní, ať už se jedná o konání nejrůznějších poutí, či společnou 

modlitbu posvátného růžence. 
 

Vojtěch Círus 

 

 

První biblická hodina pro právníky nahrána 
Jak jsme již informovali v Zrcadle církve č. 2/2021/1, jsou na internetových stránkách SPCP 

od 24. ledna 2021 uveřejňována nedělní kázání P. prof. Jiřího Rajmunda Tretery OP. První 

čtyři byla věnována nedělním mešním perikopám. Od dnešního dne, tedy 20. února 2021, 

mají formu biblických hodin, jejichž tématem je postupně výklad celého Evangelia podle 

svatého Marka, počínaje druhou kapitolou (první kapitola již byla vyložena v předcházejících 

kázáních). 

 Nahrávky jsou kvalitním podkladem pro vyučování náboženství ve všech typech škol, 

pro různé druhy katecheze a mohou sloužit jako základ pro kázání a sebevzdělávání. Viz 

http://spcp.prf.cuni.cz/kazani-pro-pravniky/. 

Záboj Horák 

 

 

A další vzpomínka na docenta Miloše Rabana 
Po uveřejnění vzpomínky na P. Miloše Rabana, 

O.S.L.J., v Zrcadle církve č. 1/2021/2 obdržela 

redakce dvě fotografie od A. R. D. dr. Michala 

Podzimka, soudního vikáře litoměřického 

církevního soudu se sídlem v Liberci, jeho kolegy 

a přítele. 

 Fotografie umístěná vlevo od tohoto textu 

zachycuje doc. Miloše Rabana jako děkana 

Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické 

Technické univerzity v Liberci.  

 Propojení duchovní služby kněze v církvi 

a představitele vědy a její organizace na 

světských fakultách je zářným příkladem pro 

budoucnost církve. Naplňuje se jím misijní 

poslání a vede k překonání stále ještě trvajícího 

pokušení církevního izolacionalismu. 

 

Foto Mgr. Ilona Sovová 

http://spcp.prf.cuni.cz/kazani-pro-pravniky/
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Před poutní bazilikou Navštívení Panny Marie v Hejnicích: zleva P. Miloš Raban, dr. Michal 

Podzimek a ministr Karel Schwarzenberg. 

 

 

Na Arcibiskupství pražském se konala konference 

o Janu Jiřím Rücklovi 
Pod vedením JUDr. Jana Kotouse, emeritního ředitele kanceláře Královské kolegiátní kapituly 

sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, dlouholetého vyučujícího na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

a Vysoké školy CEVRO Institut, se před třemi týdny konala na Arcibiskupství pražském vědecká 

konference mimořádné důležitosti. Byla věnována Janu Jiřímu Rücklovi, jedné z nejvýznamnějších 

osobností českého katolicismu ve 20. století, jehož památky by nemělo být zapomínáno. Vyjadřujeme 

hlubokou vděčnost organizátoru konference za zaslání následujících řádek, které s radostí otiskujeme: 

 

Při zachování nejpřísnějších hygienických opatření přijatých v souvislosti s pandemií Covid-

19 se uskutečnila dne 28. ledna 2021 v Sále kardinála Berana Arcibiskupství pražského 

z inciativy Dominika kardinála Duky OP odborná konference JUDr. Jan Jiří Rückl, život 

a doba. Za účasti apoštolského nuncia v ČR Mons. Charlese Daniela Balva (na fotografii na 

následující straně vedle Jeho Eminence Dominika kardinála Duky) přednesli své příspěvky 

v dopoledním a odpoledním bloku přední odborníci zabývající se vztahem státu a církve 

v období První československé republiky. 
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JUDr. Jan Jiří Rückl (1900–1938), právník, 

filozof, průmyslník, teoretik vědecké 

organizace práce a diplomat, patří mezi 

významné osobnosti čs. dějin 20. století. Od 

počátku svobodného Československa se 

výrazně politicky angažoval v Zemském 

výboru Československé strany lidové. Jako 

diplomat sehrál důležitou roli při uzavírání 

Modu vivendi mezi Svatým stolcem a ČSR 

v roce 1928. V miléniovém roce 1929 

přivedl do Československa Řád rytířů 

Božího hrobu a stal se prvním 

místodržitelem řádu.  

 V roce 1935 byl předsedou 

výkonného výboru a hlavním organizátorem 

Celostátního sjezdu katolíků ČSR, úzce 

spolupracujícím s arcibiskupem pražským 

kardinálem Kašparem a s metropolitou-

arcibiskupem olomouckým Leopoldem 

Prečanem. Sjezd nejenže významně přispěl 

k lepšímu postavení katolíků v ČSR, ale 

ukázal, že katolická církev je důležitou konstruktivní silou při budování nového 

československého státu.  

 V témže roce rozhodujícím způsobem ovlivnil, po abdikaci Tomáše Garrigue 

Masaryka, volbu prezidenta republiky tím, že dokázal sjednotit křesťanské strany, aby při 

volbě odevzdaly své hlasy ve prospěch dr. Edvarda Beneše. JUDr. Jan Jiří Rückl, Skutečný 

komoří papeže Pia XI., náměstek latinského patriarchy Jeruzalémského a komtur s hvězdou 

papežského řádu sv. Řehoře Velikého, zemřel v mladém věku a nalezl místo posledního 

odpočinku na Vyšehradě. 

 Příspěvky přednesené na konferenci byly rozděleny do dvou bloků. V dopoledním 

vystoupili PhDr. Michal Pehr, Ph.D., a Mgr. Tomáš Parma, Ph.D., OESSH. V odpoledním 

bloku pronesli své příspěvky děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Profesor JUDr. Jan 

Kuklík, DrSc., JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D., a P. ThDr. Gabriel Mulamuhič, Th.D., OCr. 

Přednesené příspěvky spolu a dalšími, které jejich autoři odevzdají editorům, budou vydány 

ve formě sborníku v prvním pololetí t. r. 

 Konferenci písemně pozdravili předseda České biskupské konference, arcibiskup 

olomoucký Mons. Jan Graubner, Ing. Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR a další osobnosti. 

 

JUDr. Jan Kotous 
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Mons. Václav Kulhánek odešel na věčnost 
Dne 6. února 2021 odešel na věčnost Mons. Václav Kulhánek, emeritní kancléř Biskupství 

českobudějovického, dlouholetý soudce Interdiecézního soudu a poté Metropolitního soudu 

v Praze. Zemřel zaopatřen svatými svátostmi v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. 

 Narodil se 14. února 1930 v Drahově na Táborsku. Pro kněžskou službu se rozhodl již 

ve 14 letech. Byl sice pevně rozhodnut, ale vysvěcen byl vinou komunistického režimu až ve 

věku 43 let. Po obecné škole nemohl studovat na gymnáziu, neboť počet uchazečů byl 

německými okupanty striktně omezen. Místo toho těžil rašelinu na veselských blatech, 

pomáhal při opravě jezu na Nežárce a pracoval v rafinerii lihu ve Veselí nad Lužnicí. Po válce 

vstoupil na Jirsíkovo gymnázium a v roce 1949 maturoval. Hned po maturitě začal studovat 

v biskupském semináři v Českých Budějovicích. V roce 1950, kdy byly diecézní a řádové 

semináře státem zrušeny, byl bohoslovec Václav Kulhánek poslán do Pomocného 

technického praporu (PTP) v Komárně. Při tvrdé fyzické práci strávil na vojně 40 měsíců, 

tedy téměř tři a půl roku. Musel mimo jiné pracovat na stavbě tankodromu v Podbořanech 

nebo letiště v Hájnikách na Slovensku. 

 Po vojně pracoval 19 let jako dělník v továrně Prefa ve Veselí nad Lužnicí. V závěru 

této etapy se staral o své nemocné rodiče. V roce 1968 začal dálkově studovat bohosloveckou 

fakultu a na kněze byl vysvěcen v roce 1973. Od té doby sloužil v Českých Budějovicích, 

nejprve jako kaplan v katedrále sv. Mikuláše. Od roku 1977 byl jmenován archivářem 

Biskupství českobudějovického a v roce 1997 navíc kancléřem biskupství. Byl dlouholetým 

soudcem pražského církevního soudu. Od roku 2000 byl kanovníkem Katedrální kapituly 

u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a v roce 2010 mu byl udělen titul kaplan Jeho 

Svatosti. V posledních letech sloužil v kostele Božského Srdce Páně v Českých Budějovicích.  

 Poslední rozloučení se uskutečnilo 15. února 2021 v katedrále sv. Mikuláše. Poté byly 

jeho ostatky uloženy do kněžského hrobu na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.  

 „Otec Václav byl po několik desetiletí vzorem kněžství a jeho služba pro diecézi 

a biskupství byla úctyhodná. Celým svým životem nám všem neokázale ukazoval, jak si 

váží kněžství a jak toto své poslání miluje. Bůh mu dal několik důležitých darů: jasnou 

mysl, zřetelný a jasný úsudek a hlubokou víru. Pater Václav se o tyto dary vždy dělil 

s ostatními a ukazoval nám, jak bychom měli s Božími dary zacházet,“ řekl Mons. Vlastimil 

Kročil, biskup českobudějovický.3 

 Prof. Jiří Rajmund Tretera OP v kondolenčním dopise o Mons. Kulhánkovi napsal: 

„Mons. Václav Kulhánek mně byl mimořádně blízký a měl jsem ho rád jako svého 

opravdového kamaráda. Často jsme se vídali při jednáních pražského interdiecézního soudu, 

jehož členy jsme byli oba. Vídali jsme se spolu po celých 10 let, kdy jsem tam (od roku 1992) 

působil, jedno úterý v měsíci od rána do večera. Každý srpen jsme spolu jezdili do Spišského 

Podhradí, na konferenci kanonistů z celého Slovenska i českých zemí pod vedením kardinála 

Grocholewského z Apoštolské signatury a Kongregace pro školství a Mons. Faltina z Římské 

roty. Mons. Kulhánek byl skvělým společníkem a byl oblíben u soudců všech českých 

i slovenských soudů.“ 

 
3 Zpracováno podle příspěvku Petra Samce uveřejněného na internetových stránkách Biskupství 

českobudějovického https://www.bcb.cz/odesel-mons-vaclav-kulhanek/. 
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ICLic. Miloslav Šiffel odešel na věčnost 
V úterý 16. února 2021 odešel na věčnost ve věku pouhých 66 let člen Společnosti pro 

církevní právo R. D. ICLic. Miloslav Šiffel, sídelní kanovník Katedrální kapituly při chrámu 

Svatého Ducha v Hradci Králové, farář v Hradci Králové – Pouchově, okrskový vikář, soudce 

Diecézního církevního soudu v Hradci Králové. Byl pravidelným účastníkem sympozií 

kanonického práva ve Spišské Kapitule. Byl veselým a milým společníkem, známým svým 

hutným humorem. Bude nám všem moc scházet. 

 

Requiescant in pace. 

 

 

Z nové literatury 
NĚMEC, Ronald, Může covid-19 způsobit konec demokracie, jak ji známe?, in: Advokátní 

deník, 14. 2. 2021, https://advokatnidenik.cz/2021/02/14/muze-covid-19-zpusobit-konec-

demokracie-jak-ji-zname/ 

 

STARÝ, Marek, Agent, který se neprostřílel ... a ti ostatní, Příspěvek k dějinám třetího odboje 

a politických procesů, Auditorium, Praha, 2020, 352 s., ISBN 978-80-87284-83-4. 
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