Zvonimir Radić

SEDAM GODINA PRIPREME ZA OBJAVLJIVANJE
KNJIGE
Knjiga „More – hrvatsko blago“ nastala je pisanim prilozima brojnih autora
koji su se odazvali na poziv Organizacijskoga odbora istoimenoga stručnoznanstvenog skupa. Skup je pripremio Odjel za nacionalnu tehnologiju Matice
hrvatske u Zagrebu s pročelnikom Odjela i predsjednikom Organizacijskog odbora
prof. dr. sc. Zvonimirom Radićem (na njegov prijedlog i uz njegovo vođenje). U
priređivanju skupa Odjelu se je – na njegov poziv – priključio Razred za more Matice
hrvatske Ogranka u Rijeci s pročelnikom Razreda kap. Josipom Viceljom. Članovima
Programskoga vijeća, koje je sudjelovalo u radu skupa, bili su: Igor Zidić,
predsjednik, Zvonimir Radić i Josip Vicelja dopredsjednici, Anđelko Akrap, Darko
Deković, fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Davorin Rudolf, Zvonimir Šeparović i Draško
Šerman Na skupu u Zagrebu autori su svoje pisane priloge raspravljali tri dana: od
23. do 25. travnja 2008.
Predsjednik Organizacijskog odbora prikupio je financijska sredstva za
održavanje skupa, pa je skup veoma uspješno održan. Matica hrvatska pri tome nije
od svog novca isplatila nikome ni kune, već je naplatila svoje troškove i povrh toga
prisvojila preostalih više od 30.000,00 kn. Sva plaćanja troškova obavila je Matica
hrvatska iz spomenutih prikupljenih sredstava i prisvojila navedeni preostatak. Pri
tome Zvonimir Radić ni po kojoj osnovi nije dobio ni lipe. Sredstva za objavljivanje
zbornika predsjednik Organizacijskog odbora dogovorio je izvan Matice hrvatske.
Od Organizacijskog odbora svi su opravdano očekivali zbornik.
Zbornik bi se pojavio za manje od godine dana (veliki je posao bilo potrebno
obaviti) da na čelu Matice hrvatske nije njezin tajnik Zorislav Lukić, koji tu poziciju
dijeli s predsjednikom.
Zorislav Lukić suspendirao je i na brzinu izbacio iz Matice hrvatske Zvonimira
Radića, za što ga je ovaj tužio svim nadležnim sudovima: Kaznenom, Upravnom i
Ustavnom, za protuzakonite radnje, laži, klevete i krivotvorenje dokumenta. Ali su svi
sudovi odbili suditi. Kazneni sud podučio je Hrvatsku kako se može i krivotvoreni
dokument legalizirati, a kako su odbili suditi Upravni i Ustavni sud opisao je Z.
Radić u već objavljenom tekstu koji je otisnut u drugoj datoteci direktorija „O
priređivaču i knjizi“:
2. Z. Radić – Priprema li Ustavni sud ozakonjivanje protuzakonitosti.
U međuvremenu Zvonimir Radić se i razbolio, ali je našao dovoljno snage da
na vlastiti trošak priredi i izda ovu knjigu, koju je dugovao svim svojim suradnicima.
Zagreb 14. studenoga 2015.

