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Dne 30.1. 1990 se uskutečnilo na ÉV NF ČSR jednání u kulatého stolu za
účasti ČSL, ČSS, KSČ a OF к dořešení rekonstrukce poslaneckého sboru NVP v
souladu s ústavním zákonem přijatým FS dne 22.1. 1990. Jednání se zúčastnili
také předsedové poslaneckých klubů jednotlivých stran a bezpartijních poslanců
NVP.
Po projednání a upřesnění byl všemi účastníky kulatého stolu vysloven
souhlas s předloženými návrhy na odvolání poslanců. Současně byl dohodnut
další postup
při
volbě nových poslanců.
Díky vzájemnému porozumění a
konstruktivnímu přístupu byla dosažena dohoda o zastoupení jednotlivých partnerů
kulatého stolu v rekonstruovaném plénu a Radě NVP. Současně byly respektovány
požadavky nově vznikajících politických stran. Tím považují účastníci kulatého
stolu rekonstrukci Národního výboru hl.m. Prahy ve smyalu ústavního zákona
v zásadě za uzavřenou.
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Vážení spoluobčané!
Přicházíte к nám nebo nám píšete o radu v čaeto velmi bolestných případech
křivd, které byly na Vás nebo na Vaší rodině napáchány běehem 40 let totalitní
vlády jedné politické strany. Není výjimkou, že poukazujete na bezpráví z
doby ještě delší.
Dýchat Bvobodně a otevřeně projevovat své názory můžeme teprve několik
týdnů. Zatím není v silách žádného orgánu tyto nakupené křivdy nebo nesprávná
rozhodnutí soudních či správních institucí přešetřit, posoudit a dále pak
spravedlivě rozhodnout a napravit. Tím spíše ne, že dosud jsou na všech úřadech
ještě představitelé staré struktury - nezřídka dosazované nomenklaturní "kádry".
Nemáme také dosud změněny ani nejdůležitější právní normy - počínaje ústavou.
Nebyl ještě zřízen základní orgán oprávněný přezkoumávat rozhodnutí orgánů
státní správy - správní soud. Ten jsme postrádali 40 let.
Váš osobní případ patrně ještě ani dnes nenalezne plného pochopení u
funkcionářů starého ražeoí. Třebaže postupně dochází к dílčím personálním
změnám v orgánech státní správy i justice, je nutné těmto lidem dopřát čas
nejprve к řešení důležitých celospolečenských problémů a i těch je za ta léta
nesvobody tolik, že nebude snadné se snimi vypořádat během několika týdnů.
Proto prosíme, nezavalte je nyní svými soukromými požadavky a záležitostmi!
Čím bude více času na věci veřejné a na obecný 'prospěch, tím budou moci
být
později
lépe
a
spravedlivěji
napravovány
nahromaděné
křivdy
ne
jednotlivcích.
žádáme Vás o pochopení současné situace: je nutné nejprve upevnit naši
pozici a hledět dopředu. Musí se uskutečnit svobodné.demokratické volby a
dosadit na poslanecká, řídící, rozhodovací a jiná důležitá místa nové osobnosti.
Takové, které budou po stránce svých odborných znalostí i schopností na pravém
místě, osoby čestné, charakterní a nezkompromitované. К tomu i Vy můžete pomoci
aktivní účastí na společenském životě, který se nyní rozvíjí. Pomozte účastí
v místních, podnikových nebo družstevních občanských fórech i při objektivním,
nezaujatém výběru osobností do čela nového společenského i hospodářského života.
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Prozatím doporučujeme:
к získání základní orientace v soukromoprávních věcech použijte služeb
Studentské právní kliniky na Právnické fakultě UK v Praze (nám. Curiových 7, Praha 1)
shromážděte si potřebné důkazy, doklady, případně svědky
obraťte se na svá zájmové sdružení (Svaz důchodců, Svaz vojáků,...)
požádejte příslušnou organizaci či podnik, který Vás diskriminoval o
morální satisfakci a rehabilitaci.

Váš podnět předáme příslušnému orgánu, použijeme ke zobecnění a využití
pro budoucí legislativní či jiné úpravy.
Praha, 30.1. 1990
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(KATHPRESS, 16.1.] Podle náhledu dr.Jána Čarnogurského mají křesťané v
Československu rozhodující podíl na tom, že v jeho vlasti byla připravena
duchovní půda pro rozvoj posledních měsíců. Jak dr. Čarnogurský,
jeden
z
vedoucích katolických laických aktivistů na Slovensku, prohlásil ve Vídni
při své poslední návštěvě, hlavní nositelkou "svobodného myšlení" byla režimem
potíraná "tajná církev". Toto myšelní se muselo v podmínkách totalitního
panství KSČ zpolitizovat. Struktury této tajné církve nemohl režim přes
všechny pokusy rozbít. Nebylo to možné hlavně proto, že tyto struktury nebyly
organizovány centralisticky, ale sestávaly z množství jednotlivých iniciativ.
Tato necentralizovaná struktura měla i jistý modelový vliv na politickou
opozici.
V době pražského jara byl podle jeho slov vliv křesťanů
ještě
poměrně
malý. Vyvozuje to z toho, že mnozí nositelé odporu proti stalinskému režimu
z řad křesřanekých církví teprve tehdy nebo nedlouho předtím přišli z táborů
nebo vězení a museli se teprve a poměry vyrovnat. Po porážce pražského jara
levicoví intelektuálové, kteří vedli hnutí politické obnovy, nebyli schopni
"pokračovat ve svém poslání". Na rozdíl od toho právě mnozí kněží a laici,
kteří měli osobní zkušenosti ze stalinské doby 8 politickým pronásledováním,
kladli odpor proti tzv. normalizaci. Jako důsledek toho rostla právě v
katolickém obyvatelstvu rozhodnost nepřijímat totalitní útisk nečinně.
Velehrad byl milník

Rozhodný milník tohoto vývoje vidí dr. Čarnogurský ve velké náboženské
slavnosti na Velehradě к 1 100. výročí úmrtí svátého Metoděje. Tenkrát na
150 000
účastníků zaujalo postoj proti ministru kultury a jiným státním
funkcionářům, kteří náboženské setkání chtěli přeměnit v propagandistické
představení. Tehdy praktikovaný model náboženského svátku s vlastním nočním
programem mládeže působil jako vzor pro velké poutě, kterých se v příštích
letech zúčastnili statisíce věřících, hlavně mladých lidí. Tváří v tvář
této mase lidí se policie neodvážila zakročit proti tomuto programu. "Křestané
při těchto setkáních ukázali sebevědomí a zároveň je získali".

Nová důvěryhodnost křesťanů
Pevný postoj křesťanů
vůči
totalitnímu
režimu
podstatně
poslílil
důvěryhodnost církví, okolnost, která za nových podmínek přichází církvím
vhod. Zejména v intelektuálních kruzích objevili znovu hodnoty křesťanství;
v mnoha případech se lidé, církvi odcizení, zase к náboženství а к víře
přiklonili. Jako příklad intelektuálů, kteří se, aniž patří к nějaké církvi,
přiblížili hodnotám křesťanství, jmenoval dr. Čarnogurský presidenta Václava
Havla.

Budoucí
formy
politické
angažovanosti
katolíků
v
demokraticképluralistickém Československu se začínají teprve rýsovat. Důležitou roli
hrají ve slovenské části země nové "Křesťansko-demokratické
kluby",
jejichž
vznik uvítBl i arcibiskup Ján Eokol z Trnavy v pastýřském listě, čteném
ve všech kostelícb minulý týden. Rozhodnutí o tom, zda tyto kluby mají být
přeměněny v politickou stranu, padne na zemském sjezdu 17.února.
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Vážení občané,
včera a dnes se ve sdělovacích prostředcích objevily zprávy o údajné
přípravě
státního
převratu
ze
strany
části
příslušníků
Sboru
národní
bezpečnosti.
Chtěli bychom ujistit cei.ou náchodskou veřejoost, že příslušníci OS SNB
v Náchodě se nenechají nikým zneužít proti lidu této země a že pevně stojí
za demokratickými přeměnami v naší vlasti. Jsme rozhodnuti plnit pouze rozkazy
a pokyny legálních ústavních činitelů.
Náchod, 26.1. 1990
za OS SNB a OF při OS SNB Náchod
J.Borovička, M. Mlejnek, Z. Jireucbová
Pozn. red.: Rádi bychodj věřili, že lid této země už konečně bude moci svým
bezpečnostním složkám věřit. Přejeme příslušníkům v Náchodě
mnoho úspěchů v je jich"náročné práci.
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fVIA] Dne 23.1. se v Brně konalo ustavující shromáždění Obřanského fóra
amnestovaných pro Moravu a Slezsko, na němž byly přijaty stanovy OFA,
Cílem OFA je vytvořit pro amnestované, propuštěné a odsouzené občany
takové podmínky, které jim umožní rychlejší zařazení do společnosti, a pomoci
tak snížit porušování zákonů. Zároveň chce dohlížet na dodržování lidských
práv a platných předpisů a zákonů v nápravně výchovných zařízeních, s to
jak ze strany odsouzených, tak ze strany příslušníků SNB a SNV.
OFA úzce spolupracuje s КС OF v Brně a chce navázat kontakty s různými
organizacemi včetně ministerstva spravedlnosti. Prostředky potřebné pro svou
činnost bude OFA získávat z darů občanů a organizací a po získání právní
Subjektivity i viaatní bosdpodářskou činností.
Prozatímní adresa OFA je Hrnčířská 9, 602 00 Brno, tiskovým mluvčím
je Roman Haška.
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[VIA. BRNO]
Diskusní setkání o problémech reformy základního a středního
školství, které uvede doc. PhDr. Bohumír Bližskovský, CSc., vedoucí expertní
skupiny pro reformu školství, se koná první únorové úterý v aule pedagogické
fakulty v Brně, Poříčí 7.
Školská komise OF v Brně, jež akci pořádá, prosí kolegy i ostatní zájemce
o tuto problematiku, aby své návrhy přinesli písemně zpracované nebo je zaslali
aa adresu: PhDr. Alena Schauerová, Záhřebská 33, 616 00 Lrtro.

I N I C I A T I V N Í

NISI

[VIA BRNO]
Jako katastrofální hodnotí životní podmínky zdravotně postižených
občanů Československa programové prohlášení Nezávislého iniciativního spolku
invalidů - NISI. V dokumentu, jenž je datován 20.lednem tohoto roku, se dále
uvádí, že NISI je výrazně nepolitickým spolkem, který se víceméně nevyhýbá
spolupráci 8 žádnou politickou stranou, občanskou iniciativou ani jakoukoli
organizaci, podnikem či družstvem.
NISI si klade kromě jiného za úkol poskytovat invalidům pomoc v oblaBti
ekonomicko-sociální a sociálně-právní - oapř. bezplatné rady a pomoc při
vyřizování sociálních záležitostí. NISI bude rovněž prosazovat, aby nejnižší
invalidní starobní důchod byl pro jednotlivce bez delšího příjmu 2 000,- Kčs
měsíčně a pro dvě osoby žijící ve společné domácnosti 3 000,- Kčs měsíčně.
To, že se zlevňuje
spotřební
elektronika,
je
sice
hezká
věc,
ale
stereofonního magnetofonu se ještě nikdo nenajedl a ani v televizoru se nedá
bydlet, uvádí se v závěru dokumentu.
Kontaktní adresa: NISI, poste restante, Brno 2, 602 00 Brno.
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[VIA, 31.1.]
29.ledna 1990 se ve Valašském Meziříčí dohodli zástupci OF,
NF a MěNV, že na plenární schůzi MěNV dne 30.ledna dojde ke změnám ve vedení
MěNV ve Valašském Meziříčí. Navrhli kandidáty na obsazení funkcí předsedy,
místopředsedů a tajemníka MěNV. Druhý den ráno telefonoval budoucímu předsedovi
neznámý muž a vyhrožoval mu, že přijme-li nabízenou funkci, bude fyzicky ztýrán.
V obavách z dalšího nátlaku se plenárního zasedání nezúčastnil a kandidaturu
nepřijal. Současný předseda zůstal ve funkci, ale nově zvolení představitelé
MěNV s ním odmítají pracovat.
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Dne
31. ledna vyšlo první šišlo dlouho očekávaného týdeníku Občanského
fóra. Pro velký počet zájemců o jeho objednání musíme občany informovat, že
redakce na Valdštejnském nám. 1 v Praze 1 nadále oepřijímá žádné další
objednávky. S těmi se, 'prosíme, obracejte výhradně jen na administrace PNS
v místech svého bydliště. Děkujeme za pochopení!
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centra Občanského fóra. Redakce - Bolzanova 7,

Podávání novinovvch zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha, č.j. 7Л 90-P ze dne
2.1. 1990. Uzávěrka tohoto čísla 31. ledna 1990 ve 22 hodin. Další číslo (>.2.1990.

