t

20. ledna 1990

Jdi, třeba k smrti

těžko jdeš

Opustíš-

mne, nezahynu.
Opustíš-

RES PUBLICA

mne, zahyneš!
Viktor ľtyk

Michail Suchobokov:
Nejsem schopen chytit tón i jen svého mládí
kolem kroje panských jízd už dávno vyčpěly
a bratránkům jak jelita se zdraží pokrmy
kůrky naskládány na sebe se ootí v igelitu
noc propůjčuje mému vzteku sílu a zdraví
hedvábní hoši v zeleném se na můj účet baví
. jakým právem vám náležím a bezpočtukrát
jak solný sloup vím naříkat a nestěžovat si
kolika procesy je lemován váš úspěch.
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1. Československý senát v exilu - Výbor pro lidská práva
zdraví všechny kdo usilují vyvést národ z područí
komunistické nadvlády.'
2. ' Sdělení redakční skupiny I n f o ch u.
3. Zamítnutí žádosti o registraci ”Res publica”.
4. Kontaktní adresy na Konfederaci politických vězňů.
5« Máte zájem spolupracovat s Ekologickou společností?
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Vladimír Hajný, Čs.armády 34, 78? 01 Šumperk
František postupe, Sladkovského 699/11, Chrudim

ČESKOSLOVENSKY SENAT V EXILU
The Czechoslovak Senate in Exile
Tschechoslowakischer Senat imExil
ALL CORRESPONDENCE TO
THE CZECHOSLOVAK SENATE IN EXILE
IO BALFOUR STREET
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Č. E. V.
ČESKOSLOVENSKY SENÁT V EXiLU
Výbor pro lidská práva
Sektor 4 - Evropa

8070 Ingolstadt. Minucciweg5
BRD.
Čj. -K./L.
S.Datum : 10.Ledna 1990.

Československý senát v exilu,zdraví naše krajany a zasílá
tuto zdravici všem, kdož usilují o společnou snahu, vyvěsti

národ z područí komunistické nadvlády, ve které byl nucen
po více jak 4-0 let žiti, zůstávající nezlomen ve své pevné
víře, že den svobody a skutečné demokracie přikle.
Československý senát pracuje od doby svého zvolení a tím

ustanovení na podkladě právní kontunuity,vztahující se k
posledním svobodným volbám, před nacistickou okupací naší
krásné vlasti. Čs.senát podle rozhodnutí presidia v r.1984,

provedl volbu přípravné prozatímní vlády v exilu,hájící
práva jak domova tak exilu. Je zapojen jako plnoprávný člen
CEC/ CENTRÁL EUROPEAN COMMUNITY/.
Prohlášení ku dni 28 října 1986,
kdy byla "RATIFIKOVÁNA smlouva mezi Čs.prozatímní vládou v
exilu a vládou Polské republiky v exilu.
Historická smlouva o vytvoření CEC/středoevropského společenství/dne 27. září 1986 za přítomnosti představitelů Národů
střední Evropy a to: zástupců svobodné Albánie,Bulharska,
Estonska,Litvy,Polska,Rumunska,Litevska,a rep. Československé.
Delegace byla představena evropskému parlamentu,během zasedá
ní 21.října 1986.
Vážení občané ! Buďte tak laskavi a uveřejněte naší zprávu.

Události v našem domově v současné době je výrazem naší
solidarity, boje za svobodu pod jedním praporem skutečné
svobody a demokracie. Odluka církve od státu,a zákonná práva
pro všechny občany bez rozdílu.
Tlumočte naše poselství celému národu. Jsme v duchu s Vámi,
nedělí nás nic,než několik stovek km, ale i to bude jistě
brzo překlenuto.
Věříme ve slova našeho velikého Amose Komenského, že po pře
jiti vichřice hněvu, vrátí se vláda věcí Tvých opět do rukou
Tvých ó Lide český. SLVE REGINA.
Kdož můžeš, odpovězte na připojenou adresuzástupce ČEV pro
Západní Německo. Bůh žehnej Vaší práci.
Stojíme za naším presidentem Václavem H A V L E M, v jeho
těžké práci a přejeme mu Boží požehnání a pevnou víru ve zdar
a demokracii !
K. Fejt, v.r., L.Lipskýv.r.

Sdělení redakční skupiny I n f o ch u.
Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, vydávající Ingormace o
Chartě 77 sděluje: Dlouho očekávané změny v naší společnosti a dynamický po
hyb v ní stojí konečně na svém počátku a jak všichni věříme a předpokládáme,
dosáhnou svého demokratického naplnění na všech úrovních a ve všech sférách
naší společnosti.
S tím pochopitelně souvisí koncepční a vydavatelská změna Informací o
Chartě 77, které dosud zveřejňovaly nejen dokumenty Charty 77 a sdělení
VONS, nýbrž i další materiály a zprávy o nezávislých aktivitách a represích
proti nim.
Z dosavadního čtrnáctidenníku se od ledna 1990 stává informační věstník,
vycházející jednou týdně. Obsahově se Bude týdeník zaměřovat na činnost,
vztahující se výhradně ke společenství Charty 77 a k VONS. Jeho rozsah a
profil bude určován budoucím společenským vymezením a působením Charty 77,
jejíž základní výraz volného, neformálního, otevřeného společenství lidí
různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, převzalo a plní Občan
ské fórum.
Redakce Infochu je však přesvědčena, že Charta 77 bude mít i v nové de
mokratické společnosti svou nezastupitelnou roli - důslednou obhajobu lid
ských práv, k jejichž porušování dochází všude na světě i v tom nejdemokra
tičtějším systému.
Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, vydávající Informace o
Chartě 77, považúje za svou radostnou povinnost poděkovat všem známým a
neznámým spolupracovníkům doma a v zahraničí, kteří se během dvanáctileté
existence Informací o Chartě 77 zasloužili o jejich obsah, vydávání a roz
šiřování.
Zároveň žádáme všechny dosavadní odběratele Infochu, aby na uvedené re
dakční adresy písemně potvrdili, zda-li i nadále chtějí být odběrateli.
Cena jednotlivého výtisku, kterou dodatečně oznámíme, bude stanovena s při
hlédnutím k nákladu.
Infoch č.22/1989.
Adresy: Heřman Chromý, Podolí 2762, 276 01 Mělník
Ing. Petr Uhl, Anglická 8, 120 00 Praha 2
Zamítnutí žádosti o registraci "Res publica”.
Vážený pane, odbor kultury Severomoravského KNV nemůže vyhovět Vaši žá
dosti ze dne 30.12.1989 o registraci periodické tiskoviny pod názvem ”Res
publica”. Důvodem tohoto postupu je ustanovení § 4 zákona č.81/1966 Sb. o
periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích. Pod
le tohoto zákona nemohou periodický tisk vydávat soukromé osoby. Zákon za
tím stále platí ve vydaném znění. S pozdravem
15.ledna 1990
PhDr.František Svobodník
ved.odb.kultury Sm KNV
Konfederace
politických vězňů
/Rozhovor s dr.Pavlem Muraškem/
- Pane Muraško,můžete mi říci něco o nově se ustavujícím klubu bývalých
politických vězňů?
M: Byl ustaven přípravný výbor Konfederace politických vězňů. V souvislos
ti s tím, že se změnila politická situace, takžřada bývalých politických
vězňů vidí možnost své rehabilitace a okamžitě je začala zajímat otázka
vzniku nějaké takové organizace. V podobném společenském ovzduší, v roce
1968, vznikl klub bývalých politických vězňů K 231. Jedním z požadavků so
větské strany po 21.srpnu 1968 byla likvidace politických klubů, zejména
K 231 a KAN /Klub angažovaných nestraníků/. Konfederace politických vězňů
navazuje na tradici K 231 a VONS /Výbor na obrany nespravedlivě stíhaných/.
Má jít o nepolitickou organizaci sdružující politické vězně z let 1948 až
1989.
Kontaktní adresy na„Konfederaci politických vězňů.

Roman Sakmar, Nuselská 8, 140 00 Praha 4
František Melichar, Bieblova 17, 150 00 Praha 5
dr.Pavel Muraško, Na Petynce 180, 169 00 Praha 6
Jitka Rybáková-Kuffleková, Sevřená 10, 140 00 Praha 4
Poslední dva příspěvky :
Informační servis 38/5.1.90

Mám zájem spolupracovat s
EKOLOGICKOU

Jméno:

SPOLEČNOSTÍ

......................................................

Adresa pro písemný styk:

................... ‘................

Telefon:

Zaškrtněte, ev. doplňte oblasti, ve kterých se chcete zapojit:
A) Pracovní sekce:

organizační činnost a propagace

činnost informačního centra

publikační činnost (vydávání, příspěvky)
hospodářská činnost

právní činnost

...................

B) Odborné sekce:

(navrhuji tuto sekci)

Budou vytvářeny podle problematiky ochrany
životního prostředí;
uvedte problematiku, o kterou máte zájem:

C) Chci být pouze informován o činnosti Ekologické společnosti
a o otázkách týkajících se životního prostředí

Vyplněný formulář odešlete na jednu z následujících adres:

Petra Zaviačičová, Benkova 1700, 149 00 Praha 4
Vladimír Kodeš, Stupkova 6, 170 00
Praha 7

Návrh odborných sekcí: Evidence divokých nebo nevyhovujících skládek,
---------------------------------------- Mezinárodni spolupráce, Ochrana vod, Ochrana ži
vočichů, Životní prostředí a zemědělská výroba, Ochrana ovzduší, Ekolo
gicky čisté technologie, Geologie, Zdravá výživa, Vliv urbanismu na ži
votní prostředí, Akční, Mládež a ekologie, Chráněná území, Netradiční
zdroje energie, Tvorba a ochrana krajiny, Vliv životního prostředí na
člověka, Praha a životní prostředí, Výtvarná propagace ochrany život,
prostředí, Vliv lesního hosnod. na život.prostř., Ochrana rostlin, Radioekologie, Odpady v průmyslu, Překladatelská, Právní, Recyklace.

