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M.V.M.
Na nic nemyslím a jako v pádě v krutém počasí
co nevybledne v mysli ani za sto let tak krůtě dští
až lehne popelem i slovo jež se bojí
a v žaketech jak hlasatelé televizní show
nás přátelé zas obejmou.
Nepříčetně křičím když mne polévají naučenou frází
a mají rázný krok se vším všudy i dudy se zvláštní melódií
na Záporoží když psal se dopis tureckému sultánovi
se dýchá svobodně a jako navlas stejný kukuč
co nepřítel se roztahuje podobně.
V zákrytu všech těl jež stály tu jak můry sváteční
jež se šířily jak mor jak kabát svěrací
a nejlepší své syny dali potichu a nezvěstní
jak miliony výčitek se hbnou po dně lích kde
je nadepsáno jen v hrobě je pokoj a klid.
Michail Suchobokov
20.3.1983
u v n i t ř
čísle :

1. "Le Mord”: Pavel

2.
3.
4.
5.
6.

Wonka

- obět komunistické
justice.
Dokument prozatímní vlády ČSR v exilu.
Výzva Československého poradního sboru v západní Evropě.
Nekrolog za Killerem Winchestrovičem Mauserovem.
Další činnost a adresy V O N Su.
Poslání ”Dialogu”ve druhém roce existence.
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Prozatímní vláda
Československé Republiky v Exilu
(LIBERTY

Čs.prozatímní vláda v exilu hrdě prohlašuje
že zůstala věrná odkazu presidenta "osvobo
ditele" T. G.Masaryka!Že přijala jeho ideály

ALL CORRESPONDENCE TO:
INTERIM GOVERNMENT OF
CZECHOSLOVAK REPUBLIC IN EXILE.
BOX 4797 G.P.O. SYDNEY
N.S.W. — AUSTRALIA

bojovat za osvobození ČSR všemi možnými pro
středky do posledního dechu!
V Sydney, Červenec 1986

Oznámení VOLEB do POSLANECKÉ SNĚMOVNY
V l Á d y Československé republiky v exilu.

Volba členů poslanecké sněmovny bude se konati na
SJEZDU delegátu z řad československého exilu ve dnech

šestého - sedmého a osmého Března 1987 V CHICAGU, Ill.,USA.
DELEGÁTŮ ( Pořad ):

SJEZD

PÁTEK

-

6. Březen 1987
1. - Volba 100 Poslanců.
2. - Volba a Jmenování 50 Senátorů.

SOBOTA

-

7. Březen 1987.
a b -

c -

Volba Předsedy a 2 Místopředsedů Vlády.
Jmenování 12 Poslanců a 6 Senátorů do Před
sednictva Vlády.
Odstoupeni Prozatímní Vlády, předáni účtů,
dokladů a úkolů do rukou nově zvolené Vlády.

Prohlášení Absolutoria Předsedy Vlády uděleleného Prozatímní Vládě Československé Repub
liky v Exilu.
8. Březen 1987.

d -

NEDĚLE

-

1. — volba

Presidenta Československé Vlády v Exilu

2. - SLIB zvoleného Presidenta do rukou Předsedy
Vlády za přítomnosti všech účastníků Sjezdu.

3. - SLIB Předsedy a Členů Vlády do rukou zvolené
ho Presidenta.
Podrobnosti o uspořádáni Sjezdu, Voleb, Stanov, Zásad a Směrnic
pro činnost Vlády Československé Republiky v Exilu budou zaslá
ny všem osobám a organisacím které se přihlásí ke spolupráci na
našem svatém úkolu.
prozatímní vlÁda československé
REPUBLIKY v EXILU.
C. K. U R BA N - Předseda.

ČESKOSLOVENSKÝ PORADNÍ SBOR
V ZÁPADNÍ EVROPĚ

11. prosince 1989
Mnichov

13.ledna 1990
Vážení odběratelé časopisu "Res publica”,

Československý poradní sbor v západní Evropě e.V. se sídlem v Mnichově
Vám předkládá k prostudování a jako příp. podklad na návrh ústavního
prohlášení práci svého místopředsedy pana Zdenka Šedivého, bývalého
ředitele československého oddělení RFE v Mnichově a býv. šéfa česko
slovenského oddělení Hlasu Ameriky ve Washingtonu.
Návrh ústavy odmítá jakoukoliv formu nadřazenosti jakékoliv politické
strany či organizace, zaručuje demokracii, nezávislost a svobodu všech
forem života.
Československý poradní sbor v západní Evropě e.V., založený v r.1975
uplatňoval a uplatňuje na široké základně právo Čechů, Slováků a Podkarpato-Rusínů na znovuzískání osobních a politických svobod, státní
suverenity a demokratického režimu v Československu. Československý
poradní sbor v záp. Evropě e.V. tvoří členové politického exilu, přesvěd
čení demokraté, příslušníci našich národu, kteří byli v minulosti přinuceni
opustit Československo. Mnozí z nich byli komunistickým režimem vězněni.
Nikdo z členů nebyl v komunistické straně a nevěří v možnost reformy
komunistického systému.

Náš sbor by vítal, kdybyste se nad předloženým návrhem zamyslel ,
diskutoval o něm a sdělil nám své připomínky a doplňky.
I my budeme návrh ústavy zdokonalovat a doplňovat, aby se tak
společnou prací mohl stát platnou základnou pro ústavu
svobodné Československé republiky.
Za

Československý poradní sbor v záp. Evropě e.V.

Maria Nenadalová
jednatelka

Zdenek Šedivý
( místopředseda

JUDr. Alena Benešová
předsedkyně

úřední adresa:
Tschechoslowakische Beratende Kommission in Westeuropa e.V.
Postfach 86 07 32
D-8000 München 86
Federal Republic of Germany 7

Redakční
sdělení:

Návrh ústavního prohlášení si lze vyzvednout u vydavatelů
”Res publica”. Vaše připomínky a doplňky jsou vítány a budou
odeslány na adresu Čs.poradního sboru v Evropě.

Nekrolog za Killerem Winchestrovičem

Mauserovem.

Před vánoci proběhla v sovětském tisku smutná zpráva«. Představitelé státu
a KSSS se loučili se zesnulým generálem Kirilem Mazurovém. Čtenáři našeho ča
sopisu si jistě toto jméno pamatují z článku, otištěného v "Izvěstijích", v
němž vzpomíná na svou úlohu při invazi do Československa v roce 1968. Snad
sovětská strana pochopí, že z Československa může přijít projev soustrasti
pouze od těch, kteří generála Mazurová pozvali.
Marta Zemanová.

Další

činnost

Výboru

nespravedlivě stíhaných.

VONS bude v nejbližší době usilovat o individuální přezkoumání sporných
případů cestcu podnětů ke stížnosti pro porušení zákona. Pro nového presiden
ta republiky pak připraví návrh na všeobecnou amnestii, jíž by byly částečně
zkráceny zbytky trestů. VONS přitom vychází z toho, že v minulých letech do
cházelo i v nepolitických kauzách k častému porušování zákona, že ukládané
tresty jsou ve srovnání s jinými zeměmi velmi tvrdé a že mnohá činnost posu
zována podle čs.zákonů jako trestná, není ve světle koncepce lidských práv,
vyjádřené např. oběma mezinárodními pakty, tak přísně stíhatelná jako tomu by
lo dosud v Československu. Všeobecná amnestie by mohla dosavadní nevyváženost
a leckdy i nespravedlnost alespoň částečně napravit.
VONS chce rovněž usilovat o novelizaci trestného zákona a dalších trestně
právních předpisů včetně zákona o výkonu trestu odnětí svobody a zákona o 'v.
ochranném dohledu v kontextu jejich humanizace.
Adresy některých členů VONS:
Dr.Václav Benda, Karlovo nám. č. 18, 120 CO Praha; tel. 298 676
JUDr.Josef D a n i s z, Wilhelma Piecka 81,130 00 Praha 3
Karel F r e u n d, Mánesova č.90, 120 00 Praha 2; tel. 271 273
Václav Malý, Nad pomníkem č. 2, 152 00 Praha 5; tel.537 929
Lenka Marečková-Hrachová, Řipská 13, 130 00 Praha 3
Anna Šabatová, Petr U h 1, Anglická 8, 120 00 Praha 2; tel. 261 957 3
Petruška Šustrová, Kolínská č.13, 130 00 Praha 3; tel. 737 781 2
Infoch č. 22/89

Poslání "D i a 1 o g u" ve druhém roce existence.
Měsíčník ’’Dialog" vychází od září 1989* Vzhledem k tomu, že okolnosti ne
byly vydávání jakéhokoliv nezávislého periodika právě nakloněny, byl jeho ná
klad malý. Přišel 17. listopad. Tímto dnem, jak všichni doufáme, končí éra
potlačování práva na svobodu slova a tisku.
Svoboda, která je nyní již patrná, nepřišla sama. Byla vybojována za přis
pění velké většiny národa. A tento národ doufá, že obrodný proces, započatý
17.11.1989, nebude jen episodou, ale nezvratitelným procesem. K tomu mají po
moci i strany, které byly dvacet či čtyřicet let "nezvěstné". Vznikají i zce
la nová seskupení, která jsou zakládána v dnešní době. Takovým seskupením je
i ČESKOSLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ INICIATIVA, která je první stranou mimo rámec
NF po 40.letech. Ti, kteří tento časopis vydávají se ztotožňují s programem
a stanovisky ČsDI. Tento program otiskujeme na jiném místě. Doufáme, že se k
němu přihlásí co možná největší množství našich občanů. Toto číslo "Dialogu"
je tedy první, které vychází jako časopis ČsDI.
Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že se naše vlast stane zemí demokratickou a že k tomuto cíli přispějeme v řadách ČsDI.
Milan Lakatoš

Sdělení redakce:odběratelům "Res publica": Máme to štěstí, že omezené množst
ví "Dialogu" budeme moci nabídnout i našim čtenářům.
V.H.

Alexandr Minějev: Jakýpak život za Stalina.
"Res publica" č.3/89 uveřejnila dopis Hany Šmrgové/?/ a vyzvali jsme čtená
ře, aby se k němu vyslovili. Žádný ohlas se neobjevil, ale redakce "Izvestijí"
které byl dopis adresován odpovídá ústy Galiny Koldomasové z Moskvy. Tato 83
letá žena probila ve stalinských táborech přes 20 let. Byla odsouzena jako že
na "nepřítele lidu" a musela se rozloučit se dvěma malými dětmi. "Vy píšete,
že Stalin zemřel už před 35 lety a že je načase přestat ho "očerňovat". "Slo
veso očerňovat znamená pomlouvat nevinného. Na Stalina se to nevztahuje. Sta
lina třeba soudit byť za jeden jediný zločin: masové vyhlazování žen a dětí".
Moskvoskije novosti č. 41 - 8.10.1989
Překlad: Josef Volařík

