17. března 1990

Už Sokrates byl odsouzen za jiné smýšlení

RES PUBLICA

”R u b 1”
p«/, p o n a z j/*
k 1 i dno jš í
s panek.

"Ilustrovana politika"

"Komsomo1skaja
pravda”
31.ŕijna 1989
Štěpán

li v r.

i.

I

13.2.1991’

I zdivočelé husy odlétají.

EK /1984/ :
Pérujte kšandy pérujte
Na co Jste dělaný pracujte
Pérujte dobře jak dítě
Však řeknete co vidíte
Držíte panděra hrošů
Co živi jsou z našich grošů
Když v podvečer vstanou ? Jdou na schůzi
Na nás už sedají v hospodě múzy
Když před nocí vás sundají a puky
přeloží
Onanujíce pod dekou myslí jak souloží
Pérujte kšandy pérujte
Na co vy stále- myslíte
Když slunce v noci filtruje svou krev
Vy začínáte půlnoční svoj zpěv
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Výzva

Hnutí za občanskou svobodu
k

registraci

nezávislých

kandidáti

Ve verejnosti sílí požadavky na zastoupení nezávislých kan
didátů ve volbách do Federálního shromáždění. Nový volební zákon
však jejich přímou účast nedovoluje, takže možnosti pro jejich

vystoupení budou zúženy prakticky pouze na kandidátku Občanského

fóra. Zde se bude ovšem soustřeÓovat zájem mnoha nově vznikají
cích stran a hnutí, jejichž tlak by mohl nezávislé kandidáty

odsunout do pozadí. Hnutí za občanskou svobodu /HOS/ proto v du

chu svého manifestu ’’Demokracii pro všechny” z roku 1988 a jako
jedna ze zakládajících složek Občanského fóra hodlá postupovat

paralelně s ním a navrhnout samostatnou kandidátku nezávislých.
Naše myšlenka spočívá na tom, že HOS sám nemá mocenskopolitické
ambice, nechce v červnových volbách prosazovat vlastní volební
program, a může tedy svými silami doplnit a rozšířit možnosti
k vystoupení těchto kandidátů.

Obracíme se na všechna zájmově i profesně orientovaná hnutí,
aby ze svého středu navrhovala kandidáty - nestraníky, skutečné

osobnosti, které svými odbornými znalostmi a morálními vlast
nostmi vzbuzují respekt nejen uvnitř dané skupiny, ale i v šir

ší veřejnosti, osobnosti, které zaručují, že vedle skupinových
zájmů budou v parlamentu prosazovat i základní zájmy celé občan

ské společnosti.
Obracíme se rovněž na jednotlivce, kteří mají zájem zúčast

nit se nadcházejících voleb jako nezávislí kandidáti.

HOS bude registrovat přihlášky všech občanů splňujících
podmínky volitelnosti, které budou obsahovat:

2

1/ Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a trvalé byd
liště podle OP.

2/ Základní životopisná data, stručný volební program v rozsahu
1 strany strojopisu a čestné prohlášení, že uchazeč není

členem žádné politické strany.
3/ Petici občanů, nadepsanou: ’’Požadujeme, aby ve volbách do

Federálního shromáždění kandidovalo Hnutí za občanskou svobo
du, a navrhujeme, aby na jeho kandidátní listinu byl zařazen

pan /paní/ ........... ” K podpisu pod peticí musí volič uvést své

jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště podle OP.
Přihláška musí být odeslána formou doporučené listovní
zásilky, tak aby byla doručena nejpozději doz21. března 1990 na
adresu: HOS, Václavkova 28, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00. Podle

počtu získaných podpisů budou kandidáti zváni na předvolební
shromáždění. První z nich se bude konat 24. března tr. v Praze.

Podrobné informace o účasti nezávislých kandidátů bude

HOS publikovat v nejbližších dnech a do 21. března tr. je bude
rovněž poskytovat na pražském telefonním čísle 53 15 48, a to

v pondělí až v pátek od 10 do 14 hodin.
V Praze dne 4.března 1990
7° celostátní a pražské orgány HOS:

Tomáš Zelenka
Ilja Kvetoň
Jiří Gargela
Dr Marcel Deyl
Jan Kozlík
Jak dooadnou komunisté ve volbách?
Podle or^zk-ru veřejné 10 míněni ve s.p.Konstruktiva v Praze, kde odpově
dělo již 82 resocndent•’••, vesměs dělnické profese, získají komunisté 23,51%
hlas*. ^vvéení o téměř celé Jedno procento Je ovlivněno výzkumem v poslední
týdnu od 12.3.-16.3-. .<cy byl prhtěř u 11 dotázáních 31,69%.
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ČESKOSLOVENSKY SENAT V EXILU
The Czechoslovak Senate in Exile
Tschechoslowakischer Senat imExil
ALL CORRESPONDENCE TO
the czechoslovak senáte in exile
10 BALFOUR STREET
CARLTON - N S W - 2218
AUSTRALI A

EXI L- DOMOVU

Hovoří-li dnešní tisk na svých stránkách o katastrofální situaci,
v našem domově, o hluboké krizi,je to důkazem,že zde bylo něco co
zavinilo tuto temnou epochu strachu a organisovaného bezpráví,
což nemohlo skončit jinak než rozkladem jak veřejného i soukro mého života.
Vrátime-li se na okamžik zpět k r.19^5“vyhlášení košického vládní
ho programu,nelze se ubránit ostudné skutečnosti^že se našli
osobnosti z politického prostředí,které za hrst čočovice, dokázali
zaprodat nejen čest,ale i důvěru, kterou jim tehdejší volič svěřil.
Bez těchto pochybných charakterů by nikdy komunisté nedokázali vy
tvořit z bývalého demokratického Československa,toto nové,
tentokráte RUDÉ TEMNO,mnohokráte horší toho, o kterém psal AI.
Jirásek buditel národa.
Členové tak zv.NÁRODNÍ FRONTY nesou tudíž plnou odpovědnost s komuňišřyTTJ-------------------------------------------------------------------------------------------Nyní když nastává doba národního svítání, nemělo by se na tyto
"zasloužené" kolaboranty zapomenout !!
Naši krajané ve vlasti
nám jistě odpustí tento pohled zpět,ale bez vykořenění tohoto zla
není možné položit základy k novému svobodnému a demokratickému
životu našich krajanů. - Jsme k tomuto kroku povini a zavázáni
jménem tisíců umučených vlastenců,bez viny vězněných občanů ná roda , nemluvě o ožebračení nekomunistické části národa.
Komunistická strana musí být postavena mimo zákon a její odpověd
ní činitele, stejně tak jako placení lokajové z N.F.musí se zod povídat před souden národa, za přítomnosti mezinárodní kontroly 1!
ČESKOSLOVENSKÝ SEKAT V EXILU, SE PLNĚ STAVÍ ZA PROGRAM
OBČANSKÉHO FÓRA.
které se veřejnosti představuje v jeho ZÁKLADNÍCH DOKUMENTECH !

Československý senát v exilu,byl ustanoven volbou na pod
kladě kontinuity, vycházející z doby posledních svobodných voleb
v ČSR před r.1938. Uznává a hájí nezadatelnost čs.Ústavy z r.1920
a všech zákonů hájicí celistvost československé republiky. Boj za
osvobození našeho národa z područí jakéhokoli socialismu,byl zá kladní bod čs. senátu v exilu a bude ukončen tenkráte až zmizí
áábelské znamení rudé Hvězdy a až opět zavlaje prapor svobody na
staroslavných Hradčanech.
“rPí'JíJ^EÍ-ľSO^M^ČS^SENÄTU^y__ EXILU_JE_2
1./

'

2X2522UĚ 9 demokratické volby všech politických stran,které
se k obnově hlásí, nebo hlásiti budou na zákonitém
podkladě Ústavy z.r.1920.
všech občanů před zákonem, žijících na území ČSR,
bez rozdílu povolání a stavu.

b. SVOBODA víry,navrácení církevního majetku a odloučení církve
. %
od státu.
*?» ♦*Q^ORNÁ volba studia ,povolání ,neiobmezeného vlivem cizího
zásahu.
. .
d 222íÁÍ2?í spravedlnost: vypracování programu pro podporu
studující mládeže,jsou-li ku studiu prokazatelné
předpoklady.

e. ODŠKODNĚNÍ politickým vězňům, nebo jejich pozůstalých.Náhrada
~ škod,komunisty odcizeného majetku,kteréhokoli druhu.
f. SOUKROMÉ__ podnikání ve všech odvětvích,umožnění za podpory
“
státních prostředků. Bez existence středního stavu,
nelze zajistit národu potřebné životní prostředky.
g. POSTUPNÉ_ odbourání tak zv."plánovaného hospodářství-ďZD- a
navrácení půdy dřívějším majitelům,za pomoci finanční
ho programu státu.
h. ZÁKONEM___ zaručené právo na stávku,pokud neohrožuje bezpečnost
T “
sbábu,zajištění starobního pojištění důchodcům.
ch. ZRUŠENÍ___ organisace R 0 H,jejíž činnost, spoluovládala
z-komunisování Československého národa.
1. KAŽDÁ_____ politická strana má právo na vytvoření vlastní od
borové organisace , v zájmu svých členů.
j. REORGANISACI státní policie, četnictva odpolitisování,a zrušení
povinnosti volby jak aktivní tak i pasivní.
k. OCHRANA___ přírodních zdrojů a provedení nutných opatření,kroků
/dusičnatét
plyný/z továrních objektů.
l. KULTURNÍ__ a školní reforma,zákaz ruštiny na školách.Vyřazení
politických a jiných knib__,propagující kom. "ideologii".
m. NÁRODNÍ
hospodářství je průměrní otázka čs.politického a hospo
dářského dění,k nutnému se přispůsobení evropským
poměrům a začlenění ČSR do průyslového soutěžení.
h; Y-ZAHRANICNÍ politice^bude nutno usilovat o postavení,které
zaujímala ČSR před r.1938. Přátelské vztahy k sou sedním státům.Postupné začlenění do evropské integrace.
o. NUiB2§T _ Převýchovy mládeže,občanům vrátit důvěru k veřejným
orgánům,jejichž úkol je chránit občana a jeho bez pečnost a hájení jeho nezadatelného práva vlastničtí.
p. VYTVO^ENÍ_ předpokladů pro pracující,podle druhu a charakteru
povolání.Ochranu žen a její vrácení rodině a výchově
dětí,za předpokladu zlepšení pracovní mzdy pro otce
rodiny.
r. POSTUPNÉ__ se budou vytvářet další nutné řešení,což bude řešeno
podle stávajících okolnostech.
VĚŘÍME ŽE NÁVRAT A ZAPOJENÍ ČS.EXILU„PŘINESE DOMOVU SVÉ
dlouholeté poznatky, jak j/ hospodářské,technické i politické.
Členové československého senátu a všechny jeho složky,nikdy nezapoměli na svůj domov a naší společnou krásnou vlast.
Snad nebude bez zajímavosti a posouzení co je komu nismus,když si poslechneme slova G1.Gottwalda,krátce
po oživení našeho národního a státního života, v
tehdejším pražském parlamentě, kde Gottwald prohlásil
na adresu členů1 Národního Shromáždění mimo jiné...
nenávidíme tento kapitalistický stát,chodíme se učit
do Moskvy,jak Vám jednou zakroutíme krkem. .!
Zde je důkaz,že komunismus je skutečně zločinné
organizované centrum na zničení svobodného světa !
Č.

E. V.

Československy

senát v exilu
Výbor pro lidská práva
Sektor 4 - Evropa

L.Lipský v.y.
Dáno v Ingolstadtě, dne 23.1.1990.

