RES
31
. PUBLICA
března 1990

Šance schopným - jistoty všem

Co by asi řekli
tito pánové a so
udruzi dnes již
prakticky slouže
nému Německu?
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Leden
1990
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Československá strana socialistická ne
připustí návrat útlaku a totality praví ve
svém volebním programu. Na obr. ministr L.
Dvořák /vlevo/ a František Postupa /v r.89
vydavatel tehdy samizdatové "Pes publica ” /
Štěpán

E K : Už sedmnáctkrát v životě tvém
roztál sníh
A opět venku slyšet dětský smích
Teď však cítíš že i v tobě něco taje
A poznávat chceš lásky taje
Chceš hrát si na děti ráje
A říkáš že tvá láska jenom má je
Prožíváš své první snění
A čekáš jestli svět se změní
Zda pozná že chvíle jíž ses bála
Když včera jsi si ještě hrála
Je z» tebou a nelze ji vzít zpět

Tvých dětských radovánek budu
zbaven .už
Však věřím že dohoníme pílí
dva roky kdy jsme jen snili
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Odoověď na článek manželů Aleny a Martina Štumpfových
uveřejněný dne 3.března pod názvem ”K rozhovoru s Mirkou Fi
lipovou - LD 17.2.1990.”
Z celého článku na hony čouhá nejen nezájem o objektivní
posouzení právního sporu či prostou informaci čtenáři, ale jde
spíše o nezastřené skandalizování novinářky podobné z doby, kdy
všechny trumfy měla všemocná Sth. ar^unientcce manželů a. a M.
Štumpfových je skoro tak precizní jako ta, jejímž autorem je
rovněž velmi vzdělaný muž, který uměl všechno zdůvodnit prostou
větou: Marx, jenž prozkoumal vývojové základy lidské společnosti,
pochopil nevyhnutelnost vývoje kapitalismu, vedoucího ke komunis
mu - a což je hl-vní - dokázal to výhradně na základě nej...nej...
nej... /V.I.Lenin/
Naštěstí však kupodivu nemusímevsnášet takový balast, <miž
bychom se mohli ozvat. Ten kdo alespoň jednou viděl nu vlastní
oči bestiálním způsobem zmlácenou do bezvědomí Mirku Filipovou
/samozřejmě neznámými pachateli Jež jistě nejvíce ze všech pře
kvapil příchod této vzrušené doby/ s omezenou pohyblivostí v sá
drovém krunýři, kterážto zranění budou mít nepochybně trvalé ná
sledky, by nikdy nemohl napsat větu, aniž by se nezačervenal stu
dem: M.Filipov'á se od červnu loňského roku k soudu nedostavuje a
nyní požádala o odročení nu neurčito.

Vadí jim dokonce i to, Že v ní nezúčastněný novinář shledá
’’známou a oblíbenou”, kterážto epitheta mají být asi podle nich
vyhrazena pouze těm, kteří se v posledních více než 20-ti letech
mohli přetrhnout v publikování ve všech možných a nemožných stá
tem a KSČ vydržovaných médiích pochlebováním nu adresu soudruhů,
soudruhů nejmilejších.
Tvrzení právníků Aleny a Martina Štumpfových o tom, že je
jich oblíbený autor se stává zu ticné.io aplausu komunistů obětí
honu ne čarodějnice je stejně neseriózní, jako kdybych já nyní
poukazoval na to, že Jiří Černý ještě v roce 1986 s chutí dával
za příklad sovětské zkušenosti či prostor názorům jak je potřeb
né vyvést americké občany z mylných představ o životě v Českoslo
vensku a to jistě a bez servítku přímo za hlasitého aplausu komu
nistů.
Novinářka Mirka Filipová je zvyklá na tón jimž s ní hovoří
oba právníci a to ještě z dob nám všem dobře známých, přesto i ny
ní nezapomínáme na je jí spravedlivý boj v cizím neštěstí, protože
víme co pro naši činnost znamenala její podporu naší práce, zvlá
ště při formulování našich stanovisek v jednotlivých případech so
ciálního pronásledování, tolik právníků zase mezi námi nebylo, ti
měli v té době důležitější starosti po různých klubech popmusic a
antidiskotokách.
Vladimír Hajný, Iniciativu sociální obrany
Čs.armády 34, 787 01 Šumperk

Jeneč, dne 22.ledna 1990

O b č a n s k é

f o r u m

v obci Jeneč u Prahy vyzývá občanská fóra a občany v celé vlasti k
úklidu ulic, silnie a veřejných prostranství a aby po celý rok zajištovala kontrolu nad udržovaným pořádkem.
Apeluje mve zejména na zemědělské a stavební organizace,
které nejvíce znečištují ulici u silnice, aby je na vlastní náklady
opět uváděly do čistého stavu.
Znečištěné silnice špiní naše domy, zeleň, vody, auta a zvíře
ný prach dýchají naše deti pri cestách do školy a při svých hrách.
Občanské fórum v Jenči je přesvědčeno, že čistota ulic a silnie
je rovněž "ekologií", a to snadno dostupnou a nejméně nákladnou, nem
luvě o nezanedbatelných finančních nákladech, vynaložených na mytí
aut, spotřebu elektrické energie u vody. V Rakousku i jinde obdivuje
me čistotu silnie a vzhled obcí. Všude je samozřejmostí dodržovat či
stotu a děti jsou vychovávány . úctě k přírodě a ekologii.
Dále se občanské fórum v Jenči u Prahy obrací ke všem občanům
a přípravným volebním výborům v naší vlasti, aby v rámci svých eko^lcgických programů zkrášlily své domy, ploty, cnodníky a zahrádky.

Toto občanské hnutí^nu vesnicích za čistotu obcí a zlepšování
životního prostředí necht vyvrcholí v letošním roce u příležitosti
svobodných voleb.
Předvolební kampaň necht není pouze událostí politickou, ale i
událostí ekologickou.
Vždyí
čistota a hezký vzhled našich obcí je součástí
kulturní úrovně národa
Za občanské fórum J e n e č
Oldřich Šenkýř
Karlovarská č. 19
252 61 J e n e č

Jak to vypadá s

KSČ

před volbami do PS?

V týdnu od 26.3. - 29.3. bylo již dotázáno 104 zaměstnanců s.p.Konstruktiva, kteří v průměru předpokládají, že KSČ obdrží v nastávajících volbách
do Federálního shromáždění 23 % hlasů. Snížení oproti minulému týdnu o více
než I7J což je dosti značné jde na vrub posledním dnům, kdy pro mne z nezná
mých důvodů ve dnech 28.-29.3. dalo 11 respondentů KSČ jen 15,32 %. Jeden
respondent dokonce snižoval svůj tip o téměř 33,9%. Lze konstatovat, že po
skoro třítýdenním vzestupu obliby KSČ došlo uprostřed týdne k podstatnému
zvratu v jejich neprospěch. Někteří zaměstnanci to vysvětlují částečně prý
vysíláním Československé televize, kdy dochází k odhalování praktik bývalé
vládnoucí strany hlavně v justičních zločinech.
V.H.
"P Ě N A" - nezávislý časopis zaměřený na Sovětský svaz.
Ve 3.čísle tohoto časopisu, bývalý samizdat, který vychází v Brně na
adrese: Ondřej Pospíchal, Traubova 18, 60200 či Libor Pospíšil, Řezáčova
66, 624 00 Brno se přetiskuje rozhovor s A.D.Sucharovém, který jako jeden
z posledních poskytl litovskému listu "atgiminas" začátkem října 1989.
K litevskému problému už tehdy předvídavě,ostatně jako vždy Suchárov sdě
luje: "Nemohu odpovídat za všechny lidí, ale já i lidé mně blízcí se domní
váme, že suverenita je pro všechny republiky zcela principiální otázkou,
rosleoní vyhlášení ÚV KS3S tyto problémy spravedlivě neřeší. Suverenita osta
tních republik rofchodně nemůže zájmům Rusku, uškodit, spíše naopak."

radikální

strana

Hnutí za nenásilí a lidská práva
Co je to Radikální strana? Tuto otázku dostáváme stále a já už
vlastně nevím jaká je ..odpověo. Je to strana zodpovědnosti, strana
vyhraněných politických názorů, strana myslící ne dva, ale dvacet
kroků dopředu, strana nenásilí, strana homosexuálů, strana hašiše.
To všechno Radikální strana je. Na prvním místě je stranou*, která
přisuzuje lidským potřebám a čouhám statut -pi'áva a zároveň je stra
nou naprostého nenásilí, jcoucí tak daleko, Že nedovoluje svým čle
nům použít násilí ani v sebeobraně.
Dále je stranou vážných obav o lidstvo, lidskost, toleranci
a pokrok. Dokud se nezbavíme pocitu, že můžeme rozhodovat, o životě
druhého, bez zřetele na ostatní lidi rozhodovat o svém pohodlí,
nebude nám líto hladovějícího afrického dítěte, potud bude stále
existovat nebezpečí vážného poškození mezilidských vztahů.Dokud
nebudene považovat homosexuály, Romy a jedince, kteří se nám nevejdou
do škatulek, za stejně hodnotné lidi, jako jsme my sami, potud
nebudou naše vztahy dobré a zdravé.
Radikální strana je stranou osobní zodpovědnosti.V minulosti
bylo mnoho Radikálů vězněno po celé Evropě za svůj postoj,který
nesmlouvá o drobnosti.Radikálové chtějí změny zásadní a kategorické.
Na první pohled se zdá radikální postoj naivní a dětinský, ostatně i
upřímnost Radikálů Je dětinská, ale za touto ‘’.dětinskostí1* se skrýva
jí osobnosti přesahující rámec jednotlivých států, osobnosti, které
nemají mocenské■ambice, osobnosti nadstranických Morálních bitev.
Radikální strana byla původně italskou politickou stranou, která
pochopila. Že nacionalismus je hloupá a nabubřelá vlastnost republikán
ských politických*stran, které jsou odkázány k hnilobě a žití z minu
losti.Stala se proto Transnacionální a sdružuje Radikály po celém
světě. Troto je i politická aktivita transnacionální a zároveň řeší
specifika konkrétních států, či národů.Základní politické aktivity
se dají shrnout co následujícího výčtu:
a/ Zrušení trestu smrti na celém světě
b/ Vznik Unie svobodných evropských států/Evropská federace/
c/ Světový hlad
d/ Svobodu všem menšinám
e/ Antiprohibicionismus a legalizace drog
f/ Ekologický program, založený na zodpovědném regulování
energetické výměny /entropie/
z
U nás v Československu je tento program rozpracovánzdo konkrétních
úkolů, zvláště politických: většinový volební systém,do Ústavy Evropskou
federaci a referendum.Dále podpora raedšin, aí už homosexuálních, nebo
etnických/podporujeme snahu Tibetu o samostatnost/.
Určitě jsem zapomněl mnoho z toho, co jsem vám chtěl napsat, je
toho tolik, že je popsaná celá kniha a do dopisu se to nevejde.

Vítejte s námi do budoucnosti
Richard S t o c k a r
Jakubská 14
110 00 Praha 1

Vláda Československé Republiky v Exilu

MANIFEST
K OBČANŮM ČESKOSLOVENSKA !
Strategická úvaha politické generality Sovětského Svazu je prostá,účinná a odpoví
dá vojenské a morální situaci světa. Prvním a základním zájmem je zachování a růst
SSSR.
Světová revoluce může být prováděná pouze tak, aby tento nosný pilíř
všeho nebyl ohrožen a byl udržen.
Po řadu let zabraňovala jistota vzájemného sebezničení obou atomových supervelmocí velikému konfliktu,brzdila však zároveň revoluci. - Zdokonalení jadernách
zbraní v obou směrech největší /strategických/ a zároveň i nejmenších/taktických/
vedlo opět po dlouhé době k slepé uličce, k možnosti reaktivisace světové revoluce
bez neúnosného risika pro Sovětský Svaz.

Toto risiko může být přeneseno na jiné. / Vývoj taktických atomových zbraní a
současně i myšlenkového pochodu u protivníka umožnil plán na vytvoření bojového
pásma o hloubce několika set km.jež bude obětováno /\
Neúprosné zákony historického materialismu,vhodně interpretované,uložily tento
" Čestný" úkol oběti ČESKÉMU ASLOVENSKEMU národu |

V lesích, v údolích,mezi vesničkami a městy naší malé a hustě zabydlené země,je
rozeseta
smrt !!
Kolektivní smrt žijících i nenarozených generací. Pro jejich ochranu a jasné
zítřky dostala ulohu magnetu,stahujícího příšernou odvetu na sebe. Pokud bude
zkouška sil omezená na ní,budou města za Dněprem i za oceánem bezpečná, Do té
doby je možno vždycky ještě zasednout ku konferenčnímu stolu,pod záštitou
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sledky
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předběžné

MNICHOVĚ

.SPOJENÝCH

zkoušky sil.
jsme nebyli,protože nás nepozvali, i na této

konferenci rovněž nebudeme a to z ještě
OBRACÍME

NÁRODU .. a zhodnotit vý
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ČESKÉMU

"

MÍROVÉ"

prostších důvodů. !
A

SLOVENSKÉMU

NÁRODU

aby vyvodil důsledky z této historické situace. Historické tím,že může být
koncem jejich historie. - Dnes se v Československu nehraje pouze o morální nebo
materiální hodnoty; o svobodu, čest, důstojnost nebo chléb. Dnes hraje se přímo
o jeho živote I!
Velcí hráči,kteří si z dálky na nás vsadili, se cítí v bezpečíJejich malí,
fciorliví pomáhači přímo na místě,ani netuší,že i oni jsou obětováni velké lži.
C_E_Š I__ A S_L 0 VÍC I, pokud jsou sovětská vojska -na naší půdě, můžete
mít pouze jednu ústřední myšlenku, jeden ústřední cíl,dosáhnout jejich odchodu.
Dokazovat oněm hazardním hráčům,každý den,každou hodinu, a každou minutu,celým
postojem,že jakékoli vymáhání normalisace,jakýkoli politický a hospodářský po krok v Československuje memyslitelný a zůstane tak dlouho po
kud poslední sovětský voják neodveze poslední sovětskou raketu ze země našich
otců !
.
V tom;-je naše naděje a současně i měřítko

CHARAKTERU KAŽDÉHO Z NÁS !
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se žádostí o odpověd na tyto
JE

SLUČITELNÉ

S "CHARTOU

SPOJENÝCH

dvě otázky .

OSN'f a jejich zněním i *s duchem a resolucemi

Valného shromáždění,aby vedoucí člen OSN' násilím a proti vůli obyvatelstva
i vlády jiného členského státu s nímž není ve válečném stavu,rozrnístnil na
území tohoto státu zbraně,jejichž použití znamená vyhlazení obyvatelstva této
země ??
JEST-LI,že to slučitelné není,* a ježto tento konkrétní případ nastal invasí
ozbrojených sil SSSR do Č e sko slovenská

dne 21. srpna 1968

a trvalou atomickou okupaci této země,jak hodlá tato Organisace Spojených
Národů a jejich generální tajemník reagovat na flagrantní porušení celé řady
článků
CHARTY
OSN a resolucí Valného 'shromáždění a především samotné

■*” idee ' SPOJENÝCH

NÁRODU??-”

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

•

Obracíme se na vlády všech států světa,aby zaujaly jasné stanovisko k tomuto
faktu násilné atomové okupaci Č e s k o b 1 o v e n s k~a, jenž nebyl uvažován
v jednání OSN v roce 1968 o invasi SSSR do Č SR, nebo'l schválením by
došlo k precedenČnímu případu, před jehož opakováním si nebude jistá žádná
země světa.!
Dne 21. srpna I968 byl nad Československem a jeho národy vynesen tento
rozsudek.!!

V případě mezinárodního konfliktu bude vaše země a veškeré její obyvatel
stvo v ní, obětováno vyšším zájmům lidstva.Proto budou na vašem území roz
místněny sovětské taktické atomové jednotky.
Tento rozsudek byl podepsán jménem odsouzených o 6 týdnů později v místě
S 0 U D U . .V

M 0 S K V.É. ! 1, _ ý

7. plánu vraždy národa se stal škrtnutím pera plán Národní Sebevraždy
Dáno v USA, dne 21 června , ve výročí doby poprav na Staroměstském náměstí
v Praze roku 1621j kdy rovněž se hrozilo našemu národu vyhlazením ve jménu

VYŠŠÍCH
Nezávislé Sdružení býv.Čs.
zahraničních vojáků v Austrálii .

ZÁJMU

’

•

Qs.obec legionářská
. .v zahraničí - USA.

Křesťansko - konservativní Unie
v zahraničí a exilu.
Cs.strana Agrární a malozeměděl.
li4u
Slovenská straiA demokratická.

Živnostenská strana středo stavovská
Cs.strana národně demokratická.

