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Jan
Pavel II,
Svatý O t e c

’’Nova Wies”

Č.13/1989
J.S.Machar
Z legendy o smrti Josefa pěstouna.

I blížil se čas Noci Veliké.
V háv sváteční se město odělo,
a poutníci sem přišli z krajin ,všech
navštívit svaty Hospodinův chrám.
Den rozbřesk se, když v dílnu Josefa
vstoup římský voják hřmotným kročejem
a tato slova tesařovi d^l:
"pilutus z Pontu, správce Judey,
t3K praví tobě, muži hebrejský
Tři uříže zrob mi z dřeva tvrdého
s zítra dodej; na Golgatou dva
a třetí přines v soudní palác můj,
'kde vezmeš zs ně běžnou svoji mzdu.”
Golgatha/1895-1901/
u v nit ř
čísla :

1. Petice evropských občanů k československému Federál
nímu shromáždění a k Evropskému parlamentu.
2. Marta Zemanová: Víme proč se v Bratislavě demonstruje
3. Tisková zpráva českosl. Prozatímní Vlády v Exilu.
4. Příliš mnono náhod najednou v DMZ - Konstruktiva.
5. "Pes publica” polsky: Výsledky voleb v ČGR r. 1946.
6. Úmrtní oznámení drahého P a v 1 a W o n k y.
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Tisková zprava cs.P.V. v exilu,
všem čs,krajanským a exilovým redaktorům
se^žádostí,aby uveřejnili v plném znení
naši zprávu:
PROZATÍMNÍ VLADA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V EXILU oznamuje,ze po před
běžných jednáních došlo k podpisu smlouvy vzájemného uznáni,mezi cs.IW.
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v exlilu a Polskou vládou v exilu.Obe vlády uznavaji existenci statmcn
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celku tak jak existovaly podle platných státních ustav .az do Mnichovské
ho diktátu. Obe strany se zavazuj./ Je si nebudou činit územn ích’. požádá yku. Tato smlouva byla "RATIEIKOVAN A11 dne 10.září 1986, a stala se tím
dnem platnou podle mezinárodního zákona.
HISTORICKÁ SMLOUVA o utvorení CEC (středoevropská společenství;.
Dne 27.záři 1986 se sešli představitelé Národu střední evropy^ aby pro
jednali všechny došle návrhy a doplnky smlouvy CEC.Toto historická
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zasedáni se konalo v'Doral ParkAvenue Hotelu NĽW YORK. Po skončeni za.se_ l r
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dani bylo vydáno nasledujici prohlášeni: S velikou hrdostí a uspokojemm oznamujeme^ze na dnešním zasedaní došlo mezi přítomnými delegáty
k dohodl o koneČnem znení smlouvy CEC.Za několik posledních měsíců t.
. došlo k velikému diplomatickému jednáni mezi národy střední Evropy,
ktere po dobu temer pul století trpí pod komunistickou nadvládou.Smlouva byla podepsana všemi delegáty.Československo^ktere je jedním
členských státu CEC "Ratifikovalo" tuto smlovu dopisem dne 27. zá^í
'
.^eic^ace C
oy la p ŕec s t a v enJL ^.v ro uskemu parlamentu behem zašed á ••
ni 21.října 1986. Dosud nam nedošla úřední zpráva ze Štrasburku.
Vážení! Buďte tak laskaví a uveřejníte naši zprávu. Předem srdečne díky.

Tesime se na další spolupra'ci.

\

Za předsednictvo čs.P.V. v exilu:

Charles Karel Urban,
předseda v.r.

Ignác Hynek Trhlik,
gen .
taj
emnik

Víme proč se v Bratislavě

demonstruje?

- Co ti Slováci vlastně chtějí?^
- Jestli se chtějí odtrhnout, at to řeknou rovnou a nehádají se o nesmy
sly!
- Nacpali jsme do nich spousty peněz, žijou si podstatně lépe než my a
pořád jim to není dost!
- Slováci budou vždycky schopni nám vrazit kudlu do zad!
To jsou tak zánl:dní ohlasy mezi nami, které jsou jakousi argumentací pro
ti hlasům ze Slovenska. Jsou to věcné ar^umentj, nimoli pouhé nadavky a svěd
čí o tom, že ti, kteří je vyřknou, nejsou vedeni primitivním antagonismem,
ale že se snaží myslet.
Bonužel - všechny Jsou nouze s hlediska Šechů. Ne otázku, co Slováci chtě
jí, necekáme jejich odpověS, ale odpovídáme si sami. Asi to tady víme lépe.
r.le už si nepřiznáme, že o sobě vzájemně nic nevíme, že ve společném státě
žijeme vlastně velmi krátkou dobu, že celé dlouhé historické období se na na
šem společném území utvářely různé tradice, kultury; neuvědomujeme si, že ná
boženský život na Slovensku hrál a dodnes hraje důležitější roli ve společno
sti, než v Čechách. A tak dále.
Pokud se Slováci rozhodli kdysi pro společný stát a po 20 letech proti ně
mu, melo to signalizovat něco do Čech. Nestalo se. Pokud dnes se v Bratisla
vě demonstruje, je třeba si'zvymat na to, že už se" to smí. /x že se smí demon
strovat i proti nám. r. skutečně se zeptat, ve vážném dialogu, co Slováci ch
tějí.
Snad není populární psát takto do vlastních řad. *le - málo platné - SSSR
je naš vzor - takže připomínám, že orostí Rosové netuší, co proti nim mají
Češi, Slováci, Litevcí, Estonci, Poláci, Gruzíni. Oni přece .všechny osvobodi
li, všem pomáhají, všichni mají vyšší životni úroveň - a tec jenom jim dovo
lili mluvit, všichni začali útočit proti Rusům. SSSR se rozpadne a orostý ru
ský člověk nebude tužit proč a bude žít s pocitem xcřivdy a nenávisti proti
vŽez., kteří se osvobodili.
Bylo by dobře, jestli se rozpadne Če;k:u 7ovenokc, aby Češi věděli proč.

Marta Zemanová
Příliš mnoho náhod najednou v DMZ - Konstruktiva Strašnice
Záhadné odcaocy před;tov.ít elů ob čí.r.ského fóre a stávnovéno výboru ve s.p.
Konstrukt lva - Dľ.ľZ, jel re odemkly a budou prý pokračovat Jsou údajně výsle
dkem náhod; t pro:tou sboš.-u odolností.
Snažil jsc-.i se toru uvěřit do chvíle, ^cž jsem s i přečetl člunek "Chcete
diskusi? Tály je!" ze zavodr..LA-) č; se :.isu "Konstruktivák" č.5 z 21.3.9C v
němž ing.Frcntišek Červenia /záv )c 1/ navrnuje řešení těžmé eu nouické situ
ace podniku ve 13 bodech. Bod Č. 1 - 10 zní: zbavit Konstruktivu tajné komu
nistické mafie. Z tohoto světla posuzováno jsou odchody již uskutečněné a
připravované - hlavního mluvčího OF v závodě; zástupce hlavního mluvčího OF"
místopředsedy stávkového výboru; angažovaného předsedy SSTÍ; člena předsedni
ctva OF; zřejmě důsledkem činnosti této komunistické mafie. Kdo tedy ještě
bude věřit na náhodu, že jako první důchodce jež si má vytáhnout toho "černé
ho Petra", je kupodivu právě ten, který na schůzích OF a stávkového výboru
nejvíce kritizoval staré struktury.
Tady už si nevystačíme s prostým tvrzením, "ale ve Strašnicích mafie ne
ní". A nebo je všerhno jinak. Napište!
Vladimír Hajný

"R e s

publica"

polsky.

V r.1987 byl v Polsku povolen a registrován časopis "Pes publica", který
vychází jako měsíčník.vČasopis vznikl koncem 7C-týchzlet a až do r.1987 vy
cházel jako samizdat. Šéfredaktor je známý i’arcin Król. Adresa ke korespon
denci: "Pes publica", skrytka pocztcva 856, 00-950 Warszawa 1. Nebude na ško
du uvést z "Pes publica", monotematické číslo věnované Československu 12/88,
výsledky voleb z r.1946, které se uskutečnily 20.května. Československo: ko
munisté - 38%, národní socialisté - 16%, sociální demokracie - 13%, demokra
tická strana slovenská - 15%. V Čechách: KSČ 43,2%, nár.soc. 25,2%, lidovci
27,5%, soc.dem. 14,9%. Na Moravě: KSČ 34,4%, lidovci 27,5%, nár.soc. 20,7%-,
soc.dem. 16,7%. Slovensko: demokraté 62%, komunisté získali 30,3% hlasů. V.H

PETICE

k Československému Federálnímu shromáždění
k Evropskému parlamentu,
dále ctěné pozornosti prezidenta Československé republiky
československé Federální vlády
Evropské rady
a Výboru Evropského společenství
My, podepsaní evropští občané,

vzhledem k tomu,

že politika a vlády národních států jsou čím dál
tím.méně vhodné a postačující k řešení naléhavých politických, eko
nomických, sociálních a.ekologických problémů, vyplývajících z to
ho, že různé společnosti, teritoria a život celého lidstva jsou
stále více na sebe vzájemně odkázány;
vzhledem k tomu,
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že uplatňování a upevňování demokratických a práv
ních zásad v zemích střední a východní Evropy dnes konečně umožňu
je, abychom překonali ony předsudky strategického a politického
charakteru, jež stály v cestě širšímu evropskému integračnímu pro
cesu, založení Opojených států evropských v ovzduší demokracie,
svobody, nenásilí a tolerance;

vzhledem k tomu,
že vědomi si své odpovědnosti považujeme za nutné
aktivně se zúčastnit procesu vedoucího k vytvoření Spojených států
evropských, neboli demokratické evropské federace;
. .

vzhledem k tomu,

že další politický, ekonomický a společenský vý
voj, jenž je součástí procesu znovuzrození, který v Československu
započal 17. listopadu minulého roku, stejně jako budoucnost celé
Evropy záleží i na tom, zdali bude Československo schopné zapojit
se - jako aktivní účastník a ne pouhý pozorovatel - do procesu
vytváření Spojených států evropských;

ŽÁDÁME

československé Federální shromáždění,
- aby v usnesení uložilo československé vládě, aby jakožto první .
krok na cestě k vytvoření Spojených 3tátů evropských během co nejkratší doby podala k Evropskému společenství žádost o připojení;
- aby přijalo rezoluci, kterou odešle všem pariamantům Evropy
a ve které prohlásí, že Československo je připraveno zúčastnit se
"Ústavního zasedání Spojených států evropských“, jehož úkolem by
bylo založit instituce? vypracovat společnou ústavu připojených
států, jakož i federatívni, demokratická pravidla pro oblast zahra
niční politiky, finanční politiky, makroekonomiky, makro pro středí
a bezpečnosti;

a Evropský parlament,
- aby v nanesení uznal vyjádřenou vůli signatářů petice a
aby předběžně deklaroval, že Evropské společenství je ochotno
souhlasit s připojením Československa.

(prosím* psát tiskacím písmmn)
JMÉNO A
PŘÍJMENÍ
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Traniznicionůlis RadikAlis PArt, 1075 Budapsst, TanAcs krt.11/1
táli 1229497 fax a 1226828

servi surnus,
ut liberi esse possirnus
(Jsme služebníky zákonů,

abvehom mohli být svobodni. }

„Lidé dnes zase vědí. že existuji

v< <

pro ktere stop za to také trpět
?.e věci. pro které se . . . trpí, jsou ty.
pro ktere stoji za to žil."

Jan Pahk k.i

Oznamujeme všem přátelům, že zemřel náš drahý

Pavel Wonka
Skonal ve věznici Ministerstva spravedlnosti CSR v Hradci Královo

v úterv 26. dubna 1988 ve věku 35 let

Rozloučíme se s nim v patek 6. května !()8S v 15 hodin
v kostele sv. Vavřince ve Vrchlabí

Dne 2. května 1988

Gerta Wonkova - maminka
Jiří Wonka - bratr

Marie Hackelova - babička

Vrchlabí (543 01), U nemocnice S6Q

