První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
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Pamiatka zprimičnej
sv, omše
Stanislava LABJAKA SJ

i

Až z Vatikánu přijel do své
rodné vesničky k primičné mši
pan farář Stanislav Labjak.
DOPROVÁZELI ho jeho přátelé z
Říma a vysoký slovenský kato
lický klérus. Sešlo se neoby
čejné množství věřících a ro
dáků ze širokého okolí.

Články o tom, že na místech, kde se rozhoduje o soukro
mém podnikání se znovu uhnízdila ta samá byrokracie ze sta
rých struktur, či spíše z nových stnnktur se v našem tisícu
jen hemží. Ti dotyční, dnes již pánové, vědí velice dobre,
že pokud se jim podeří vyeliminovat konkurenci ze strany
soukromých podnikatelů jejich význam poroste do nebetyčných
výšin v důsledku stagnující ekonomiky, ale dokonce možná sá
zí i na totální znechucení obyvatelstva strádajícím trhem.
CO tím sledují je na bíledni, nejde jim totiž jenom o privi
legium vlastní důležitosti, ale jejich zájem míří výše před
municipálními volbami. A není v tuto chvíli důležité zda
jde o miniaturní časopis jako je "Res publica1’ či skupinu
zedníků, kteří vytváří soukromé družstvo. ONV v Šumperku
vytvořil odbor idividuálního podnikání fysických osob, kte
rýžto honosný název měl napomoci k získání větší důvěry k
-.dnes snad již svobodným, čestným, slušným a morálním hochštaplerům. Avšak sídlo v pytli neutajíš, zvláší, když tu po
volenou konkurenci soukromníků může každý vidět na vlastní
oči od rána do večera.
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Jan Pavel II u sv.Madonny ve Fatimě.
Jan Beneš; V ČESKU nechci bydlet.
MSGR.Dr.Alexandr H e i d 1 e r /Hlas pravoslaví 7/90/.
Za vytvoření Transnacionální radikální strany v r.1990
Don BALON má číslo 777 - Josef V o 1 a ř í k.
Josef V o 1 a ř í k: DOTAZY na Rádio Jerevan.
V Brně vzniklo nakladatelství RES PUBLICA.
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Jan Beneš
Představme si tu hypotetickou situaci,
že by ze svého hrobu mohl vstát Milan
Rastislav Štefánik a dozvěděl by se, že je
Čecho-Slovák, a jeho stát se jmenuje Česko-Slovensko. Dtto legionáři, kteří s
ním ten stát doslova vybojovali, ti, kteří
za jeho obnovení umírali na Sommě,
padali z anglického nebe, pražili se v pou
štích Afriky a mrzli na ruských pláních a
leckde jinde.

Pomlčka v názvu této země nevyvolá-;
vá nic jiného než asociaci ponížení, hanby
a zneuctění Mnichovem a následných
dnů, kdy nejen existence země nebyla ji
stá, ale o jistotě svého bytí nemohli
vůbec uvažovat ani její obyvatelé.

Státy trvají a přetrvávají těmi myšlen
kami, které jim daly vzniknout, vyjádřil
se kdysi T.G.Masaryk. Tyto myšlenky
daly vzniknout Československu, nikoli
Česko-Slovensku, a vůbec už ne ČSFR.
Nesmysl nejen lingvistický, ale i geogra
fický. Musíme-lí mít tedy za to, že my
šlenka Masarykova a Štefánikova se přeži
la a současnost si žádá myšlenek nových,
i když mi nepřipadá, že bychom měli po
stav velikosti Masaryka a Štefánika, máme-li mít za to, že čas si žádá myšlenek
nových, nemyslím si, že pomlčka sama o
sobě může věc vyspravit. Má-li být my
šlenka na společný stát a společný úděl v
tomto státě opuštěna, nehrajme si na roz
luku, ale dopřejme si konečně pohodlí
rozvodu od stolu i lože. Švédové a Norové musili se takto kdysi rozhodnout,
není důvodu, proč by tak neměli učinit za
sebe samé i Slováci, ovšem všichni Slováci
v celonárodním referendu, tak jak to
druhdy všichni Norové učinili. Dosavad

KRÁTCE....
■ Člen Výkonného výboru ...ČsDI
Karel Štindlse Zl, dubna zúčastnil
setkání papeže Jana Pavla. II. a
prezidenta ČSFR Václava /Havla $
představiteli politického..a kulturního
života na Prazskénv hradě y Rudol
fově galerii.
•
Jako hospodářské zařízení
Moravskoslezského zemského výboru
ČsDI vzniklo v Brně nakladatelství-

B režněv-H onecker

v KREMLU

E ro tik a
V Česku nechci bydlet

MSGR. DR. ALEXANDER IIEIDLER

ní legislativní sbory totiž, řekl bych, ne
mají k podobným rozhodnutím právo
danné faktem legality svého zvolení. Po
kud většina, neotřesitelná většina Slová
ků, chce žít ve své a jen své zemi, rozdělí
me se o to, co jsme si ku společnému sto
lu a loži přinesli, a spokojeně se odebere
me za svými už nespolečnými zájmy. Bu
de to rozhodně lepší než vytvářet ošklivé
lingvistické nesmysly, případně si lámat
hlavu zákonnými úpravami o předepsané
délce pomlčky. Ušetří nám to zřejme i
spousty zlé krve. Pomlčka se v rukopise
obvykle používá tam, kde by autor rad
použil slovo, které mu slušné noviny
neotisknou. Ani v názvech slušných zemi
se obvykle pomlčky nevyskytují.
Konec konců, země koruny české mají
svou tisíciletou historii, a takový rozvod
taky ušetří i trapné kompromisy státního
znaku, jakož i spoustu nespravedlivých
obvinění, že Češi někomu šlapou na kuří
oko. Nemohou-li spolu dva lidé žít, roz
vedou se, anebo spolu žijí bez pomlček.
Přesně tak tomu je, přátelé, i s národy.

; Red. pozn:: Podle nejnovějších zpráv se
po posledním pokusu jmenuje zatím naše
rodná země Česká a slovenská federatívni
republika, zkratka zřejmě Č-A-S-F-R.
Ale žerty stranou. Je nepochopitelné,
jak může prozatímní parlament, seskládaný všelijak a bez jakékoliv legitimity ze
svobodných voleb, vůbec jen diskutovat
o takových otázkách, které přísluší rozhod
nout jen nejvyššímu suverénu — svobod
ným občanům ve všeobecných a tajných
volbách!

NÁRODNÍ politika

(+4. srpna 1980 v Mnichově)
Ve vzpomínce na tohoto průkopníka
ekumenismu, k desátému výročí Jeho
umrlí, přinášíme Jeho slova - výňatky z
Jeho rozpravy: "Co nás rozděluje a co nás
pojí". Ileidler byl v Praze spolupra
covníkem arcibiskupa Berana. V rádiu ze
zahraničí mluvil k domovu Jako "Otec Křištan". Byl prvním katolickým knězem,
který měl hlavni prošlou u Husova kamene
v Kostnici (1973 a 1979) při piet nich
zájezdech, které tam pořádciji každý rok
curyšští krajané.
Vycházíme z toho, žc Písmo svaté, bible,
je zdroj Božího slova, i když se snad lišíme
v tom, žc katolík je nepovažuje za zdroj tak
výlučný jako evangelík. Ale přesto je to
základní pramen i pro nás a vždycky se u
něho můžeme sejit. Z něho potom vidíme,
žc člověk je povolán k tomu, aby byl Božím
dítětem, ale že člověk toto přátelství s Bo
hem, toto dětství Boží, ztratil hříchem. A
tu přichází Kristus, který je Bůh i člověk.
Bůh se stává člověkem, aby se člověk stal
Božím dítětem. Syn Boži se stává synem
člověka, aby se lidské děti staly dětmi
Božími. To je jádro křesťanství. Všechny
základní pravdy viry z toho plynou.
V evangeliu se jako základní přikázáni
zdůrazňuje láska. Je to láska, která je
přímo odleskem Boží lásky a je tedy vlast
ně to nejvyšši a nekrásnější v křesťanství.
Tuto lásku musíme mít. Když se budeme
nenávidět, když budeme pyšní každý je
nom na to své, a druhým budeme pohrdat,
pak nikdy nemůžeme dosáhnout ani sku
tečné, celé pravdy, a tím méně potom
jednoty. A v duchu lásky musíme usilovat
prakticky o spolupráci tam, kde to už dnes
je možné ... Právě také ta láska je před
poklad, abychom skutečně a úplně našli
Boží pravdu, protože Boží pravda je na
konec dar od Boha. My si ji sami dát
nemůžeme. Teprve ten, kdo miluje, je
schopen tu Boži milost přijmout - jed

notou v lásce můžeme dojit i k jednotě v
pravdě.
Podle svých zkušenosti, které jsem zís
kal mezi naši mládeží ještě na začátku
komunistické éry, myslím, že skoro nej
důležitější způsob, jak se mohou mladí
lidé uvědomovat a prohlubovat je, když se
jich několik sejde k Písmu svátému, hlav
ně k Novému zákonu, když si o tom, co
čtou, podebatuji, když se nad tim spo
lečně zamysli. Takový biblický kroužekl A
potom se to snaží uvádět v praxi ve svém
prostředí. I když asi většinou bude vhod
nější, aby se zatím ty kroužky dělaly od
dělené, každé vyznáni zvlášť, měli by mla
dí věřící křesťané všech vyznáni o sobě
vědět, mít k sobě úctu a také si navzájem
pomáhat, když je třeba.
Přemysl

zúčastnil konference
evropských
RES PUBLICA a informační středis
liberálních
stran
ELDR
o
problémech
ko pro podnikatele.
• Místopředseda ČsDI Bohumil
zemí východní a střední Evropy.
.Doležal a tajemnice JUDr. Lenka Přednesl zde projev o zvláštnostech
GroHová jednali ve dnech 19.Zl. 4. . Československé demokratické revoluce.
Jeho plné znění otiskujeme též v
v kostnici (SRN) s experty z
tomto čísle. Druhý den jednání byl
FRIEDRICH
NEUMANN STIFfŤUNG o poradenské . a .- technické
Emanuel Mandler spolu ,s dalšími
Čelnými představiteli liberálních stran
pomoci naší straně. (O ..podrobnostech
z NDR, Polska a Madarška přijat
budeme informovat v prvním čísle
Zpravodaje ČsDl\
prezidentem Italské republiky panem
- Předseda ČsDI pan Emanuel Cossigou,. a . italským . ministrem za
hraničních věcí
;MandIer se ve dnech 18.-19. dubna

JDeunaJtratfcJši noviny cišin JJ
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Španělský fotbalový týdeník DON BALON věnoval velkou pozor
nost MS ”ITALIAz90"; textově i graficky byla zachycenavšechna ut
kání všech účastníků, a t o v číslech 766', 767 a 768. ČSFR byla
zdokumentována v č. 767• Tu nás napadlo, že brzy - v polovině září
1990 - vyjde onen týdeník pod č. 777. Tři sedmičky, tři štastná
cisla.
GÓL a RESPUSLICA jsou prvními periodikami, jež kolegům z DON
BALONu přejí úspěšné pokračování nejen k č. 777, ale až k 7777.
To se bude psát rok L.P.2125. Jak bude španělský týdeník vypadat?
Jak budeme vypadat my? Kolik gólů, faulů, žlutých, červených karet,
penalt a bůhvíčeho ještě bude zaznamenáno v DON BALONu, který vyj
de pod č. 7777. Jaké budou hvězdy, jež zazáří? Hvězdy, nebo rovnou
galaxie? Možná se bude odehrávat MG GALA"MD-21 25, tedy mistrovství
galaxie Mléčné dráhy - 2125.
A jaký bude míč? Nepochybně už hranatý. V tom roce si dá říci
i FIFA a zmodernizuje fotbalová pravidla tak, aby tento čarovný
sport učarovával živým tvorům, jež se dočkají data, kdy se bude
psát nejen rok L.P.2125, ale i L.P.2500$ a poté i L.P. 3000.

+ + +
Dotaz na Rádio Jerevan:-

- Je známo, že skupina čs. podnikatelů pod vedením muzikanta
pana Štajdlíka připravuje velkofilm o americké milionářce českého
proletářského původu paní Ivaně Trumpové-Zelníčkové. Pod jakým náz
vem bude pak u nás dílo promítáno?

- Ivana proletárka.
Seit über zwei Jahrzehnten sind wir erfolgreich auf dem Gebiet der
Bau- und Wohnungswirtschaft tätig.

EUWO

Dotaz na Rádio Jerevan:
- Poté, co Čechům ztvrdla koruna lze očekávat, že jim ztvrdne
ještě
něco?
- Jistěže. A nejenže jim ztvrdne ještě něco, ale časem
ztvrdnou celí.
EUWO HOLDING AG
Nürnberger Sír. 67 • 1000 Berlin 30 • Telefon 21 099-0 • Telefax 21 0 99-99 • Telex 1 83 786

Dotaz na Rádio Jerevan:
- Zřejmě pro sextány a sextánky vychází sexuologický časopis
SEXTANT. Studenti pražských vysokých škol však hodlají vydávat
podobný časopis i pro posluchače prvního ročníku, tedy primy,
ale jsou bezradní, jak časopis pojmenovat.
Odpověď: Primeros.

Dotaz na Rádio Jerevan:
- V totalitě byl protagonistou aparátník, kdo bude hrdinou ve svo
bodné demokracii?
Odpověď: Především svobodný, čestný, slušný a morální hochštapler.

a

odjinud

»..utekl jsem z koncentráku a zúčastnil jsem se v Praze povstání,
tak vím, že všichni ti starý naftalín!, ti důstojníci, který si
nevystřelili, důstojníci, který dali Hitlerovi Prahu bez jediný
patrony, takže ty byli zalezlí až do soboty 5. května a v sobotu
5. května kdo první vyšel do ulic, byli mladý lidi. A tak jsem
tajně věděl a věřil, že zase mladý lidi, budou znamenat osudovou
změnu v mým životě. A to se děje. Tak sláva mladejm lidem v
Československu. Doufám, že tak jako mají mou důvěru, že mají
hlubokou nedůvěru k tomu, co si říká komunistická strana, to už
samozřejmě dávno komunistická strana není, to jsou uchvatitelé
moci a nic jinýho, takže když představitelé této strany, těchto
uchvatitelů moci, jim řeknou, že dneska je čtvrtek a oni vědi, že
je čtvrtek, tak jim stejně nevěří.
Těm
se nesmí včřit ani
slovo, ti nechtěj dát nic, ti budou chtít zkonsolidovat svý
ztráty, všechna zasedání komunistický strany znamenají Jenom
zkonsolidování ztrát a snahu o udržení co nejvíc moci, jakýmkoliv
způsobem, snad kromě toho nej hroznější - toho čínskýho - že dají
střílet do lidí. Já neříkám, že každej člen strany je zločinec,
ale vím, že vedení je mafie - tak pozor na ně, pozor na ně!«
/Arnošt Lustig - Washington/ RFE

»Nejen doma, ale Iv Kanadě
si užíváme kus té frašky;
ti kdo ještě chtěli užít
vánoce v Praze, si museli
opatřit
svá
viza
na
československém konzulátu,
kde dosud úřadují ti, kteří
na nás
po
dvacet
let
střádali udání a informace.
Kvitujeme sice s povděkem,
že ministr Dienstbier by
jim dal okamžitého padáka,
kdyby nám vízum odmítli,
ale není to ostudné, že je
dosud technicky nemožné se
prostě objevit v Praze bez
této nedůstojné procedúry?
Zvláště
pro
ty,
kteří
nekolaborovali s Husákovým
a
Jakešovým
režimem
a
necpali mu tisíce dolarů za
•vzdělání* a
'neupravili
se* ?
/Vladimír
Valenta
Alberta/ Reportér
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KRAJANSKY

Slalua della Madonna di Fatima offerla al Santo Padre dalla «Pro Fralribus» il 22-8-1981.

Per ordinaziont rivolgersi a:
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lettera radicale - lettre radicale - radical letter
Z4 VYTVOŘENÍ TRANSNACIONÁLNÍ RADIKÁLNÍ STRANY V

ROCE 1990
K 31. květnu 1990 je členství v Radikální straně pro rok 1990
rozděleno mezi jednotlivé země takto:
VZNIKLÁ ČLENSTVÍ V ROCE 1990 PODLE NÁRODNOSTÍ:

Celk.
89

Evropské společenství
BELGIE
PANSKO
ŘECKO
FRANCIE
SRN
V. BRITANIE
HOLANDSKO
PORTUGALSKO
ŠPANĚLSKO
ES,celkem kromě Itálie
ITÁLIE
ES celkem
Evropské země mimo ES
ČESKOSLOVENSKO
IZRAEL
POLSKO
gU,MUNSKO
SVSCARSKO
TURECKO
MAĎARSKO
SSSR
JUGOSLÁVIE
Celkem

30
1
0
21
1
2
1
76
30
162
2411
2573

Celk.
únor
90

8
15
0
0
4
7
0
10
0
1
0
0
0
0
17
22
5
9
4164 68 70
1538
1872
1579
1936

Celk.
břez.
90
15
0
7
10
1
0
0
22
13
72
2199
2267

Celk.
dub.
90
17
0
7
10
1
0
0
22
13

2415
2485

Celk.
květ.
90
19
0
7
10
1
0
0 22
13

2661
2733

5
3
' 75
1
1
1
177
96
193
549

102
1
4
0
0
0
16
3
38
164

20
8
1
29

24
0
0
24

24
2
0
26

24
2
0
26

24
2
0
26

24
2
0
26

3
1
1
0
5
3155

2
1
1
0
4
1771

2
1
1
1
5
2334

2
1
2
1
6
2830

2
1
2
1
6
3147

2
1
2
1
6
3540

Afrika
BURKINA FASO
POBREOI SLONOVINY
ZAIR
Celkem

Amerika
BRAZÍLIE
KANADA
SPOJENE STÁTY
VENEZUELA
Celkem
CELKOVŠ SOUČET

Celk.
led.
90

Bez Vašeho zapojení, bez Vašeho
členství vše bude daleko složitější.
(Prosíme vyplnit čitelně, tiskacími
písmeny.)

•

190
1
15
13
0
0
23
65
60
367 •

218
1
16
13
1
0
28
192
62
531

225
1
16
13
1
0
31
281 /
62
630 -

236
1
16
34
1
0
36
348
103
775

V záležitosti placení vstupních
ročních členských příspěvků a ko
upě našich informačních materi
álů se můžete obrátit na tato mís
ta:

Maďarsko, NDR, Rumunsko,
Polsko, Bulharsko:
Radikální koordinační
centrum,
Tanács krt. 11.1/3.,
Budapest, 1075
tel.: 122 9497
fax: 122 6828

Československo:
Radikální strana,
Krakovská 9,110 00 Praha 1,
tel.:02/2361445

Sovětský svaz:
Radikální strana,
C/O Irina Podlessova,
Nagatinskaja nab. 58-2-119,
115407 Moskva
tel.:1176895-3878548

Jugoslávie:
Radikální strana,
Kruge 48,41000 Záhřeb,
tel.:041-512954-510358

1990
Příjmení a jméno...................................................................... :...................

ulice, číslo domu........................................................................................ ....
město.................................................. PSČ......................................................

minimální roční členské
příspěvky v Maďarsku:

730 Ft, na den 2 Ft

minimální roční členské
příspěvky v Polsku: 43 680 zl.,
na den 119,6 zl.
minimálníroční členské
příspěvky v Československu:
365 Kčs, na den 1 Kčs
dobrovolný minimální členský
příspěvek v SSSR: 22 rublů.

- 16 ■

země................................................... telefon..............................................
věk/rok narození/..................................... zaměstnaní...........................

znalost jazyků:angličtina .... němčina

francouzština

jiné ...

jsem členem této strany......... ;....................................................................

jsem členem těchto hnutí a spolků..........................................................

(-) VSTUPUJI DO RADIKÁLNÍ STRANY 1990

JAKO ČLENSKŠ PŘÍSPĚVEK
ZAPLATÍM..................................................................................................

6.1990

