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Setkání signatářů Charty 77 ve sjezdovém paláci či jak se
dnes říká v kulturním: ve mně budí pravzláštní asociace. Něco
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méně okázalém prostředí. Nějak se do tohomastňáckéhoprostředí
nehodí. Možná se nehodí ani na funkce ministrů a papalášů.
Ale řekněte mi,kde
ve východní Evropě
mimo SSSB nejdou dc
Čela lidé s morál
ním kreditem odpůr
ců totality? Ale
stejně,je to tako
vé zvláštní slyšet
z jejich úst apely
na klid, rozvahu,
o Utahování opasků,
okřiky novinářů a
nebo v jakém zubo
ženém stavu je na
še policie a jaké
nízké platy chudá
čci mají.
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NÁRODNÍ POLITIKA

Laden 1991

9 nepoložených otázek pánu Mariánu

Dne 29.listopadu se snesl do Bonnu a
několik hodin později do Mnichova pre
miér vlády ČSFR, pán Marián Čalfa s do
provodem první třídy: jeho excelence s
pěti dalšími excelencemi, 3 ministry a 2
prvními náměstky, včetně čerstvě desig
novaného Československého velvyslance
v Bonnu; byli přijati v Bonnu kancléřem
Kohlcrrn v Mnichově bavorskou mini
stryní spravedlnosti, bavorským mini
sterským předsedou a ministrem hospo
dářství, představiteli veřejného a podni
katelského života. Pro novináře i publi
kum německé, české a slovenské i mezi
národní to mohla být pochoutka.
Předseda vlády sousedního státu nepři
jíždí každý den. Prezident Václav Havel
navykl zahraniční veřejnost určitému
očekávání, určitému vystupování, urči
tým nadějím na nové vztahy mezi Česko
slovenskem a ostatní Evropou — Němec
kem, Bavorskem a sudetskými vyhnanci
počínaje. Nicméně, co Václav Havel
obezřetně naťukl, v tom se pohybují jeho
nejbližší spolupracovníci jako přísloveč
ný slon v porcelánu.
Ironie’osudu tomu chtěla, že po večeři
v Antikváriu mnichovské Rezidence pře
šla společnost, již v užším kruhu, na kávu
do Porcelánové jizby. Později, v kruhu
ještě důvěrnějším, skládajícím se ze dvou
velvyslanců, hrstky ministrů, jednoho
premiéra a jeho tajemnice či tlumočnice
(se vzhledem a chováním barové přítel
kyně, v oboru tlumočení spíše neprofe
sionální) do zdobné místnosti ještě men
ší. Fotografové a kameramani měli na
‘ začátku každého přechodu krátkou mož
nost snímání historických téte-á-těte.
Novináři slova, několik desítek před
stavitelů bavorských listů, mezinárod
ních tiskových agentur a českosloven
ských médií, ubíjeli čas v kouzelných
fovers čekáním na Godota.
Zasvěcenější v podstatě věděli, oč
kráčí. Pan Čalfa požádal několik hodin
předtím v Bonnu pana Kohla o menší ka
pesné ve výši 1 miliardy DM, s různě interpretovatelným odůvodněním. Pan
Kohl odpověděl, že bude jeho ideu zkou
mat. Zkoumání ve finančních kruzích
vypadá tak, že se potenciální věřitel in
formuje u svých obchodních přátel na se
rióznost žadatele, na záruky, jaké může
poskytnout. Hrají tu roli i jisté lidské
postoje a přátelské svazky, které se mo
hou stát součástí garance.

V Mnichově právě šlo o tuto garanci, v
podobě křehké květinky nově naváza
ného přátelství (dík Havlovi), o její zalití
a přihnojení. Klíčovým aktérem tu nebyl
předseda bavorské vlády .Max Streibl,
nýbrž prezident svazu bavorských spoři
telen a žirobank, mluvčí sudetských
Němců, Franz Neubauer, přítomný v po
slední, nejdůvěrnější rundě. Dohodne-li
se Čalfa s Neubauerem, pak se dohodne
také Streibl s Čalfou, načež Streiblův nej
bližší spolupracovník v bavorské CSU,

liberecký rodák a ministr financí spolko
vé vlády, pan Theo Waigel, doporučí v
Bonnu panu Kohlovi, aby pánu Mariánu
přece jen to kapesné zprostředkoval.
Novináři měli na co čekat.
Úderem dvanácté, po třech aŽ pěti
hodinách dohadů, postávání v kuloárech
a popíjení nápojů střídavě alkoholických
a nealkoholických, spatřili pracovníci
médií pana Čalfu, an se řítí s výrazem
zmoklé slepice z nejdůvěrnějšího salón
ku, pan Neubauer v těsném sledu včetně
doprovodů, po rudých kokosácích přímo
ke státním karosám; policajti šlápli na
motorky, a hurá, o pár bloků dál do pře
pychového hotelu Bayerischer Hof.
Pouze na úprku k autu, které by prý
mohlo ujet, pod příkrovem sychravé
mlhy, jsem vyloudila svému kolegu spiso
vateli Jiřímu Grušovi, designovanému
československému velvyslanci v Bonnu,
následující výpovědi
„Obě strany vyslovily svá stanoviska
— a došli jsme k závěru, že dojdeme k zá
věru. Tak bych to řek."
Se sebeuspokojivým smíchem uprchl k
přepravě za bavorské státní peníze, ačko
li by si, po případném interview, klidně
mohl dovolit taxík; anebo bych ho byla
odvezla na nedaleké místo spočinutí
svým autem. Ani on však nepokládal za
potřebné jakýmkoli způsobem informo
vat tisk o stavu jednání, ať jakkoli obtíž
ném.
Z československého rozhlasu jsem se
druhého dne dozvěděla, oč šlo za zavře
nými dveřmi tři kroky ode mne: pan Neu
bauer žádal československého premiéra o
přiznání práv pro sudetoněmeckou men
šinu, o ukončení mnohaletého napětí, te
dy o věc v Evropském společenství samo
zřejmou. Pan premiér odmít l. Ale peníze
z rukou týchž lidí by rád.
A já, s lítostí zbytečně se namáhajícího
profesionála a s patřičným hněvem nad
neschopností představitelů nového Čes
koslovenska uspořádat i ten nejzáklad
nější sousedský vztah, který se nabízí,
jsem znovu přelétla připravené otázky
pro pána Mariána. Když 3 hodiny před
tím vycházel z Antikvária, nasycen la
hodnou bavorskou večeří, představila
jsem se mu jako řádně akreditovaná česká
novinářka a požádala o pozdější inter
view. Přislíbil s výhradou „bude-li čas“.
Zřejmě bylo důležitější jít o půlnoci ho
nem spinkat, než prohodit pár slov s
představiteli tisku, nejen se mnou, pří
padně vydat komuniké.
Uvádím pro pořádek interview, který
se nekonal:
S.D. Pane ministerský předsedo, požá
dal jste pana kancléře Kohla o půjčku 1
miliardy DM. Jaké je zdůvodnění této
půjčky a na jaké účely jí má být v ČSFR
použito?
Čalfa (mlčení)
S.D. Vláda ČSFR předala minulý tý
den Federálnímu shromáždění návrh zá-

i

ПЕРВАЯ
ДВАДЦАТКА
МИРА
В ГРУППУ стран, имею
щих наибольшее число
жителей,
входят Китай,
Индия,
СССР,
США,
Индонезия,
Бразилия,
Япония, Нигерия, Паки
стан, Бангладеш, Мекси
ка,
Германия (ГДР
и
ФРГ
в
совокупности),
Вьетнам,
Филиппины,
Турция, Италия, Велико
британия, Таиланд, Фран
ция, Иран. На диаграмме
из австрийской газеты
«Прессе»
эти
страны
обозначены
фишками,
окружающими
земной
шар, а цифры на фишках
указывают
оценочную
численность их населения
в 1990 году в миллионах
человек. На долю КНР,
открывающей список ли-

koná, podle něhož se většina soukromé
ho nemovitého majetku, který byl konfis
kován totalitním režimem, nemá vracet.
Maximální odškodné 30.000 KČs se rovná
1.500 DM. Za tu částku si nemůže nikdo,
v Německu, ani v ČSFR koupit ani nové
auto. Bývalí političtí emigranti, až na ma
lou skupinu oficiálně vyhoštěných, jsou
z odškodnění zcela vyloučeni. Tento
návrh vzbuzuje protesty v zahraničí i
doma. Domníváte se, že vládní návrh,
který vpodstatě upevňuje a dotvrzuje
bezpráví totality, je ve shodě se zákono
dárstvím Evropského společenství, kam
si ČSFR tolik přeje vstoupit?
Čalfa (mlčení)
S.D. Požádal jste Spolkovou republi
ku Německo, aby poskytla pracovní pří
ležitosti a učební místa zejména mladým
československým občanům. Dostal jste v
tom ohledu nejaký příslib?
Čalfa (mlčení)

S.D. Jednáte při této své cestě také se
zástupci Volkswagen o převzetí Škodov
ky? S kterými jinými firmami vedete
rozhovory? Např. se Siemensem o vybu
dování moderní telekomunikační sítě
v ČSFR?
Čalfa (mlčení)
i
S.D. Jaká je reakce německých hospo
dářských kruhů na československo-madarské třenice? Nejsou pro potenciální in
vestory příznakem vnitřní nestability?
Čalfa (mlčení)
S.D. Jak hodláte dále postupovat ve vě
ci smíření, vyrovnání a zahájení nové spo
lupráce se sudetskými Němci?
Čalfa (mlčení)
S.D. Jak zamýšlíte spolupracovat s cs.
politickou emigrací? Počítáte s její po
mocí? Jak budete napříště lépe vycházet
vstříc lidem, kteří dosud jezdí domů na
vízum?
Čalfa (mlčení)

S.D. Kdy bude zřízen generální kon
zulát v Mnichově? První příslib zněl na
letošní léto, dalším termínem bylo září.
Čalfa (mlčení)
S.D. Jaký hospodářský a sociální do
pad pro Československo může mít otev
ření hranic se Sovětským svazem od
1.1.1991?
Čalfa (mlčení)
Když si znovu pročítám interview,
který se nekonal, hovoří sám za sebe.
Svědčí o tom, jakým otázkám se současní
čs. politici raději vyhýbají, než aby na ně
odpovídali a řešili je. O tom, že chtějí po
komunistickú zas jenom brát, ale nic dá
vat; domnívají se, že jejich partneři jsou
slabomyslní? Současní čs. politici se cho
vají arogantně vůči domácí veřejnosti, vů
či domácím i zahraničním novinářům,
přesně jako by měli zaručena svá křesla
na další desetiletí. Jejich politika je zbabě
lá, nelidská a krátkozraká.

Kde chybí politická kultura, tam nepo
mohou ani nedělní kázání z Lán. Pan Vác
lav by si měl své protežence pozvat na
kobereček a doporučit jim, aby si vzali k
srdci, co on, týden co týden, říká našim
národům. Anebo ještě lépe, doporučit
jim odchod z úřadů, dříve než zmaří
všechnu jeho dosavadní práci i nadějné
jméno nového Československa ve světě.
A čeští a slovenští novináři by měli pře
stat poklonkovat vládě; jejich jedinou
povinností je kritická služba dosud špat
ně informované veřejnosti.

2ÄBA NA PRAMENI
Všochno vázne, nic už není
— praví žába na prameni —
|enom jedno dnes je jistý:
na mne je váš metr krátký!
Poprosíme komunisty,
ať sl to zas věrnou zpátky!
V. Davydovskl
деров, приходится одна
пятая населения земли.
Ежегодно
количество
жителей Китая увеличи
вается на 2,3 процента.
Единая Германия, пишет
«Прессе»,
займет
в
«двадцатке» двенадцатое
место, однако не сможет

Za ruběžom δ. 38/90

Kupovaly «81 za pilinu xkutnčnó cony

Lesní samoty dostaly nové pány...

Sidonia Dědinová
Novinářské řemeslo není vždycky med. Žádat o interviewy a akredita
ce, mrznout na letišti, čekat v předpokojích, až se dámy a páni najedí a dom
luví, a potom rychle zachytit několik slov a odpovědí, někdy více, někdy
méně, ještě v noci je sepsat, faxovat, telefonovat či přehrávat do vlastních
redakcí — tak vypadá za určitých okolností služba čtenáři, posluchači, te
leviznímu diváku. Je to hon za informací. Pokud je o čem informovat.

SprfmS strana

(DV) — V 70. a 80. letech se prudce zhoršovalo životní prostředí v severních
Čechách, v Praze, na Sokolovsku i v dalších oblastech. Vzduch se stával stále
méně dýchatelný, stoupala nemocnost dětí, krátil se věk obyvatel. První to vě
děli z důvěrných, jen jim přístupných statistik, příslušníci nejvyšších stranic
kých grémií. Namísto aby přikročili k radikálním opatřením na ozdravěni ži
votního prostředí pro všechny občany, starali se jen o sebe a své nejbližší.
Jezdili se zotavovat a bavit tam, kde
předpokládali čerstvé povětří. Ponejvíce
do lesů jižních Čech. Hajní a lesní dělníci
se museli houfně stěhovat z hájoven a cha
lup v blízkosti svých pracovišťdo panelá
ků a ubikací v obcích. Lesní samoty do
staly nové pány. Ještě předtím se na stát
ní útraty objekty narychlo vylepšovaly a
zaváděla se elektřina tam, kde dosud ne
byla.
Pro panstvo a jejich limuzíny se upra
vovaly příjezdové cesty. Prominenti z
vládních úřadů a stranických sekretariá
tů se nestyděli smlouvat, jen aby přišli k
majetku co nejlaciněji. Kupovalo se za
polovinu, třetinu, ba dokonce i pětinu
skutečné ceny! A když i to se zdálo kup
cům moc, nechali si pořídit od svých zná
mých z ústředních úřadů nový odhad s je
ště nižší cenou. To se to pak kupovalo.
František Pitra, druhdy vedoucí tajem
ník jihočeského krajského výboru KSČ,
pozdější předseda české vlády, pořídil hájenku v Chotýčancch za 10.721 KČs! Za
pětinu ceny koupil hájenku Lipnice na
Strakonicku vedoucí mezinárodního od
dělení ÚV KSČ Štěfaňák. Hájovnu Čer
vený kříž získal za 25 tisíc korun tajem
ník MV KSČ v Praze Škubal. J en z kata
stru lesního závodu Milevsko bylo v le
tech 1971 až 1985 prodáno či převedeno
na stranické potentáty 29 budov. Pro
někdejšího ústředního ředitele Čs. tele
vize Zelenku musela být vyklizena hájenka protivínského lesního závodu, ne
boť se nacházela zcela na samotě ve velmi

Programové prohlédni nezávislého
dokumentačního střediska

Nächste BUNTE

Irmgard Haber, 62,
seit 3 Wochen Witwe
des TV-Professors

Veřejné a polit ieke zásluhy znamenal)
automaticky nárok na slevu. Vlivná oso
ba si podala žádost, „znalec" určil cenu,
vedoucí útvaru investiční výstavby
navrhl prodej, ředitel lesního závodu
vyslovil souhlas a konečné schválení pří
slušelo podnikovému řediteli. Tím bvl ve
většině případů František Kalina, který
tak dlouho prihrával hájenky a lesovny
vlivným soudruhům, až si od nich vyslou
žil tučnou odměnu — ministerské křeslo.
1 generální prokurátor České republiky
Krupauer, který měl stát na straně zá
kona, a ze své pravomoci měl zasahnovat
proti černým cenám a tím proti obohaco
vání na úkor společného vlastnictví, dělal
pravý opak. Využil svého postaveni a za
17 tisíc korun s 50% slevou koupil há
jovnu Karlov u Smetanovy Lhoty.
Nebyl to jen majetek KSČ, jehož sou
pis se právě provádí a jehož hodnota jde
do miliard, ale i nejrůznější způsoby
osobního obohacování jejích prominen
tů, na které doplácela a doplácí celá spo
lečnost.

-phiranckú Qnl/n! nekvil
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125té výročí

Všichni si dobře pamatujeme dobu listopadove revoluce a nedávne volební
’
kampaně, kdy zdi našich měst byly zapla$qq Sokolů se zúčastnilo oslavy
vény pro mnohé z nás dosud zcela nezná- 125. výročí sokolské jednoty „Tábor"
mými materiály
letáky, plakáty i ncj‘ 10.listopadu v chicagském předměstí
různějšími prohlášeními. I nadále vzniká- .\ViHOwbrook. Na oslavě byl hlavním řeČjj různé tiskové dokumenty, zpravodaje, <ni%em dlouholetý Sokol, bývalý senátor
časopisy a denní periodika, jež v mnohal
^Roman Hruška z Omahy. Zástupce Čespřípadech navazují na své předchůdce; jkoslovenské Obce Sokolské z Prahy též
v období samizdatu a vnitřního exilu.
pozdravil shromáždění. Sokol „Tábor“,
Tento fond má značnou historickou1 nejstarší chicagská jednota, byl založen
cenu, a proto je nutné zachovat ho i pro' r. 1865 v první české čtvrti Sv. Václava na
budoucí generace. Současně je svojí infor DeKoven ulici. Před 1.světovou válkou
mační hodnotou vysoce aktuální. Proto' se přestěhoval na západní stranu Chicabychom rádi zpřístupnili veškeré tyto' ga, do nové české čtvrti Marigoldu. Ná
tiskové dokumenty ke studiu i pro širší sledkem stěhování Čechů do západních
veřejnost. Stávající provozní předpisy předměstí postavila jednota pěknou So
v knihovnách a archivní zákon něco tako kolovnu v Berwynu v třicátých letech,
vého umožňují pouze v omezené míře. kde dosud působí.
Naše dokumentační středisko chce
Nejstarší českou sokolskou jednotou
být programově nezávislé vůči všem ideo v Americe jest Sokol St. Louis, Missouri,
vým a politickým proudům v naší společ založený 14. února 1865. Sokol doma byl
nosti. Rádi bychom navázali spolupráci
založen v Praze Fúgnerem a Tyršem
se všemi politickými stranami, organiza
r.1862. Sokolové byli základem čsl. legií
cemi, sdruženími, archivy, knihovními a
ve Francii, Rusku a Itálii za první světové
muzejními pracovišti i jednotlivci, kte
války. Počátkem září r. 1939 nacisté zat
rým bychom rádi zpřístupnili naše sbír
kli 1.100 předních sokolských pracov
kové fondy. Perspektivně počítáme s vy
níků a poslali je do smutně proslulých
dáváním zpravodaje, jenž bude přinášet
koncentračních lágrů v Dachau a Osvě
informace o aktuálním stavu a složení na
timi. Necelých 10% těchto vlastenců
šich sbírkových fondů a příspěvky k této
přežilo 6 let utrpení. Ti, co se vrátili, měli
problematice. Nabízíme výpůjční službu
podlomené zdraví.
a zhotovování kopií.
Po prvním poválečném sokolském sleVše, co jsme si předsevzali, nemůžeme
v červenci 1948 ČOS byla nucena se
ale naplnit bez porozumění veřejnosti. |tu
I
Proto prosíme všechny vydavatele perio státi částí komunistického Svazu tělový
dik a jiných tiskovin o laskavé pravidelné chovy. „Sokol“ jak jsme ho znali přestal
zasílání výsledků jejich práce a poskyt existovat. Krásný Tyršův dům na Malé
nutí i starších výtisků a ostatních materiá straně v Praze jakož i všechny sokolovny
lů vzniklých z Vaší činnosti. Obracíme se v republice byly zabaveny.
i na soukromé majitele dokumentace o je
, Mnoho ze zbývajících mladších Sojí laskavé zprostředkování či zapůjčení za
•kolů šlo do exilu, kde byl založen Zahra
účelem pořízení kopií.
niční Sokol s jednotami v Anglii, Francii,
Naše adresa:
Nezávislé dokumentační středisko
Bolzanova 7, CS-110 00 Praha 1
V Praze dne 25. června 1990
Libor Gottfried, Tomáš Hokův,
Vít Vlnas

долго удерживать его:
западных немцег. стано
вится меньше, а в стра
нах, следующих в стати
стической
таблице
за
Германией (Вьетнам, Фи
липпины, Турция), отме
чается быстрый рост на
селения.
Maigie Jürgens. Vier Vil
len von Curd. Eine schon
für 3,5 Mio. verkauft

pěkné poloze a uchazeč byl navíc pos
lancem Federálního shromáždění, nosite
lem řádil práce, jak sám neopomněl zdů
raznit, když na stavení dostal zálusk, v
dopise podnikovému řediteli Státních le
sů, ^indy, jako v případě odborářů z OV
KSC v Písku, se jednalo o pronájem za
symbolickou cenu 300 korun ročně!

Troudí Hermousen,
46, Witwe des Herm
des Geldes

Kanadě, Spojených státech, Austrálii a
Jižní Africe. Na 1,500 cvičenců vystou
pilo na krásném sletě Zahraničního So
bola a ČOS v Paříži počátkem Července
(
tohoto roku. Bylo to první setkání a spo
lečné vystoupení Sokolů ze zahraničí a z
-vlasti od komunistické okupace.
Marie Provazníková, záslužná vlasten
ka a dlouholetá náčelnice ČOS., se 24.
října dožila věku 100 let! Největší její
radostí jest, že se dožila nové svobody
Československa a obnovení činnosti
jejího milovaného Sokola, pro nějž tolik
let pracovala.
Ant. J. Cífka, USA

Na základě diskusí vedených od konce loňského roku
— ji

'·. >

z’ Af.i f '? v .·■{

k,~
!>'■,.*

Z- 1 ·« Z·, ;í "
; J i ■
· *

W
\ <

r

')<

svolává kolektiv mluvčích

> íiíjVS^v

.l.v

'■

ii< ■ ·.

s

i-

'

,7

··.'.···

.

·- ř

■·

súi. íídítľr 'O'ZUíS^TKÁNÍ VŠECH SIGNATÄ#O CHARTY 77
ř. *

-x /

->'’<··’*■ s

ť-

-■'« ■. *4

*·*

.' · -;

:

· ·■ **·

>

ľ t

'
no

j ·.

a-

·* * ■

-

< na-'sobotLf· 9 .února 1991 do Paláce kultury v Praze 4

3

—a b

*j■ i ?ebo ·j

z v

,s>'■

1

j

<

·

’

f

r.

z% ' y f*K I

’

1

Vtlastni' jednáni· začne*'v 10.00 hodin, doporučujeme však příchod o

hodinu dříve, abyste se stačili zapsat,

seznámit se s podklado

vými materiály.; spod. Oednání potrvá^do 17 hod. s hodinovou

pře

stávkou ...Nejvýhodnějším' spoj ením je· metro, trasa C, stanice
šehrad .j,Pozvánku vezměte s sebou k prezenci. ľ?i*

Vy

.

t X

Die meisten Passagiere

über den

Atlantik

”ř Toto setkáni,’ svolávané necelý rok po našem prvním sněmu lo-

by mělo posoudit současný stav Charty

ni v březnu,

a stanovit

další směr jejího působení.Všichni více či méně cítíme, že sou

časná ‘i budoucí Charta 77 nemůže být prostým pokračováním Charty
předešlých let, 'že *jé třeba vymezit Její místo a poslání v dneš
ní společnosti .' S tímto obecným konstatováním .souvisí řada kon«
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krétníchvotázek;'na které by naše setkání mělo dát zřetelnou odpověa.^S prosboii, abyste se nad nimi zamysleli, uvádíme ve struč-

ných tezích ’aléspoň hlavní z nich:
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- Přestože základním posláním Charty byla a zůstává obrana
lidských práv,těžiště našeho denního působení/by setmělo pře, f? vr '
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sunout do oblasti občanských vztahů, politické kultury, tole

rance , ,;nad řazeno s ti etikycnad poli tikou , zásadních postojů nad

úč.elovýnji. . >
'z

’

- Přestože

·■’

Í

Charta

'

nevznikla a neutvářela se jako

opoziční

společenská síl.a, působila po celých .třináct let-v příkrém pro

tikladu k ideologii a praktikám starého režimu. Také naše příš
tí působení musí být nezávislé na státních institucích a

poli

tických st ranách.Státní a politická moc není naším protivníkem.

Budeme ji podporovat ve všem, co posiluje právo a svobodu obča
nů, avšak vyslovíme zřetelně svůj názor, kdykoli budou práva

svobody občanů zkracovány.
Name------Informationen über Pan Ams Holi
day-Packages nach Virginia. Schicken Sie mir D kosten

Ich

Anschrift

möchte gern weitere

los

Ihr

für

20,- DM. (Scheck

gesamtes

Angebot und O
auf

ein

Virginia-Video

Pan Am/Virginia ausstellen.)

Bitte ausfüllen und einsenden an:
Pan Am Virginia Sales Coordinator
Am Hauptbahnhof 12, 6000 Frankfurt/Main 1
Oder

rufen

Sie einfach

an.Telefon:

069/2565416

a

- Uplatňování občanské odpovědnosti, snášenlivosti, politic-

ké kultury'a ostatních zásad, jimiž se Charta 77 od svého vzni
ku řídí, nelze uskutečňovat jen dialogem s vládou nebo výzvami
adresovanými všem občanům, ale také nestranickým posuzováním udá
lostí a společenských tendencí tam, kde žijeme a působíme. Proto

je třeba uvážit, zda vnitřní život Charty nemá být podstatně de
centralizován, např. vytvářením místních klubů sdružujícich, sig-

natáře.
- Předkládáme k úvaze otevření Charty 77 všem občanům, tj .

rozšíření počtu rovnoprávných’signatářů o všechny,.kdo s e k zá
sadám Charty 77 aktivně přihlásí. Protože původní,'základní pro

hlášení Charty z 1. ledna 1977 bylo formulováno v odlišné spole
čenské situaci, měla by být vydána nová výzva, jejíž signování

by zakládalo příslušnost občana k Chartě. Návrh tohoto.prohláše

ní bude účastníkům setkání předložen ,k posouzení.yj
i

.■«,/<■;» i-. ■’

-

.

' ">

'

' !

■

·

v'

Na setkání signatářů Vás srdečně zveme. Pokud se z vážných dů
vodů nebudete moci zúčastnit, sdělte to na uvedenou adresu,' aby

chom Vám mohli zaslat texty dokumentů, které budou na setkání

přijaty, atd. Uvítáme také Vaše podněty k programu a obsahu setkáni. Osmé si vědomi skutečnosti, že pro některé mimopražské

signatáře mohou cestovní výdaje znamenat značné finanční zatíže
ní; v tomto případě se prosím neostýchejte požádat při prezenci
o jejich úhradu·
Těšíme se na setkání s Vámi v sobotu 9.února v Praze.
. ·
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Z pověření kolektivu mluvčích Charty 77

<2.——■
23.1.1991

Marie Hromádková

□iří Vančura

Naše adresa: Charta 77, P.O.B. 358, Praha 1, 111 21
Věřte mT?
.

j strana byla opravdu ini-Jj
uciátorkou perestrojky

Komsom.pravda 19.9.1990

"Vjesnik"
15.9.1990

"MYSLÍX SI, ŽE SE VŠICHNI SHODNEME NA TCM,

ŽE VÝVOJ A ŽIVOT JSOU VĚTŠÍMI TVŮRCI NEŽ

DESET DVACET LIDÍ,ZABÝVAJÍCÍCH SE POLITIKOU
A AGITACÍ. RUB KOMUNISTICKÉHO PRAPORU JE ŠEDIVÝ,
PONĚVADŽ TEORIE JE ŠEDIVÁ A CHUDŠÍ NEŽ ŽIVOT.

FERDINAND PEROUTKA ČTENÁŘI

JEDNÉ KNIHY,AŤ JSOU TO KOMUNISTÉ NEBO

ČESKÝ NOVINÁŘ A SPISOVATEL,JEDNA
PROFESOŘI EUGENIKY,JSOU NEJMÉNĚ VHODNÍ K TOMU,
Z VŮDČÍCH OSOBNOSTÍ NAŠÍ MEZIVÁ
ABY NÁM USPOŘÁDALI SVĚT.” (O PRAPORU RUDÉM A
LEČNÉ PUBLICISTIKY.V LETECH 1924
- 1939 ŠÉFREDAKTOR VLIVNÉHO TÝDE ŠEDIVÉM,F.PEROUTKA 5.ÚNORA 1925)
NÍKU PŘÍTOMNOST,ZÁROVEŇ POLITICKÝ REDAKTOR LIDOVÝCH NOVIN.VE SVÝCH KNIHÁCH
/NAPĚ.JACÍ JSME,BOJE 0 DNEŠEK,BUDOVÁNÍ STÁTU/ SE ZABÝVÁ SMYSLEM ČESKÉ NÁ
RODNÍ OTÁZKY A ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU.
1939-1945 VĚZNĚN V BUCHENWALDU.PO VÁLCE V ROCE 1948 ODCHÁZÍ
DO EXILU. PRACUJE NEÚNAVNĚ DAL. JE NAPŘÍKLAD JEDNÍM ZE
-ZAKLADATELŮ ROZHLASOVÉ STANICE SVOBODNÉ EVROPA.OD KONCE
50.LET ŽIJE V USA, KDE ROKU 1978, TŘIAOSMDESÁTILETÝ,
UMÍRÁ...

VDOVA PO FERDINANDU PEROUTKOVI, PANÍ SLÁVKA
PEROUTKOVÁ, JEHO NEÚNAVNÁ SPOLUPRACOVNICE A OPORA,
KTERÁ ŽIJE NADÁLE V NEW YORKU, NAVŠTÍVILA LETOS
PRAHU. PŘI JEDNÉ Z NÁVŠTĚV REDAKCE OBNOVENÉ PŘÍTOM
NOSTI SE KROMĚ JINÉHO SEZNÁMILA S
NĚKOLIKA ČÍSLY VOLNÉHO SLOVA.

/JAN HORÁLEK/

40 LET SVOBODNĚ EVROPU
4. července 1958 poprvé xaxnélo v éteru pokusné vysílání rozhla·
nové stanice Svobodná Evropa. Vysílač byl nmístčn na náklad ní m_auté americké armády.
■·'
-?<*-c.J~Ve vzpomínkovém?'
•.pásmu' složeném z autentických
nahrávek, vzpomínek a vyprávění
Do Prahy v těchto dnech zavítala chof
Jsme slyšeli 1 úvodní projev FerdlFerdinanda Peroutky, významného čes
nandaPeroutky, ^terýrn 1. května
kého novináře a spisovatele, který ze
1951 .V 11.00^ hodlána vlné 417;-}
mřel v exilu v Ňew Yorku před 12 lety.
metrft začala, tato stanice «ýé pra?^
Paní Slávka navštívila naši zem podruhé
vldelné vysílání'-jj"
po 41 letech života v exilu a hýří obrov
Fetdlnand Peroutka v tomto pro-;’
ským optimismem. Tvrdí sice, že lidé
jevu mimo jiné zdůraznil, že to,;
se u nás odnaučili pracovat, ale podle
co v Cechách vládlo, „je proti při
jejích slov nám bude trvat jen čtyři,
rozenosti národa 1 proti přiroze
pět let, než se vrátíme zpět do Evropy.
nosti lidské“, a po. chvíli dodal,
„s néml je v exilu celá česká tra
dice“.
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