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CO MNE Děsí? Děsí mne, že^tihle a jim podobní lidé zůstá
vají dál na svých místech. Že se nic neděje a jsou dokonce
i povyšováni, píše Jiří Pilous v č.5 "Ty rudá krávo”. Mne
děsí zase případy brutálních násilníků se sklony k bestiali
tě z bývalé StB, kteří se s úspěchem profackovávali skoro
až k plukovníckýmhhodnostem jako úspěšný "varlatář" doktor
major Zdeněk Šípek. I když o něm existují dokumentární zá
běry britské televize při mlácení pěstí do studentů 17-11·'
1989 na Národní třídě a přímí svědci ho poznávají z jeho zá
kroku vůči mně ze dne 21.8.1988 na téže Národní třídě, kde
se mne pokoušel zabít silnou ránou pěstí do spánku, je ce
lý případ buď ututlán či u ledu, jak si kdo prosím přeje.
Ne že by mne dnes tolik zajímala jeho osoba, ale vím napro
sto bezpečně, že tento doktor-major patří k těm ehm, lidem,
jimž porušení lidských mravních i právních zákonů je přímo
požitkem, jsou na to hrdi a jistém smyslu by se k.tomu rádi
okamžitě vrátili i když je teď svrbí něco úplně jiného. VH.
uvnitř
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Heinrich Heine

Okresní soud v Šumperku rozhoduje ve

vystoupit na hory,
ícde stojí prosté.chýše, ;
ide vane svěží vítr

věci "Lidových novin".

Soud začal s mírným zpožděním, výslechem svědků, kteří
si však ničeho zvláštního týkajícího se této věci nevšimli.
Korunní svědek však od začátku nebyl přítomen a ani v průběhu
líčení se nedostavil. Ten má údajně potvrdit, že obdržel od
Jiřího Suchana jeden výtisk "Lidových novin" a to č. 6, kterým
žto výtiskem má být současně i pobouřen. Tento svědek, i když
mu byla pozvánka doručena se nedostavil, protože měl v tu dobu
zrovna vojenské cvičení na Libavě. Jelikož jeho svědecká výpo
věď bude rozhodující přikročil samosoudce k odročení hlavního
líčení na neurčito, t.j. na dobu, kdy se zajistí účast tohoto
svědka, který spolu b uniformou oblékl i t.zv. "khaki” myšlení.
Obhájce obviněného zároveň požaduje,aby do té doby:

1. Prokuratura upřesnila ve kterém článku a ve které jeho části
"Lidových novin" č.6/89 má jít o pobuřující výroky.
2. iožaduje, aby soud zjistil, byl-li do té doby, t.j. do doby
spáchání tohoto údajného přečinu, někdo z autorů Či vydava
telů "Lidových novin" a to právě č. 6 trestně stíhán.
3. Žádá o znalecký posudek z odboru kultury o tom, zda články,
které budou označeny prokuraturou za pobuřující, toto sku
tečně způsobí a když ano tak jakým způsobem.
así 20 přátel obviněného, kteří přišli tento den do sou
dní mÍHŽfiXStix z nichž většina se zúčastnila soudního řízení

hleděla tváří v tvář trestnímu líčení za jehož příčinu slouží
údajné předání jednoho čísla "lidovek", o jejichž obsahu se
vyjádřilo 110 kompetentních redaktorů oficiálních ústředních
tiskovin, ve svém dopise panu předsedovi vlády, že mají vysokou
žurnalistickou úroveň a již dnes tvoří důležitou součást naší

L

T e le fo n ic k y oznám eno R adiu Svobodná E vropa

v

n á s le d u jíc íc h dnech

předsednictví samosoudce JUDr.Josefa Hasala trestní líčení ve
věci proti Jiřímu Suchanovi, nar. 12.5-1961 podle § 6 c tr.z.
č. 150/69 Sb.
Údajně měl spáchat přečin proti veřejnému pořádku podle
výše uvedeného §, který má spočívat v rozšiřování nepovolené
tiskoviny "Lidové noviny". Podle toho měl předat jeden výtisk
e to pouze jedné osobě v hostinci "Na růžku”.

il.ý J ir k o , p ráv ě tomu b y lo dv® ro k y , co j s i s t á l sam o jed in ý p r o ti z v ů li
o k re s n íh o a p a rá tu a d ík y Tvým neohroženým p řá te lů m /n a m á tk o u s i vzpom ínám
na J iř íh o Z a tlo u k a la / potažm o svědkům i sk v ělém u a d v o k á to v i, k t e ř í z p ů s o b i 
l i , ze sam osoudce j i s t ě n e ra d m usel n e c h a t p ro c e s o d r o č it. N ikoho z n ás
v sa k a n i ve snu n e n a p a d lo , že za 14 d n í d o jd e k o d ro č e n í na v ěčn é č a s y . V.H.

Dne 30.10.1989 proběhlo u Okresního soudu v Šumpeicku za

vydavatelské scény. Takovému postupu okresní prokuratury by
Leonid Iljič Brežněv s chutí zatleskal.
V Šumperku, dne 30.1c.1989

Vladimír Hajný

R. S T R Ô B IN G E R

Nevylučujm e to. Ale om luvou to
Kdyby tom u tak nebylo, nem ohl
rozhodně nem ůže být. M inistr, k te  by se nikdo divit, že lidé dom a i ve
rý vědomě jnluví nepravdu, musí ze světe by o tom , že to Českoslovens 
své funkce odejít. I to je zákon de  ko myslí s dem okracií skutečně váž 
mokracie.
ně, pochybovali. A to shad nikdo
Fen — prý — platí také v Č eskos  nechce. D oufejm e, Že ani m inistr
lovensku.
vnitra Langoš ne...

zvláštní jednotky m inisterstva U R N ?i (ú tv a r rychlého nasazení) p ro ti
letišti v M ošnově, uvedl z počátku
nepravdivé údaje o účelu zásahu.
li. *
M ožná, že se někom u „přestupek “
A v Československu?
m
inistra
Langoše zdá om luvitelný,
Federální m inistr vnitra Langoš
jednal
prý
tak m ožná p ro to , že ne 
veřejně přiznal, že vědom ě oklamal
znal
pravidla
hry na demokracii.
obyvatelstva» když v případě útoku
Říjen 1091

stí odejít již nejeden politik — pravi 
cové i levicově orientovaný — který
nesplnil to, co od něho lidé očekáva-

ZVON

ODPOVĚDNOST

důvěru je m ožno i ztratit. Především
tehdy, když ten, koho si lidé zvolili
do odpovědných funkcí, tu to důvěru
zklame.
V západním , dem okratickém svě 
tě musel z politické scény v m inulo-

tanec násilí a teroru, ten rej nejpustších
emocí skončí, nastane střízlivá doba
mnoha desetiletí trpělivé stavby, kamí
nek ke kamínku, zákon k zákonu.
Aleš Novotný
Rakousko rozsekané na kusy nes
S rozpadem SSSR, který byl mimochodem na těchto stránkách nášenlivým nacionalismem, padlo z nej
předpovezen už tehdy, když jiní ještě zapřísahali „mírové soužití větší části za oběť socialistické totalitě,
různých systémů“ a „bezpečnostní partnerství“ demokratů s komuni nejdříve hnědé, potom rudé. Dnes se
stickými zločinci, padlo — zdá se definitivně — poválečné uspořádání právě začíná lepit Pentagonálou a jinými
Evropy na dva bloky; západní demokracie pod ochranou Spojených pokusy dohromady to, co bylo tisícile
tou organicky vyrostlou stavbou. Bo
států a východní diktatury pod násilnou okupací Sovětským svazem. hudíky, přes všechny enormí problémy,
Ponechme všem zbožňovatelům „největšího muže desetiletí“ jejich které na této cestě čekají, je to ten první
iluzi, že to byl chudák Gorbačov, jemuž za tyto změny vděčíme. I oni se krok správným směrem.
v nejbližší budoucnosti dozvědí, co my víme už dávno: že totiž celé je
Na druhé straně bývalá Jugoslávie,
ho polovičaté reformy socialismu byly od začátku až do konce vynuce umělý slepenec versaillského míru pod
ny pevným postojem západu a především politikou skutečného muže praporem bláznivého nacionalismu,
vznešeně oděného do „sebeurčení ná
celého posledního půlstoletí Ronalda Reagana.
rodů“, kde je dnes to slavené sebeurčení,
Moskevský puč a jeho rychlý konec horší a bude-li to rok, znamená to možná když mohou být nebozí Chorváti po
dokázaly víc, než šest let Gorbačovových katastrofu.
stovkách vražděni, mučeni a znásilňováPorobené a znásilněné země a národy
pokusů o kvadraturu kruhu, o nemož
ni před lhostejnýma očima Evropy lidsse
osvobozují
od
ruské
kurately,
což
bo

nost zachovat socialismus reformovaný
kých práv roku 1991 — přece jsou to
tak, aby fungoval. I když asi nebýt těch hužel zároveň neznamená, že tam všude
všechno Slovani, ne? A když ne, vítězní
vypukne
pluralitní
demokracie
a
lidská
šesti let a vedlejších produktů perestrojSrbové si s tím už poradí. Věru, že po
ky — to prosím zdůrazňuji, že těmto práva, tržní hospodářství a blahobyt. radí, právě tak činí, jenom s Evropou a
velký reformátor vždy zabraňoval — Snad jen tři baltské země nastoupí tento
lidskými právy to nemá nic společného.
dopadl by asi celý puč tak, jak v Rusku vývoj jednoznačné, ale i zde budou na
je to válka, opět jedna. Nespravedli
dopadly zatím všechny. Ponechme stra cionálni i sociálni konflikty těžkou vá,Ahnusná
válka krutých velkosrbskonou, jestli sám Gorbačov leccos pocho zkouškou. Svědčí o tom i zprávy pos
komunistických šovinistů, a jak se pravo
pil, když ztrávil tři nepěkné dny přemí ledních dnů o snaze lotyšské vlády vyt
levý fašistokomunismus dobře doplňu
táním o konci mnoha svých předchůdců, vořit z ruské menšiny cizince v Lotyšsku.
poprava po procesu? zastřelení bez pro I když je tato snaha psychologicky i et je!, proti malé a všemi opuštěné evropské
zemi, která nechce nic jiného, než to, co
cesu? — je to totiž nepodstatné a navíc nicky plně pochopitelná, Riga je už jen z
mají už téměř všichni — svobodu a de
není vyloučené, že nebyl možná ani tak necelé poloviny lotyšským městem, je to
mokracii, být si sami pro sebe bez kurate
obětí jako spoluscénáristou. Že svou po snaha politicky nebezpečná.
ly, despocie a vykořisťování. Na prvním
litikou, především personální, celý puč
Možná, ba dokonce pravděpodobně,
vůbec umožnil je naproti tomu jisté.
dojde někdy v daleké budoucnosti ke skutečném bojišti Evropy po druhé svě
Gorbačovovi odzvonilo definitivně a spojení některých zemí v tom smyslu, v tové válce obsazuje a dobývá poslední
jako loutka v rukou skutečných reformá jakém dnes existuje Evropské spole země reálného socialismu Srbsko, s nej
torů typu Jelcina nebo Sobčaka může ješ čenství, tehdy, až to bude dobrovolně, k hrubším porušováním všech možných
tě sehrát i pozitivnější úlohu, než za ce vzájemnému prospěchu a ve svobodě, lidských práv sousední zemi a svět na to
lých šest let vynucené perestrojky. tedy pomalu a vývojem. Důkaz toho, že němě zírá! Je to vůbec možné?
Zůstane posledním šéfem sovětské ko pokrok nemůže být prosazen jakoukoliv My všichni, svobodu milující Ameri
ka, která neváhala nasadit miliardy do
munistické strany, takové, jaká byla, a revolucí, tedy násilím.
posledním sovětským prezidentem.
S rozpadem SSSR se napravují ne larů a životy svých vojáků v Koreji,
Nejen, že se nezdaří vytvořit jakousi spravedlnosti míru po poslední válce, Vietnamu, Grenadě a Kuvajtu nemá ani
obnovenou Unii jakýchsi suverénních konečně se naplňují jaltské dohody. Jalta tu odvahu jednoznačně a jasně uznat di
republik, naopak — rozpad půjde dál. se neoprávněně stala synonymem rozdě plomaticky Chorvatsko jako stát a zara
Ted teprve vypuknou naplno všechny ty lené Evropy, tam se dojednaly svobodné zit vraždění srbské armády a srbských te
celá desetiletí potlačené rozpory uvnitř volby a sebeurčení a nikoliv ruský diktát, roristů. A Evropa, ta stará, bohatá a pře
obrovského kolosu na hliněných nohách, který jim po válce zabránil nebo jich sycená, i ta nová, právě osvobozená od
zvaného SSSR, včetně nejhoršího: na- zneužil jako v ČSR a byl půl století vin- něčeho podobného, doufejme že navždy?
Až na nějaké trapné náznaky diploma
cionálních konfliktů. Když nejsou nen na rozdělení Evropy.
schopny se domluvit pouhé dva národy a Jen zdánlivě paradoxně, totiž do mi tických pseudoaktivit mlčí rovněž. Jak
tři země rovněž bývalého Českosloven nulosti, jde vývoj dál a na řadě je mír po dlouho se ještě bude brutálně válčit
ska ani o tom, že federace nemůže být zá předposlední válce, dohody z tří pařížs přímo v našem předpokoji, za nevrlého
roveň konfederace, jako nemohou být kých předměstí, Versailles, Saint Ger- mumlání o „rušení mírového soužití“?
zároveň „silné republiky“ základem „sil main, Trianon. Zde jsou počátky strašli Co se ještě musí stát, aby konečně jmé
né federace“, to vše jsou jen pseudopoli- vých katastrof našeho století, jichž Hit nem demokracie, svobody a lidských
tické floskule a novinářské bláboly, jak ler, Lenin nebo Stalin byli jen logickými práv zasáhly ozbrojené síly OSN nebo
by se mohla domluvit národů stovka? A následky. Co se dnes děje v takzvané Ju EG nebo snad NATO, nějaké ty modré
ještě k tomu mnohde na politické úrovni goslávii je tragédií, krvavým zločinem a helmy, a učinily tomu vraždění konec?
A kde jsou ty statisíce mírotvorců na
kmenové společnosti pastevců, což ne věčnou hanbou Evropy, která se chce na
ulicích, co jdou vždy kvůli každému
zývat demokratickou.
myslím pejorativně.
Rozpad půjde dál, Rusko a Jelcina če
Pod vlivem zhoubné filosofie pokro- výstřelu demonstrovat jen je-li dostatek
ká osud Sovětského svazu a Gorbačova. tářství, dopustili se vítězové a příživníci tisíc kilometrů daleko, pokud možno v
A je to tak dobře, jiné cesty není, Rusko dtězství roku 1918 strašlivé chyby, Jižní Africe? A kde jsme my, ta vždy
dosáhne možná své původní velikosti ;rovnáme-li s promyšleným, vyrovna mlčící většina? Nestydíme se, my všichni?
knížectví Moskevského. Doprovodné lým a blahodárným mírem konzerva
události záleží pak jen na tom, jak rychle čních politiků po Vídeňském kongresu (
celý proces půjde: bude-li to dvacet let, 1815: chtěli tady a hned vydupat ze země
bude dobře, bude-li to pět let, bude to :o nové a lepší, místo aby restaurací poV uemokracii je to nepsaný zákon:
ádku, právního stavu a legitimity mo- '
čela státu přicházejí lidé, kteří
NÁRODNÍ POLITIKA vychází měsíčně. List česktl· j
íarchií, umožnili střední a jihovýchodní j nají největší důvěru voličů.
slovenských krajanů v zahraničí. Založil 1969 a
ivropě onen blahodárný vývoj, který si
Od „sametové“ revoluce v listovydával do r. 1985 Miloš Svoboda. Vydává, řídí a ■
a západní prožila v 19. století. Aby libeodpovídá Alžběta Svobodová. Podepsané články i ální stát pluralitní demokracie mohl >adu 1989 by tato zásada samozřej
nemusí být shodné s názory redakce. Rukopisy se ’ zniknout tím jediným možný způso- r mě měla platit také pro Českoslo
nevracejí. Redakce a administrace:
| lem — pomalu. V šílené zaslepenosti vensko. A prý také platí.
Scharírelterp latz 12,8000 MQnchen 90.
,
Ale...
irvního dojmu z těch tak ohromně
Telefon: 089/690 36 88
fektních revolucí zapomněli, že když
Důvěru je možno nejen získat,

O zbabělosti

Generální tajemník UV KSČ

/ve řejný dopis/

Gustav Husák

Vážený pane prezidente a generální tajemníku KSČ 1
Píši Vára i když tuším,že mi neodpovíte© Píši Vám,protože doufám,že tento dopis
budete alespoň číst© Jste nsjvyšším představitelem našeho státu i vládnoucí síly - kom®stra
ny i vládnoucí síly - komo strany. Jako takový jste svénu lidu zodpovědný za situaci v zemio
Abych přispěl k Vaši všestranné informovanosti o této situaci,chci Vás seznámit s některými
případy porušování práv občanů©
Ve dnech 20©5. -do©5. 1987 se u LIS ve Spálené ulici 2,Praha 2,konala politický
proces se mnou a mým bratrem Pavlem· Byli jsme odsouzeni,přestože obžaloba bylr vyvrácena
ve všech bodech© Senát,před nímž jsrae stáli,byl během tohoto hlavního líčení upozorněn na
mnoho případů nezákonného jednání ze strany státní správy věznic© Nevyvodil však z toho
žádné důsledky ©/Jestliže o tom ví,ale mlčí - ne..opouští se tím také trestného činu ? Během lí
čení byly odhaleny' hrůzné poměry v čs© věznicích. Jmenovitě byl uveden případ, mučení spolu
vězně Jonáše,jemuž byly při výslechu strkány prsty do kráječe na chleba a jinak byl mučen,
kopán do genitálií a. různých částí těla© Ječen svědek poukázal na nelidské poměry ve věznicícrlzen - Bor;'·. Byla předložena vyprávění vězňů o ukrutných metodách vo Vjldicích,včetně jmen
dozorců,kteří se dopouštějí na vězních/vykopávání zubů/shazování z velké výšky na pletivo
apod/o Já sám nesu na svém tele stopy brutálního mučení ve vyšetřovací vazbě v Hr&dci Králo
vé/zahášení cigaret na. kůži na břiše,vystavování mrazu v nedostatečném o davu, na vádě ní k se
bevraždě - házení provazu na celu,mlácení v důsledku zranění krční páteře po ráně obuškem
mám ochrnuté rameno,kulhám a trpím silnými bolestmi© Podal jsem trestní oznámení na nadstr© L
Ivo Vylétala pro ublížení na zdraví© Odpověd jako vždy,že je vše v normách© Je to prostě neuv. řitelné a to so píše rok 1987 a fašismus byl údajně v ČSSR poražen v roce 1945·
Byl jsera odsouzen na 12 měsíců nepodmíněně jen kvůli tomu,že jsem psaním využí
val petičního práva a,že jsem si dal socialistický závazek týkající se dodržování zákonnosti©
Úsilí o přestavbu naší společnosti o dodržování práv občanů se stalo náplní mého bratra Pav
la© Za podávání stížností,kritiku místního VB,kritiku okraeního soudu za. to byl odsouzen
Pavel V*onka k nepodmíněnému troštu svobody na 21 měsíců ve II© NVS a 5 roky následného ochran
ného dolil eduo
i'ane prezidente mam se domnívat,že sám bývalý politický vězen - souhlasíte s
absurdním trestom,který mi byl udělen? Jsem pln otázek,ktoré bych Vám rád-položil© Jsme pouin
povinni mít kladný vztah &e zřízení,ktoré užívá represivních prostředků,aby udrželo obyvatels
tvo v poslušnosti ? Je taková vláda z vůlo lidu ? Nejsou zákony umožňující tvrdě potřít jxkanS
jakoukoliv zdravou a konstruktivní kritiku jen výrazem toho,že vláda raá strach ze svého lidu ?
Anebo se všichni vládnoucí přec'stavitelé mohou považovat za skutečné zástupce lidu ?
Proč potom nedají lidem vyjádřit svou vůli ? Proč se lidem nepřiblíží osobně? Proč žijí ne
dostupně za hradbou svých luxusních domů a letovisek,obchodů a nemocnie, ohkBŤkg obklopeni
osobními stráŽGmi a konvoji doprovodných vozidel ?
Pane prezidente a gen. tajemníku,po zkušeno stech,které jsem získal během svého
života ve své vl?sti,se cítím být oprávněn vás vyzvat ; Získejte si znovu důvěru svého lidu
tím,že cudetc svá slova o přestavbě tj. i o demokracii,ochraně práv občanů a soc.spravedl
nosti v naši společnosti naplňovat skutky© Neváhejte s přepracováním trestního zákoníků,aby
lidé už nemohli být souzeni za kritiku© Povolejte k zodpovědnosti všechny,kteří zneužívají
své moci a neřídí se zákonem. Zabývejte se podmínkami ve věznicích© Nechte zavést statut potilitického vězně a vyhlaste amnestii pro vězněné z politických důvodůo
Jestliže se v našem státě má nové myšlení prosadit,musí začít právě u Vás,

PAno prezidente. V opačném případě by bylo z Vaší strany’ cenným projevem osobní zodpovědnosti
kdybyste své místo postoupil nakorau jinému,kalo by byl schopen vyvést nárocůCJŮR z jejich xxuů
současné lilutiok-ú krizoo r.idte sc prosím hlasem svedení o

y/onka. Jiří

7. června. 1987

Úmyslně uveřejňuji tento dopis jako důkaz osobní statečnosti. Je totiž
vždycky dobré se občas podívat na datum vzniku a hned se nám budou jevit
skutečnosti zase na pravém místě. Když tak pozoruji tu záplavu dnešních
dopisů a peticí presidentovi /mnohdy hrubě urážlivých/ maně mne napadá kolik autorů by tehdy na sebe upozornilo i jen s poníženou suplikou. V.H.
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"Res publica” č. 45/91

Naše

AKTUALITY

Lustrační zákon, či zákon o zákazu výkonu povolání, vzbudil
v politických kruzích I v občanské veřejnosti řadu polemik, diskusí
a především kritiky. Nesouhlas s obsahem zákona plyne především
z faktu, že v nám není zakotvena možnost soudního posouzení
Individuální vlny. Zákon naopak vymezuje kategorie lidí, kteří prosté
a jednoduše budou označeni. Kromě smutného a morálně těžko
obhajitelného faktu, že by se mezi “označenými* měla objevit řada jmen
spjatých s odporem proti totalitě, se vyskytují I záležitosti zcela absurdní,
jako je případ členů hradní hudby, na které se zákon, ač je to
k neuvěření, vztahuje rovněž. Vybrali jsme pro Vás několik komentářů lustračního zákona Objevuje se v nich řada
argumentů, které bychom rozhodně neměli brát na lehkou váhu. Začněme dopisem Československého helsinského
výboru, člena Mezinárodní helsinské federace, který zaslal 14. října prezidentu ČSFR Václavu Havlovi dopis, z něhož

Znovu
o "lustračním"
zákonu

vyjímáme:
Vážený pane prezidente!
Československý helsinský výbor zaujal

dne

27. 2. 1991 stanovisko k lustracím a dne 18. 9. 1991
k návrhu zákona, který stanoví podmínky pro výkon
některých funkcí ve státní a veřejné správě...... K naší
lítosti však byl přijat zákon, který je v rozporu
s duchem a literou Listiny základních práv a svobod
a vzbuzuje rozporuplné pocity nejen u nás doma, ale
I mezi
našimi
starými přáteli
z helsinského
společenství.....
Zákon ve své konečné podobě vychází
z principu kolektivní viny a znesnadňuje, v některých
případech dokonce znemožňuje individuální
posouzení skutečné role kategorizovaných občanů
v posledních 40 letech. Tak se stalo, že do stejné
kategorie bylí zahrnuti například Vasll Bilak a Miloš
Jakeš spolu s Františkem Vodsloněm a Františkem
Kríeglem. Zákon zařazuje do skupiny občanů, kteří
nesmění vykonávat různé funkce ve státní a veřejné
správě, také našeho předsedu prof. dr. Jiřího Hájka,
jenž byl Vaším kolegou, mluvčím pří založení Charty
77. Prezident Spojených států při své návštěvě ČSFR

jmenoval dva naše občany, kteří se zasloužilí
o obnovu svobody. Jmenoval Vás, pane prezidente,
a Alexandra Dubčeka. Náš parlament však zbavil A.
Dubčeka některých občanských práv.
Tím, že zákon považuje zápis v registru
svazků StB za postačující důkaz spolupráce s tajnou
státní policií,
nepřipouští zpochybnění jeho
věrohodnosti, byť by to prokázalo probíhající soudní
řízení. Neumožňuje tím obhajobu v meritu věci. Dává
opět do jednoho pytle vězně z 50. let, který se po 12letém žaláři dopustil pochybení s darebákem, který
udával za peníze kvůli kariéře, nebo chlapce, který
v roce 1989 po jedné pražské demonstraci nevydržel
bití a podepsal vyšetřovateli spolupráci, staví na roveň

5 policistou, který ho k tomu bitím donutil. Otevírá
dokonce možnost určení víny a trestu cestou
mimosoudní, a to v podobě omezování občanských
práv.
Zákon nebere zřetel na občany, kteří bylí
vystavení nelidskému nátlaku, ani na ty, kteří prohlédli
svůj životní omyl a aktivním odporem proti totalitnímu
systému přispěli k jeho svržení a k obnovení
demokracie.......
Navíc se obáváme, že dojde k nepřehledné
právní a morální situaci, když někteří občané s poukazem na to, že Listina základních práv
a svobod je vyšší právní normou - odmítnou zákon
respektovat......
V dokumentu Charty 77 z května 1990,
nazvaném Slovo ke spoluobčanům II, se píše:
"Budujeme právní stát. Právo musí platit univerzálně.
Jeho výklad nesmí podléhat okamžitým náladám
a politickým kampaním. Tam, kde bychom z moci, ale
I ochrany práva vyčlenili byť jen jediného člověka,
přestává právo platit. To nemá nic společného
s falešnou shovívavostí k lidem nehodným. Právo však
nemůže být úskočné, abychom použili výrazu, kterým

Jan Patočka charakterizoval falešnou morálku. Musíme
je respektovat, ať se nám to hodí či nehodí.
A porušlme-ll je dnes v případě svých odpůrců, obrátí
se právní libovůle zítra proti nám*
Žádáme
urychlenou
novelizaci
zákona

v souladu se stanovisky právních odborníků a institucí
(právnických fakult a ústavů akademie věd) v době,
kdy tak ještě nemůže učinit ústavní soud. I náš výbor
k nalezení optimálního řešení jistě rád přispěje.
Vážený pane prezidente, věříme, že toto naše
stanovisko vezmete v úvahu a podnítíte novelizaci
uvedeného zákona.

Dopis podepsal! za předsednictvo Čs. helsinského výboru Miloš Rejchrt, Jan Stern, Václav Pavlíček,
Anton Srholec, Július Strlnka a Ubuše šllhánová.
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Prezident Václav Havel, jak známo, prohlásil, že tzv. 'lustrační zákon' považuje za problematický
a že současně s jeho podpisem by rád inicioval i jeho novelizaci. O postoji prezidenta k lustračnímu zákonu
podrobněji mluvil minulý týden v televizním pořadu "Co týden dal* tiskový mluvčí M. Žantovský a sám pan prezident
tomuto problému věnoval své nedělní Hovory z Lán.
Na jeho slova reagovala

blesková otázka ČSTK
Na pravidelném
briefingu
Občanského
J. Dienstbier
Prezident republiky V. Havel v neděli označil za
hnutí
komentoval
na briefingu
pravděpodobné, že současně se svým podpisem tzv.
lustrační zákon předseda
OH
lustračního zákona navrhne jeho novelizaci. Myslíte si,
OH
Jiří
Dlenstbler:
že by měi být lustrační zákon novelizován? Pokud ne,
"Nerespektování
proč? Pokud ano, v jakém smyslu by se měl zákon
presumpce
neviny
změnit a proč?
a zavádění principu
Otázku tradičně zodpověděl Jan Chudomel, vedoucí
kolektívni viny není cestou k právnímu státu*. Dále
tiskového oddělení RKC OH: "Občanské hnutí
upozornil na fakt, že Rada Evropy má v úmyslu provést
podporovalo vládní návrh tzv. lustračního zákona, ale
právní expertizu tohoto zákona
jeho konečnou podobu r,a půdě FS nepodpořilo.
Předseda OH Jiří Dienstbier se také zúčastnil
Zastáváme podobný názor jako pan president a naše
semináře organizačních pracovníků OH v Bohdanči,
podpora novely bude záležet na jejím znění. Pokud to
kde mluvil o současné politické situaci, tudíž i
bude změna, kterou poslanci Občanského hnutí
o lustračním zákoné. Mimo jiné upozornil na fakt, že při
navrhovali již při prvním projednávání tohoto zákona,
projednáván; lustračního zákona v parlamentu byla
a které váže zákaz výkonu funkce konkrétní osobě na
hrubě porušena demokratická procedura tím, že při
podmínku prokázání její viny bude ji Občanské hnutí
jeho projednávání poslanci nejdříve odhlasovali
plně podporovat.'
zakotvení individuálního posouzení viny a dalším
hlasováním vymezili i rozsah tohoto zákona. Poté se
z podnětu
ODS
znovu
hlasovalo
o možnosti
individuálního posuzování jednotlivých případů, která byla tímto novým opakovaným hlasováním zamítnuta (I), ač již
vlastně původně byla přijata.
Upozornil také na to, že zákon fakticky postihne řadu lidí, kteří v minulosti po opuštění řad KSČ aktivně
vystupovali proti totalitnímu režimu, zatímco mnozí bývalí funkcionáři a spolupracovníci StB opustí úřady
a přesunou se na výnosná místa ředitelů akciových společností (pokud tak již neučinili), kde budou jejich příjmy
mnohonásobné vyšší než v minulosti.

Stanovisko
Rady OH Prahy 4

Dne 4. 10. 1991 byl přijal FS ČSFR tzv. lustrační zákon. Obáváme se,
že ve své konečné podobě v některých důsledcích je v rozporu s Ústavní

listinou práv a svobod, s mezinárodními pakty o lidských právech a se závazky
plynoucími z příslušnosti k Evropské konvenci lidských práv.
Tento zákon vychází z presumpce viny a odmítá posuzovat občana
a jeho úlohu v uplynulém období totality individuálně. Hrne do jedné jámy lidi
mravně zkorumpované a kariéristy s těmi, kteří se stali oběťmi represí minulého
systému, s těmi, kdo svůj životní omyl prohlédli, vzepřeli se totalitnímu režimu
a za cenu pronásledování a věznění přispěli k jeho izolaci a pádu.
A. Sacharov děkanem matematicko-fyzikální fakulty
Zákon zbavuje kategorizované občany práva
a Boris Jelcin ani přednostou okresního úřadu.
Žádáme proto, aby byl uvedený zákon
na obhajobu. Pouhé zajištění zápisu v registru svazků

vedených v StB stává se nyní definitivním ortelem.
Registr svazků, který nám zanechala StB, se stal dnes
jediným postačujícím důkazem pro spolupráci s StB.
Co je psáno, to je dáno! Což případ poslance
Michálka nebyl tragickým výsměchem takovému
pojetí práva?
Lékař
František
Kriegel,
jediný,
který
nepodepsal ponižující "moskevský protokol’ v srpnu
1968 a který se stal zakládajícím signatářem Charty
77 nebo profesor Jiří Hájek, spolu s Václavem
Havlem a Janem Patočkou první mluvčí CH 77 - to
oba jsou zákonem postaveni na roveň Bilakům
a Jakešům. Podle této logiky by u nás nesměl být
Za Radu KC OH Praha 4

urychleně novelizován a bylo do něho zapracováno
ustanovení umožňující pozitivně lustrovaným účinnou
obhajobu. Jde o cejch, kterého se postižený nezbaví
do konce života, pokud mu bude upřeno právo na
nezávislé přezkoumání jeho případu. V zákoně by
mělo být též ustanovení, které by určovalo, že zákaz
zastávat určité funkce se nevztahuje na osoby, které
byly obětí represí a které se svým aktivním odporem
proti
totalitnímu
sysiému
zasloužily
o obrodu
demokracie u nás.
Očistu společnosti považujeme za nutnou,
musí se však dít důsledně právní cestou.

"INFÓRUM" č. 31/91

tajemník Boris Netopil

