První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
LDs |*y *yla zár
__ w’lže v čele s
došlo k zemětřesení,
a Viktorie Hradská •jí nejkrásse stala předsedky nější pře<‘
sedkyně v
ní váhou jednoho
hlasu. Kdybych měl Evropě, a
možnost volit, dal to také
bych hlas Emanueli není k
zahození«
Mandlerovi, nejen
Posuáte
proto, že vytvořil
se svými přáteli je-__ sami !
dinečnou politickou
stranu ještě za Ja
keše, kdy ještě ne
bylo ani potuchy o
těch desítkách str
anách včetně OF,
které vznikly až,
když se to mohlo,
ale proto, že ji
dobře profiloval na
politické scéně i
dnes. Ale hned po
něm bych si přál
paní Hradskou, neb

V íte , že t ř i ru š k e tý ři
b y li Č eši? Jak to ? No pře 
ce ř ík a li: Jeden za všech,
n y , v šic h n i za hovno. JV.
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Behmmil Doležali pasia*ee FS
img· Jesef Effenberger, peslanee ČNR
Remé Hába» poslanec ČNR
dr· Viktória Hradská, pfedsedky*š LDS
img· Luk··ír Nedbálek, peslpmee ČNR
dr. Karol Stiadl, poslane· ČNR
Vladislav Vanák, posla*·· ČNR

V Pras· dno 12· 11. 1991

Vážení přátelé,
Jak Jsem eamámil na 3· celostátní konferenci LDS, nehodlá*
napříště pracovat v ústředníeh orgánech naší strany· Tonu bo
hužel brání okolnost, Že Jako místopředseda neeiparlanentního
klubu LDS Jsem podle stanov s titulu této funkce rovněž Čle
ne* výkonného výboru strany. Přeji tonuto orgánu, složené*u
• nových lidí, mnoho úspěchů v Jeho náročné a odpovědné práci·
Já sán ovše* nemám v úmyslu přebírat tento díl odpovědnosti
ta Mžení naší strany, když celostátní konference odmítla po
tvrdit nou odpovědnost sákladní.

Dovoluji si proto požádat Vás, abyste vsali na vědomí no*
retignaei na funkei předsedy nesiparlamentního klubu LDS·

Zároveň prosím, abyste chápali mou resignaei výlučně Jako
formální akt, který mi má umožnit volnější, méně távatnou spo
lupráci s orgány LDSj tu stanovy poslancům umožňují· Posílení
koordinace našich poslanců - nejlépe kolem klubu poslanců ČNR považuji sa velmi prospěšné a hodlám ji podporovat·

"O šišan je ž "

1 . V I. 1990

Váš

Emanuel Mandler
K rozkolu nedochází jen v
Jugoslávii. Viktorie Hradská
mimo program rozpoltila Libe
rálně demokratickou stranu na
nachlup dvě stejné poloviny.
To samo o sobě by nebylo nic
tak špatného, nebýt jisté ten
dence z její strany·, která
prý ji táhne více do středu
naší politické scény. LDS,
která se doposud proklamovala
jako jasně pravicová strana se —
tím může ocitat u našeho narů-Prokla tě, její
žovělého hnutí.
V.H. .přítel je vzpěrač.

Rozhovor Dr. Libuše Šllhanové s Pavlem Wonkou.
í

B°rv± sumus,ut ...

'
'
‘■
.· £
Pavel Wonka,pStatřicetiletý automechanik nespravedlivě a nezákonně odsouzený
26.5.i 1967 soudem ÍSR podle ust. § 100 tr· zák. za 5. podání státním orgánům/minn ji né i
proto,že se přihlásil jako nezávislý kandidát v minulých volbách a svůj program »vycházející
z kritiky daného stavu naší společnosti,se snažil rozšiřit/se vrátil po 21 mísících věze-"
íní do rodného Vrchlabí«. Libuše Šilhanová mu položila několik otázek.

\it

Pokusíme se oba, já i můj brair,využít mimořádných opravných pro středků »kterými jsou»

a/ Obnova řízení
b/ stížnost pro porušení zákona.

Problém je ovšem politický aspekt,nebot ty síly»které celý proces vykonstruovaly budou
< V ■ Z'. '·- d ··
;■■■■■■'
AH-i bránit jeho zrušení a budou evokovat spíše další postih. Problémem je celková
b. Vrátil jste se z vězení. Jak se cítíte tělesně,jak duševně ?
situace v čs. justici. Není tu instance,která by bylo možno nezákonnosti dokládat,
&’· ^rožil^ jsem ve. vězení opravdu těžké chvíle,velkou část v izolaci.Poáledních šest měsí
generální prokurátor je nečinný.Loufám,že KxxjNsk najdeme cesty jak prosadit pravdu,
ců jsem jenom ležel,to všechno nezůstalo bez následků na můj fyzický stav. Mou hlavní
spravedlnost.
potíží je celková ochablost,která se projevuje hlavně tím,že skoro nejsem schopen chů
ze. Pokud jde o duševní stav,cítím se dobře. V dlouhých dobách izolace mi procházely
S: Co na závěr 7
hlavou myšlenky týkajícího se práva a spravedlnosti a ted jsem v situaci,kdy bych to
/.
rád nějak vyjádřilo
'iit V celém našem trestním řízení je zřejmá absence složky právao
5. Myslím,že Váš případ byl v něčem zvláštní. V čem hlavně ?
/Pravomoc má totiž dvě složky5 výkon práva a výkon moci/ Právo konší tam,kde začíná
Předně - celý případ je třeba posoudit v politické rovině ,nebot bezprostřední příči
jeho zneužití. Zůstává jen výkon moci v jejím machievelístickém pojetí o
nou mého a bratrova zatčení byla naše kandidatura na poslance FS. Samotný fakt,že čso
orgány reagovaly na tuto kandidaturu naším zatčením,je bezprecedentní. Obvinění je
2*
Moje poznámka i
postaveno na mých pěti podáních adresovaných čs. státu. Můj bratr Jiří byl stihán a
připraven o rok života hlavně za kriticky formulovaný socialistický závazek,který podal
Na počátku své návštěvy jsem byla odhodlána rozmluvit Pavlovi jeho radikální přístupy.
u svého zaměstnavateleoStátní orgány prokázaly tnufalnn snahu nás uvěznit za každou
Pak jsem si přečetla zlatý nápis,zabudovaný v jeho knihovně.
cenu, á proto,že to nebylo možné provést zákonným způsobem, ne zastavily se před hrubým
Legum Bervi,ut liberi esse possimus/ jsme služebníky zákona,abychom mohli být svobodni/
porušením práva. Také bych chtěl upozornit na samotný charakter trestního stíhání,které
když jsem si jeho smysl promítla dc Pavlova počínání musela jsem to vzdáto
se neodvíjclo jako obvyklý trestně právní případ. ^atly nešlo o řízení,jehož účel je pxstx
prezumován v ustanovení § 4 trestního řádu a zákona. Nešlo o ochranu zájmů společnosti,
Více než kdy
ani práv občanů,ale .o Čistě účelovou perzekuční záležitost. T© se odrazilo v samotném bí>
KRKONOŠSKÍ NOVINY
obsahu trestního řízení. Orgány v trestním řízení vytypovaly vhodné okamžiky z našeho
jindy ai musíme
života a snažily se naše jednání vtěsnat pod formální znaky trestných činů, šlo tedy o
připomínat Pav
konstrukci umělých obvinění. Nebylo vyjímkou,že k důkazu byla opatřována účelová a
la Wonku, dodfalešná svědectví,což jeprůkazné e muselo to být utnáno i tím,že část obžaloby musela bý
vypuštěna. Pokud jde o samotné soudní stíhání, nemělo k němu pro porušení zásady obžanea náležitě
lovací,nebot jsme byli postaveni před soud bez řádné obžaloby. Celkový výčet porušení
nedoceněném /vizákona z hlediska trestního práva hmotného i procesního je tak rozsáhlý,že není možné
„JESTLIŽE JE ZÄKON TOTALITNÍ, PAK PŘESTÁVÁ BÝT PRÄVEM z absence při
ho zde reprodukovat. Námcově mohu jen konstatovat,že došlo k porušení téměř všech zá
A NEMOHU PODLE NEJ SOUDIT.“
sad trestního řízení,zejména zádady pře sumce neviny»objektivní pravdy,obhajoby,ale i
Docent JUDr. Vladimír ČERMÁK jako první ze soudců našel udělování Masa
zásad ústnosti,přímosti,veřejnosti atdo rozsudek sám potom vůbec postrádá zákonem K-řgtžer.
odvahu, když uveřejnil své názory o možnosti soudců komunis rykova řádu/,
předepsané náležitosti,obhajoba není v podstatných částech vypořádána,skutkové a práv
tického období, ODPOROVAT ZLU. Byli 1 stateční mezi soudci
ní závěry soudu nejsou odůvodněny.
který anod jako
a prokurátory, kteří odmítli spoluúčast na zločinech páchaných
S. Jak vás zutím poslouchám,tak usuzuji,že z toho vyplývá i vaše svébytná reakce na roz
na politických odpůrcích KSČ. Někteří z nich byli za svůj postoj jediný odmítl
sudek.
potrestáni odnětím svobody.
jakékoliv kom
-*no máte pravdu. Kozsudck je jako celek nezákonný,a když odhlédneme od oné spousty
Vyjadřuji poděkování i jménem politických vězňů a všech po
nezákonností,byl vyhlášen v soudním řízení,které ze zákona nebylo možno véstokozsUcek
stižených JUDr. Vladimíru Čermákovi za vyjádření tohoto stano promisy s mocí
je nezákonný ex tunc,tedy od sáného začátku,a proto z něj nemůže vyplývat žádné právo
viska. I my, členové Konfederace politických vězňů Českosloven a tedy musel za
ani povinnosti. Odmítal jsem proto a· odmítám sc podrobit ve kerým povinnostem,které
ska jsme stále tvrdili totéž, tj., že nebýt soudců a prokurátorů
mi byly uloženy,které z·.rozsudku zdánlivě plynou,n neuznávám práva státních orgánů,
ochotných sloužit zločinné státní moci, nebylo by na národě spá to zaplatit
které jsou proti mně nazákludě jednotlivých výroků rozsudku aplikována.už z toho důvo
cháno tolik justičních vražd a způsobeno tolik křivd.
svým životem.To,
du je proti mně vedeno trestní řízení pro maření úředního. rozhodnutí/ dle i 7 tr.'i'.o
Toto vyjádření se však vztahuje i na současnost. Presumpce
, přečinech/ mohu tedy do budoucno ti očekávat i další perzekuce,
správnosti původního rozhodnutí, ze kterého se vychází při reha že je ještě dnes
lim se dostáváte do zásadně konfliktní situace a touto mocí.
bilitačním řízení podle § 2 a § 4 zák. č. 119/90 Sb. přestalo být stíhán jeho bra
_ právem již samotným dnem vyhlášení platnosti tohoto zákona.
-· To si uv.domuji.-ituuce,v níž jsem se octl,je uiloma.tická.Zdá se podřídit faktické mo
Upozorňujeme opět pány soudce a prokurátory na tuto skuteč tr za zoufalé
ci ,která svá oprávnění staví na fikcích,právních domněnkách či nezákonných úkonech,a
nost a žádáme je, aby od stanovení zbytkových trestu konečně domáhání se pot
yríčstírá rúvo,ktorá nemá,nebo zda volit cestu rozhodného odporu n odmítnutí,i z· cenu
upustili a pokud se tak ještě nestalo, aby svá rozhodnutí v co
velkého osobního rozikn. áozhodl jsem se od počátku pro tuto cestu druhou,: nebudu
nejkratší době zrušili. Vyhnou se tak následkům, které by je po restání jeho
přistupovat nužúanč kompromisy jenom proto »abych se vyhnul čiřím perzekucím.
stihly za slepé dodržování zákona, který porušuje základní lid vrahů už zůstane
-rávo jo pro má svaté.
ská práva a mezinárodní dohody.
uí yúyž je rozsudek v tó míře nezákonný,c d.'1't d-dl ?
Setrgěj Sulovjey, politická komise K1*VČ Semily naší celonárodní

Slepé dodržování „zákona“

ostudou.

V.H.

Vzhledem k tomu, že ne všichni lidé měli možnost se přímo v originále
seznámit se známým provoláním ’’Několik vět“, otiskuji tento text tak jak
jsem ho kdysi v létě r.1989 obdržel. “Res publica“ byla jednou z’nála pe
riodik, které celý text provolání otiskly a to i se jmény vydavateli “Res
Několik vět
publica“,což ani u naší sami
zdatové scény nebylo tak běžné.
První měsíce roku 1989 znovu a jesně ukázaly, že i když se sou- V*H.
če^sné československé vedení velmi cesto zaklíná slovy “přestavba“
a “demokratizace“, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá všemu,
co demokracii vytváří nebo co ji aspoň vzdáleně připomíná. Petice
a iniciativy občanů, které samo nezorganizovalo, odmítá jako “ná
tlakové akce“; pokojná lidová shromáždění rozhání; do přípravy
nových zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit.
Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už
vymenuje z letargie a že stále víc lidí má odvahu veřejně projevit
svou touhu po společenských změnách.
Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet
s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebez
pečí otevřené krize.
Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje.
Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas
ke skutečným a důkladným systémovým změnám a ža tyto změny jsou
možné a mohou mít úspěch jen tehdy, bude-li jim předcházet vskutku
svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smyslu
plným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konče,
musí být tedy zásadní změna společenského klimatu v naší zemi,
do kterého se musí vrátit duch svobody, 'důvěry, tolerance a plu
rality.
Podle našeho názoru je k tomu třeba:
1/ Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové.
2/ Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.
3/ Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezá
vislé iniciativy a zečly být konečně chápány i vládou jako to,
Čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást
veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň
by neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských hnutí,
včetně nezávislých odborů, svazů.a spolků.
4/ Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zba
veny všech forem politické manipulace a předběžné i následné skry
té cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly legalizo
vány sdělovací prostředky, působící dosud nezávisle ne oficiálních
strukturách.
5/ Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů.
6/ Aby byly všechny chystané i uskutečňované projekty, které mají
netrvalo změnit životní prostředí v naší zemi a předurčit tak ži
vot budoucích generací, neodkladně předloženy k všestrannému po
souzení odborníkům i veřejnosti.
7/ Aby byle zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech,
ale i o Pražském jeru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a ná
sledné “ normalizaci“. Je smutné, že zetímco v některých zemích,
jejichž armády tehdy do Československého vývoje zesáhly, se dnes
už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stéle ještě
velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z poli
tického a státního vedení, kteří jsou odpovědni ze dvacetileté
upadání všech oblastí společenského života u nás.
svýěSpiKfi souhlasí s tímto stanoviskem, může je podpořit

Vládu vyzjváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá
q nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudnou ránu nadě
jím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský' dia
log jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes
Československo nalézá.

Jméno/čitelně/, povolání a podpis uveďte na druhé straně listu.

V Šumperku 25.12.
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F e · •~i Uic e , evoluce. r e f crroš, deformace, kolaborace:
néi tťf s tato slová byla v posledních
dnech a týdnech použita ja» o 02
načeni pi o tzv . 1 1=tooadové udalosti v letošním roce 1989.
V
prípade prvním
se hovoří
o sametové
nebo něžné
revoluci. Já
osobné b y ch doporučoval, abychom slovo revoluce alespoh na Čas odloží
li ad acta, neboť b»la jako mnoho dalších slov za téměř. psychologicky
vzato, nekonečné komunistické éry postiženo silnou devalvaci svého ob
senového . >:riáflľ.i i víiéjšiho zvuku,
nemluvě o oozvucích. Toto slovo je
=pjäŕ~·
s negativními
asociacemi, s
prolito»-, lidskou.
krví, násilím,
mstou, hrdzovládou. idyž zalistujeme v
paměti a uoéiáme sondu do ráz
n>ch histor icf yrh epoch a vybavíme
si všechny revoluce, zejména polí
tiché, vlácini, statní, vojenské, ale 1 lidové, masové, scoletnÝ jmenc
vatel ,
charakter istika a
vlastnost
všech
je násilí,
utrpení , bída
a neštěstí.
A ani
tatove druhy
revolucí jako
je vědecko-technick a,
hdturhi iCíns
ôU.ietai, sexuálni (Evropa
a Amerika Šedesátých
let/

a i 01 j í jich jen existuje, prokázaly
nakonec jen velmi malou životas
čhopnost a většinou měly jednostranné, exstrémni, výstrední a nerozum
ne
fy»> a
učiní y. bo
budoucna bych
velmi nerad slýchával spojováni
československých listopadových událostí 1989 s tímto prozatím zkompro
mi kovaným pojmem a bolestnou historickou zkušeností.
L-o se druhého názvu týče, nedomnívám
se. Že by se dal náš listc.pa
óov y
převrat násilné
nacpat koneckonců
do mař x-1 eninského
schématu
historického a společenského vývoje. 1 v takovémto vykladu se nedokážu
oprostit od marx -1eninských resonanci
a brožurových pouček, které nám
byly 41 let vtloukány
do hlav, Neuznávám zpitvořenou pseudofi 1osofickou max- leninskou koncepci
historického materialismu, vývoje, dialek
tiky a celou řadu dalších
mařxistických povídaček. Na rovinu se přiz
bávám a
téměř vyznávám, že nevěřím
v nahodilý vývoj, ani
v přírodě,
ani v
mezilidských vztazích, ve formě,
jak ho hlásá marx-leninismus *
Nevěřím prosté v náhodu, ani v osud, ani v tak opěvovanou matku příro
du .
hdo jen trošku má přehled
o současném stupni vývoje přírodních věd
v zemích zatím musíme konstatovat, že
především v zemích západních
- kde se pěstuje seriozně a reprezentují je skuteční a seriozní vědci,
měl by
vědět, Že slátanina
darwínismu a Hegelovy
dialektiky, kterou
pi y, vyjádřeno slovy klasiků Marxe
a Engelse, stačilo obrátit z hlavy
na nohy a odejmout ji
idealistický rámec, už dávno neplatí, Ďarwinis
mus ve své pôvodní podobě je už delší čas vědecky a metodicky překoná
ny. A navíc Darwinova vývojová teorie ve stanoviscích jejího vlastního
tvůrce je
velmi odlišná od pozdější
desmterpretac.e Marxe a Engelse.
Nezbývá, než připomenout, že Darwin
zůstal do své smrti věřícím křes
taném a ,e
svém životním toiik diskutovaném díle
O vzniku druhů pří
rodní«» .yběrem napsal. Že jeho
vědecká hypotéza nechce a nemůže popí
rat existenci Boha, lom
slo-a samotného autora přírodovědecké hypo
tézy
minulého století,
která byla
marxisty ideologicky
a politicky
zneužita,
Samozřejmě
věřím ve
vývoj
ve
smyslu Prozřetelnosti,
která řídl
a kontroluje dějiny světa a staiá se
10 osudy všech lidí. Samozřejmě
že věřím, že
kupříkladu v naší zemi a díky
Bohu nejenom v ní, muselo
jednou dříve či později všechno
dopadnout tak, jak se okolnosti dopo
sud vyvíjejí, řři této příležitosti bych chtěl citovat velkou osobnost
Gándhihti, který v období strašných nacionálních a náboženských rozbro ■
jů v Indii
v okamžicích, kdy se intenzivně
modlil a postil, vyslovil
velkou li losorickou pravdu a
existenciálni jistotu: ’’kdykoliv mi bylo
v Životě nejhůř, vzpomněl jsem si,
že nakonec vždycky zvítězilo dobro
a piavdsi’ . Jestliže Lai to chápeme nevyhnutelnost evoluce a osudovosti,
Prozřetelností nebo jakkoliv to nazveme jinak, pak souhlasím.
Za třetí: i bodu rerorma bych
chtěl říci, Že takových už naše země
♦ a-- · *
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zažila. Ať
upřimn/ch, jak tomu bylo
v Kratičlěm období v
roce
nebo většinou zai-amuf lo.-anych, zam tr i kc»van * čh . pragmatick>ch rod
i.-.hi j.u-í
I ·- poslední jméno,
zprOT áno·* ane he = i c a
zaklínadlo
"rře?r?,ťs \ Něčeho
takowěhO naše Politika
a narodohospocář?tv i

1968.
růz
bylo
nne

Li“topadové
události bývají
v dnešních
onecn zarytými stalmisty
a naostslipist» označován, jako deformace (stagnaci už mají za sebou; .
fn. ížéhné
1 přeji regeneraci = .ycl> sil a restauraci svvch b/valých po
: if . spo I eč»f »sk *ch s t rul tur a moc i Co naplat, zatím stále prod 1 é v a j 1
. & ri hťu sci . . . >*
jejich si Ovn 1 k.«..· b y i také pouč i ván
pro pcJ.us obrod y
yy-sz rpvu.Krtd5.hus,
opor tunismus a další názvy.
Raději zapomeňme na
■: s; o·
tu ľ aou na· .a v i a tr y cn označeni.
SeUaJ j=em se ovšem s případem, kde jeden komunista použil pro a-ě
shamrí-é i oiegy napr, ve vládě
nakloněné skutečnému dialogu a dalším
i!š '■ é:J» ti 1 y m snahám výrazu ” k oi aboran 11.“
ve smyslu s bývalými disiden
[■ r . i i i mina lr» í mi Ž i v 1 * a. nepřátel i státu a =oc i a 11 srnu .
Curi se zároveň pokusit c> jakýsi vhled anebo lidštěji řečeno zbožne
přáni·, očekávání
a touhu do
budoucnosti, respekti ve do
blížícího a.e
nového r olu 199'Q. V té souvislosti bych si dovolil vyslovit svou osob
j»l
hypotézu. jakousi
soukromou analýzu:
domnívám se,
že aru
jedno
7 v , ář*. popsaných a lidmi používaných pojmenování listopadových událos
ti není
pi a·, divě anebo aspoň úplné,
ani vtipné, ani trefné.
Já bych
použil jalo snad uajvlce se
blížící pravdě a nejvýstiŽnější také cizí
slovo a
sice latinské: RfVELACE, tj.
zjeveni nebo vyjevení. Pozemské
termíny se mr zdají nedostatečné
pro události tak úžasné, tak radost
r.é, lai
ohromující, tak ochromuj icí snad
každého cbčana naší vlasti,
k-štohul.. y křestan v teto změně
a proměně vidí jednoznačné nadpozemský
zásah Bolíš, navíc v úzké souvislosti s oficiální kanonizací naší velké
iiároíibl světice,
ženy, řehnlmce, ano i
státnice Anežky Přemyslovny,
l-.dysi kdosi pronesl proroctví, Že
tehdy začne být Českému národu dob
ře , až
duele Svatořečena Anežka a
nalezeny její ostatky, lo
druhé se
sice
doposud nestalo,
ale nakonec
to nezabránilo
v její kanonizaci
a v účincích, které z toho vzešly pro
náš národ a naši zemi. My kato
i tr i
věříme v
další záziar
svaté Anežry
a věříme,
Že její
prosba
u bo
h.a byla nejen národní, ale vpravdě in ternacionáln í .
Nekatoličtí křesťané
v ua?i zemi sice
třeba toto naše přesvědčení
nepř j jim, x,, ale o nadpřirozeném zásahu do našich dnů a dějin jsou stej
nft j=J-u my si ál upe y né přesvědčeni , A
v poslední řadě další důvod proč
používám nadpřirozeného výrazu p. o náš
abych tak řekl - listopadový
pr«-vtrl, vypiy.á
z I Oii»t»n i k ace s občany
naší země, kteří se
cítí byt
bei .yz/.s. i, ičypřHhř bež kontese
anebo příslušnosti I nějaké cir*
Sf»ebv »iřbulfei »sk émn spo 1 eřene ť. ih. záměr ně nepoužíván slovo nevěřící
lidé, protože jsa-;»
nabyl doja..;, že nevěřící lidr už
v naší zemi nes
i s l. · j .< .
t r u í , r. t s-» é br c h třeba r »ér. d y v mi nu i o» t i označ i i jako a te
• str.
a > ? 11»· s
účesem '■ysiuvoya*
slovo zázrak.
což je jinými s-1 o - >
f
f i t rn eu ·. j —, - i re.etacs. Foton»
všem, co jsme prožili a už málem
rr-Ťřs«. ; co. · t.- 1
i i.» > , e»' i c i .
ř
* už j srně
p « op aď J / bez b»"ehe
s r er £ i .
i···1 ·“:
~ .· —·. * ·■
n e —· > p* · s :. · ?·■ r*
i»er ci r téj»»e r
i tragickému
n , h i * i sm*» , se
~ > · < i»
.1 · e-i · ·
* »□ er · s s t o i »ér u» · c v š i r. hr. i v je.J· >é
1 11 ■ ii ne do». a * eoi—
i
. -..i·, i. -- . r s i » i ;
s t»i'd· · i t ·
· ~r z« * a t> a ne~í.a. eme a ■» co
jsme *.· * ·—
· ; r j. t . » · i tíí»··* t — ·■’ '■
z i u š a ■ · u e t. í .»
r:«· r i . g.
. z · ·» , ze i·..
ne v ar o r oku 1 99t>
« i mus i .<>e j ed* «a >
c»i·» »es f
e- . xľ ;. o.č .· , pi ak 111 . , i des 1 y , uši ech tlie um* s 1 y a cíle,
y t e» a j =■»♦«- a i p r ~o se
_ » í < , t ter e u Ž r ea 1 i zujeme a r te»"é se poč a 1 y f cr
m.-Bt. a i r? nr-Js ái».·
9-., “im se
vyznačuje a co vypj.vá z řízení F r oz
re t e i; »c»s» t , ,
z j e. a.»
; » z a. z« ar u . re kterým se h 1 á a i m , a to j sou víra,
s-Sf},, n-.jr.icr
laara
.1-» ·.» největší z těch tří.i c> je me prám í pro=
i·- pí o ř bZuSímv z ♦·=»=■ do í.úvAf.o ron: 199<·.

JI IL I US AUGt >S I I ! 4 VARUA .

Iŕyslíb, že není n· škodu,abychom v dnešní doeti konfliktní e nepřehle
dné scéně ne politickém pódiu a tím spíš mezi obyčejnými lidmi, se začet
li do uklidňujícího textu tohoto přání do nového roku.
V.H.

