První s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí

14. února 1992

Asi takhle nějak se tvá
ří kancléř Německa Helmuth
Kohl před podpise· smlouvy
s Československem. Je to
pro něj jistě složité, pro
to, že brzo 3e jde v Němec
ku k volbám. A početné sku
piny, které smlouvě nepřejí
na obou stranách hranice se
radují. Kancelář již několi
krát odložil její podpis,
tedy^termín jejího podpisu,
neboť prý je značně zaneprá
zdněn povinnostmi. To známe.
Ale ve skutečnosti nevíme
co bude pro nás lepší. Vydě
láme na tom, když se smlouvu
odloží, či když se vypracu
je nová? Co když nová smlou
va naopak za dva-tři roky
bude pro más ještě nevýhod
nější. Jakési drmolení o
"stávající” hranici v nás
budí nepokoj. Sieg!
V.H.
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Helmut Vogl

"Týdeník
aktualit"
Uvnitř čísla

Vzpomínám na besedu "Co týden
dal" před několika týdny, kde si
významní ministři /s výjimkou
slovenského ministra financí/
vzali na paškál IPF "Harvard Ca
pital and Consulting". Neprávem.
Nebýt HCaC, přišlo asi k velké
privatizaci tak kolem 3 milionů
DIKŮ. Tím by ti chytřejší asi
zbohatli daleko razatněji, ale
na úkor jiných oorávněných obča
nů /nechávajících se mnohdy deso
rientovat postkomunistickou pro
pagandou/. Takže opět se potvrdí
lo pro dobrotu na žebrotu. V.H.
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Vážený pane inženýre,

jako občan,

dence,

vážím si

který byl

činný v několika oblastech disi-

Vašeho úsilí zachovat časopis,

významnou roli v přípravě listopadu 1989.

by bylo výhodnější,

který sehrál

Presto soudím,

že

abyste vstoupil do redakce nebo se stal

alespoň přispěvatelem některého z politických časopisů,

které

jsou zajištěny finančně a které mohou počítat s moderními
technickými prostředky při

Musím se přiznat,
z 16.

rozmnožování

textů.

že mě číslo Vašeho časopisu Res publica

srpna 1991 neuspokojuje,

všechny texty v něm publikované

jakou

nemají z hlediska politického i stylistického úroveň,

si člověk s jistou politickou kulturou přeje.

Dost jednostran

né politické zaměření příspěvků pak nedovoluje Masarykově

univerzitě, která je vázána ve stranických záležitostech

aby se účastnila rozmnožování časopisu.

neutralitou,

Věřím,

že můj dopis přijmete jako přátelské stanovisko

a že ho nebudete chápat jako projev nepříznivý vůči

podnikání.

Mohu Vás ujistit,

k úsilí o zachování

že chápu motivy,

Vašemu

které Vás vedou

časopisu.

S přátelským pozdravem

prof.

PhDr.

i

Milan

J e 1
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Vzhledem k těžké situaci do které se dostala ”Res puklice” v áůledku
technických potíží při vydávání jsem byl nucen se obrátit ne větší po
čet knihoven e škol. Přišly vesměs zamítavé odpovědi až na několik vý
jimek, kteréžto i když je nebudu moci využít mají u mne stálé dodávání
”Res puklice” i když jejich pomoc nebudu muset využít, neteot se ti po
dařilo jiné řešení. Ale i tak jim děkuji. Specielně Slezské knihovně v
Opavě. Ne obsáhlý dopis rektora Masarykovy university odpovídám
V.H.
níže.

Vaše Magnificence!
Nesmírně si vážím Vaší odpověii i když je zamítavá, nebot má v
mnohém pravdu. Zejména ta®, kde píšete, že texty nemají náležitou
úroveň. To beru v případě jiných čísel, ele právě to ze 16.8.1991
převzalo všechny články z profesionálních čssopisúľ Interview, Ná
rodní politika, Zpravodaj HOS a návrh poslanců Federálního shrot.á„,v
,
.
ždění. A tak šostné to z hlediska politicVážení pretelé!
kého . stylistického u nís neBÍ.
v.H.

Obracím se na Vás jako na odběratele či potencionální
odběratele mého soukromého Časopisu "Res publica”, který
zasílám či budu zasílat zdarma ne Vaši ctěnou adresu. Tech
nické výroba mého Časopisu se ocitla dočasně v krizi. Než
vyřeším tuto stránku další existence mého časopisu obrscím
se na Vás s prosbou, zda by jste nepomohli k jeho další
existenci v tomto dosavadním rozsahu /jedno číslo zasílám
na ukázku jako přílohu/. Časopis vycházel v posledních dvou
letech v počtu 50 výtisků, kterýžto náklad bych chtěl s Va
ším přispěním zachovat, aniž bych sáhl k drastickému omeze
ní jeho rozsahu. Je samozřejmé, že i pak ty instituce,
které si můj Časopis vyžádaly, budou dostávat jeden výtisk
i nadále, bylo by mi však krajně nepříjemné, aby v těchto
nových demokratických poměrech můj časopis "Res publica”
oblékl zase kabát /rozsahem i grafickou úrovní/, který měl
během šestiletého vycházení za totality.
V případě Vašeho souhlasu s pomocí při vydávání mého
časopisu, která by v podstatě spočívala v tom, že bych jedenkrXátx za půl roku zaslal Vaší ctěné instituci, předlohu
mého Časopisu ”Res publica” o třech listech, kterou by jste
kopírováním rozmnožili v počtu 50 výtisků a laskavě zaslali
na mou adresu. Časopis byl v podstatě doposud neprodejný a
z toho vyplývá, že Vaše technická pomoc při výrobě 50 výtis
ků by nemohla být z mé strany honorována. Avšak stali by
jste se, přirozeně pokud dosud nejste, pravidelnými odběra
teli mého týdeníku zdarma.
řokud souhlasíte s touto mou nabídkou, pomůžete v
překonání kritického okamžiku prvníau soukromému týdeníku
se samizdatovou tradicí, který snad jako jediný uveřejnil
v létě 1989 výzvu "Několik vět" i se jmény vydavatelů toho
to časopisu. Dejte mi prosím vědět, rozhodnete-li se mi
takto netradičně pomoci.

S projevem hluboké úcty
Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

rrtiuvnA hanaui^yuh nuvin

hotovat ia prďWiW
*ýífi6mktám sL 'Je rrí krátce před »\ým zatčenYrřke^ľ,’
'takovou cestu-zvbfít a z té nese/de V jeho poéksdnlrTPdopřoe.
byf socšíteřŠbrhbWaf který s) pÓ- který edzácheva'. stojí následující: .Vím, že mé to bude Stál žMX,
•feíčrpíďjFF htko
U ffbtt fednodut ’ alě proto přece nebudu uznávat zločiny za platné právní akty ’
Vdthov}K£óam)dn>«y>s vesnic, ele ne v svém domě
Tbbřia oo/o-^r proti bezpráví se u něho zrodile už ůWfSW
«i·* kúŘur- řžeméi dtoe á poznával ústrky Jako děti jsme byti-nepfBoad
'ftľifi pemáwt,^voc,rtrm>3vně morálky ML Jsem toho názoru. výhnáni ztopili protože od nás prý žádný táta nepomáhal
Shpo váioSáé-tó^íb AéródnáoiffMsi, když dostat P fozkrb nd brigádách Jednou se konaly běžecké závody, Pavel doběhl
dpiri
«BJTs Ji ařpÍFriWoUU Wfflcú A pózo- jako tratí, efe napsali mu. že skonié čtvrtý Na jeho místo dali
tBoaíSňdMhdvánLv^tšmy^tzdevSudeiech.étěco ukrást, to hocha z prominentní rodiny, který měl kolem sebe celý i:Ab
byi^trttMfQrfl
Kdeýe ten obrovský mejetek, .trenéru a nejnovějíi vybavení Pavel, vzpomínám si,. odešel
pnyduf-.ie fuč,^w . vejmi smutný a řekl, že až bude velký bude bojovat za pravdu.
,-^áíi** počátkuiiroké cesty, po nížjdou davy Pakse pustil
‘éfDteObáro^Mtíi Udýiirt&liyiy tOMkye bntmki devět nMl

QAtéisUtpdd^ kych&iáVelasamernRrrKrta 1^
noku
fsme se museli setkávat s poruAovántm práv, různým nezákon
nostmi Uožná aeizepui, kde se v bratrovi vzata ta sOa, která
tváří v tvář smrtelnému DetMtpeilpafirůia phmzený pud sebejřfcftcny: AfĚLf uipd dětství, étfza svou pravdou, a ta mu dávala
tetrb studovtí

Mši nějaké osobní plání,
které bys chtěl sdělit Čtená
řům Hanáckých novin?
Národ nesmi mlčet k tomu,
jaký je zde marast, který se ne
ustále rozrůstá Nedávno jsem
četl a přeložil zajímavý článek
z Frankfurte» ASperoeme Zeitung, který ee jmenoval .Proč
horský vůdce Valem Spuste vi
dí budoucnost špmdlerova
Mlýna rudé?*. Jde v ném o to,
že myjeme po revoluci na pod
zim 1989 zmeškali, aby se ko
munistům sebraly jejích pení
ze. A nyní si ve épindlerově

napáchala hitlerovská kfk*.
muskne se i my Nás? ke Ztoč>
núm. které zde byty nepáchány
v roce 1945 proti českým Něm
cům poneh-íce prot nevěrným
Ženám a dětem
Dokumenty z té doby jsou pro
mě cenným důkazem toho, jat
česky národ od roku 1945 *dky.
různým praktikám vychvátav»
ných státnků typu É_ Beneše

dokázal zabřednou do nejnižš
hlubiny cynického děsu V tomto
smyslu je těžké dokázat či po
při, že vyhnáni Němců byl způ
sob školení na masové násil
Mlýně kupují za peníze, které proti skupinám obyvetsi po roce
.do věci, které mu tu cestu zužovaly. Anakonec-bylozřejmě, žr
už pro něj není žádná cesta, když bude trvat na svém. A on ukradh národu, ztobi se Valer^ 1948. S krutou ironii můžeme ří
ci, že Češi se vyhnáním Němců
trval. Byl naprosto nekompromisní. A moc s ním kompromisy Spusta Jedno mu ele nejde do
také nebyla ochotna uzavírat. Režim ho zničil tím, že stínal hlavy, ten morální úpadek, to vysídlili šarm ze západu Urna
talitní způsob myšlení Proti vý váný český profesor Václav Čer
hlavu všemu, co vyrostlo jinak, proti jejich ideologii
prodeji státního majetku komu- ný napsat k vyhnání Němců.
fÁfhi felti JlříVioríJa kráice pYedVm, než jseforiltfzí&l
mstům, kteří dokázal’ prohos- .Tehdejší Váda nedokázala za
kMfleazW i. t * / · J
*«.».
·- * · K
•poťlařfr /^pindierův
.Mlýn mezí:. aby se všechno, co byto
J phrcdix zničit hory, se »»po v čecháčkovi temné žrvetoého,
zvedne žádný hlas Když ale zběsilého a chtivého. plně ne
Němci, kteří pocházejí z Krko projevilo: lůza uctila krev a pNenoš a jejich předci se zde usa žttost a naše obnovená nebo
dili Již v 17. století a vše zkutti- _re\-olučnr státní moc se od ní
i vovalí a postavili, zde chtějí in distancovat nedovedla, naopak
vestovat
poctivé
peníze. jí míníte použt. vyhověl· ý tehdy
Zdvihne se pokřik Sudetským podbidia se jí. Rodilo ee osudné
Němcům Špmdlerův Mlýn ne- pravidlo národné» pošhckého
( prodáme. Je to stále totalitní života, podlehnout na každé
tvoří dějiny a jsou nositeli po trast nesmi žádného zločince' a komunistické myšleni
osuOo-to khzovatce lůze *
kroku. většinou ve
vlasti minout Pechare! zločinu prot
Je nutno myslet evropsky.
Končím citátem Váda v®
nenalézají pochopení
Pavel lidskosti si musí být vědom, že' ziočan nazývat zto&nem. ctít prá
Havla z jeho řeči v Salcburku
byl velmi nepohodlný mnoha E- sice může zůstat beztrestný
vo, neuprat někomu, kdo zde ž>l 1990: .Kdo se obává toho, co
dem, kteří porušovali zákony, v době totalitního režimu, ale
protože M za pravdou, kterou
mnoho bdi ani v dnešní době při změně režimu nebo při jiné
nechos sřyšet I zde v okolí je příležitosti a že nebude mocí
toiik kdi tak zabedněných, že spoléhat na promlčení
nemohou překročil svůj vlastní
terrzájmu všech, aby tržte·'
stín. Vidím, co ee čte. Spígl,
činy proti lidskosti skutečně sti
zatažený na systému Jedna
haly po celém sváté bez ohledu
paní povídala·, plátek komuna to. ve které zemi byty spáchá
nlébckého cenzora pana Sládny. Proto je naší povinností ven
kd Republika, Rudé právo
tilovat zločiny komunismu, ať se
a tak <Mte. Zatimeo eoMnf tisk.
třeba ostatní postaví na hlavu.
Jako byty Studentské listy, kte
My političtí vězni jsme viděli ma
ré bohužel zamkly, zůstává le
sakrovat a vraždit Proto fcechžel ne pultoch.
rování se zločinci nesmíme niko
. Je známo, že Pavel napsal mu dovolit. Budeme je pronásle
celou ledu úvah a studii dovat jako židé v teta Se
o právu. Budou tyto práce Simonem Wiesenvotam proná
nikdy oficiálně zveřejněny?
sledují nactaty. Je to nafc roarálw-Fevej -napsitf 94 tézf a 104 ní pevinnoet vtó -šM.ékteKťMfc
dokumenty Bylv přepsány na nedožili nebo dožívají jako mrzá
·· ' 'Páv·! Wonka zemřel ve vizení 26 dubna 1968 pochován
stroji a předány do dokumen ci a nemohou se bránit
tační» střediska panu PrečaVždyť i v poválečném Ně
wvi. Nevím, zda budou zveřej mecku byla provedena důsled
Foto FrantlšefrMOUKA
něny. Například Lidové noviny
ná denaciftkece, což také data
mi na můj návrh ani neodpově
—
základ řádnému právnímu štá
děly, natož aby něco zveřejnily
tu, jaký je dnes v Německu. ŠAateti, práno ne Vlast, vyvaro bude, Ion se také obvykle boýľ
V poslední době se často Ztocind jsou tam souzení do vat se nacionalismu Můžeme pohlédnout tváři v řvář lamu.
éovorí o potřebě odpuštění dnes. U nás vidíme opak.fraš- W vzž pfiktad z Německa které co byto. A kdo se obává poako předpokladu cesty k ob ks ss Štěpánem je toho dotaa-' dokázato vybudovat dsmekre- Médhouf db řváře vfeatoZ minu
nově naší společnosti. Co dem. Také proto to jde v tomto boký stát, kde žýe vedle Něm losti, musíse nutně strachovat
»tom soudíš?
státě hlavně s morálkou s kop ců několik mbonů občanů JL i toho, co bude *
.To je pravda' Jsem však toho ce. Komunisté se nám smějí do T»ých národností. Zrovna tak laS Jiřím Wonkou hovořit
názoru, že zlo musí být nazváno očí s za ukradené peníze vese ke se Národ hlásí ke svým
zločinům, které po celé Evropě František MOUKA.
rtem a potrestáno. Spravedlivý le podnikají.

^Rozhovor š’Jiř&n Wonkou

RÄBOVACÍ GARDY V NÄŠICH DUŠÍCH
^B^ denürwefejnir 12. prosince 1991 pod titulem *Výsměch ptávú^qznámenf o tvém trestním stihání. Můž ».
Bet, tehg ··? ■ěiestná dopiretit?
fViü, Kt

»© XrfSrThsCTT

právu. Mdýž'byfe'tfžen nenávi
děný kemuntetický režim sareetevoe tteevúhKMMfomnM
jserfřetortej»· jwtoiBjá, te ti,
kteHwaždik, toúčiKparuáovali
zákWte-AúěyeřtovaU tuto xemi.l>udou po právu povestánL
FenUnand Peroutka fctfy3ř na-

nadáte JUDr. EAŠka Rychlíko
vá. která dokázala pra Pavle
Wonku, který seděl na pojízd
ně-židíi. žádat nepodmíněný
trest v homí polovině sazby
soudkyně JUOr Marcela Hor·
větová, která Pavla dokázala
odsoudit; nadále soudí, ačkolh
z morářníto hlediska by nemě

la tt détet v justicí a mém te
být zbavena tnuiu. Další bývalý
prokurátor JUDu Jepef Doteža!
dělá soukromou přaxL Doktor
Radtav Pek, který umlrsjíct»
Pávia Worrxu prohlašoval za
zcela Zdravého, pracuje jekc
lékař vé středisku vedle vězní
ce. O oetatnfch právnících typu

týwMbapratavátora v Hradci
wáiej<4tese WWW sáty a jeho
zástupce Jiřího Pařizka an; nemiuvé. Nikdo není potrestán.
Chtějí mé zastrašit, proto mě
záčaH stihat. V dopise jsem
uvedl, že kdyby někdo zlikvido
val vrahy mého bratra, tak by to
bylo z* současných poměrů ta
ké beztrestné. Chtěl jsem upo
zornit na -jednáni postkomu
nistického režimu. A reakco
byla přesně taková, jakou ísem
očekával. Trestní stiháni má
íteXi v sn - juv w yr - ’C., ..
TO.ptodf MM zta.* je tragické. - osoby považuji ža zločinné
že pra obnoveni mravních hod s nemělo by růstat bez trestu.
Pokud sl dobře pamatuji,
not M za ty dva roky udělalo
utriíVzVrtdrQ, Vď UUUIBJrrV iwr, s roce 1866 Jeta s bratrem

žaetaee nta. Komunistická povytac&á teoráíkA ♦yta -nahre·
an*v> fnoráflcou ■ posttomuriabckoo. -štterá se projevuje
QezzásadovMti. baaoftednos'1 a velkými projevy cynismu
Je to manHní žumpa. Augiášův
chlév. ve který tuto společnost

Pavlem oznámkl úmyslšiindlttovat de Fsderálnrha shroinážděni Jako nszávisN kandi
dáti. PtedpddádaU jsts reató
úřadů,která následovala? ,

vKBĎřftěLéaÍJkromňíku-YtekaláicDnknrBnče /a néketv řohnhnrtV<RtJťSí:

Když Je odvaha, lze začít výrobky, o jejichž odbyt na tr kům Kostičkový terny patří
podnikat takřečeno ne kole hu by nebyla nouze, kdyby... cykkstícký trenažér. To už je
■V roce -1886 jsme vyh.teW ně. To ja případ lm>. Jiřího .Třeba naše
rychtouptai»ci nákladnější výrobek, p»oto jsj
nezavistou kandidaturu Ras»- Koblička, který soukromou svěrka pro 6tolafe: soukromní firma vyrábí jen na objetí náv
oe byla taková, jakou jsme v tó firmou „Výroba kovového ci si pro ni jezdili sami, toe ku. Ale zájem je: .Když už ně
croméniia čtyřicetjietá vláda ttabé neočekáván. Příslušnici zboží - Kohlíček a syn* na když jsme ji chtéh nabídnout kdo zaplatí patnáct bsíc za ko
KtxhunWO. Nenaáel se zde SiB v Hradci Králové Antonín vázal na úspěšnou rodinnou obchodu, neprojevil zájem lo, patnéc. se za treř ažér už
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"Res publica" č. 7/92
Petice proti úpadkové kultuře a kultu nahého těla
Přímí adresáti:
prof» RNZr. Petr Vogěnka, Bx^c., ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy CR, Karmelitská 8, 128 12 Praha 1
RhDr- Milan Uhde, ministerstvo kultury ČH„ Valdštejnské náměstí
4, 118 TI Praha 1
MULr^ Martin Bojar, CSc., ministerstvo zdravotnictví. ČR, Palachovo náměstí 4, 128 01 Praha 1
prof. RNDr. Ján Pišút, ĽrSc., ministerstvo školství, mládeže a
sportu SR, Hlboká 2, <311 03 Bratislava
Ladislav Snopko, ministerstvo kultury SR, Suvorcvova 12·; 813 31
Bratislava
MUĽr~ Aloiz Rakús, ministerstvo zdravotnictví SR, Čs. armády á,
813 05 Bratislava
Federální shromáždění, nábreží Kapitana Jaroše 4, 125 09 Praha 1
Malá Strana

Vážený pane ministře,
s důvěrou ve Vaši osobu jsme se rozhodli zaslat Vam jednotný
text naší petice o "upadající kultuře v ČSFR a kultu nahého těla".
Se znepokojením sledujeme, jak zlo bývalého komunistického
totalitního systému velmi rychle střída zlo v dané míře nové,
co do rozsahu i intenzity, Sířící se do naší vlasti z vyspělých
západoevropských krajin, spočívající především v propagovaní
nahoty a obnaženého lidského těla, erotické a pornograiické
kultury a dalších údajnýcn vymožeností demokracie, což ma úhr
nem za následek nebývalé uvolňování mravnosti našion lidí, zej
ména pak nám leží na srdci lidé mlací a děti.
Spolu s tolerováním a r.apcmar.aním promiscuity, potratařství
a nezodpovědnosti v oblasti lidské sexuality toto všechno pova
žujeme za alarmující a uovoláváme se proto Vaší pomoci a pcxoci
všech zpřísněných duší, lidí dobré vůle, abychom společnými si
lami stavěli hráze proti zmíněné oexadenci v mezilidských osoč-·
nich vztazích, která posléze může rozrušit společenský život na
šich národů mnonem více, než problémy politické nebo ekonomické.
Jelikož jsme zodpovědr.i svým dětem za celý další vývoj příštícn
generací, musíme dbát především na správnou mravní výchovu. Zmí
něné jevy v naší postkomunistické společnosti zaručené nepřispí
vají ani ke žeravému, ani ke spořádanému životu našich lidí ve
svýcn rodinách, ale způsobují vážné problémy v partnerských vzta
zích, zvláště mladých lidí, kteří nebyli a nejsou ani dnes vede
ni a vychováváni ke klasickým mravním ideálům, k zodpovědným
vztahům, k manželské nebo partnerské věrnosti.
Statistiky jsou všeobecně známy a jsou neúprosné. Z našich
rozvrácených rodin nemohou vyrůstat mravné a lidsky silní jedin

ci, ccž je nesmírně povážlivé, víme-li, že harmonická reálna je
základní stavební Kamer, dobré, zdravé a fungující společnosti a
celého státu.
Nezodpovědní lékaři, psychologové, sociologové a sexuologo
vé a takřka všechny naše hromadné sdělovací prostředky prokazují
našim mladým lidem medvědí službu svými rádoby odbornými, přitom
však veskrze amoralními a na hlavu postavenými radami, a tak na
vazují i po pádu komunistického režimu na mravní devastaci mili
ónů lidí, které dezorientuj ľ*na složité křižovatce i cestách me
zilidských vztahůKromě jiného k vulgarizování vztahů mezi mužem a ženou při
spívají nezodpovědný sex, pornografie a jiné morální deviace i k
celé řadě kriminálních deliktů na různé úrovni. Víme o nárůstu
zločinnosti, znásilňování, pohlavních zneužívaní a dalších devia
cí .
Proč i v tomto neštastném případě si bereme jaK ze života,
tak z legislativy příklad z okolních států v tem nejhorším bodě
a trvale ignorujeme jejich varovné zkušenosti a změny v -orienta
ci? Neřku-li, že v mnoha věcech můžeme mít svůj vlastní rozum,
své vlastní zákony vycházející z vlastní tradice - ne komunistic
ké .
Obracíme se proto na ministerstvo školství, které má poslá
ní spoluvychovavat naše děti a mládež a chránit je od škodlivých
vlivů.
Nedopustíte, aby se sexuální výchova mladých lidí ubírala
nesprávným směrem a aby tomu veřejně napomáhali naše nekorektní
sdělovací prostředky. Pokuste se bránit tomu, aby se naše děti
stavaly předčasně "dospělými". Děti musí procházet obdobím, kdy
si mají hrát. Tehdy se jim začína utvářet jejich charakter. Ne
berme jim proto čisté dětství a nekažme jejicr. vyvíjející se a
dospívající duše perverzemi ve výlohách našich obcr.oců, v tele
vizi, časopisech, .... .
Jako jeden z mnoha příkladů, jak daleko v naší zemi dospívá
morální zvrácenost dcspělýcr. jedinců, uvádíme skcí úiss Discc
ČSFR určenou dívmam - dětem dd U let, jehož protagonisty jsou
LaPULS ART PRAHA, ART IrAm JcSSl Přerov ve spoluprací s SaKošovým
léčebným ústavem. Domníváme se, že tato akce by mála skončit u
příslušnýcr. prokuratur.
Obracíme se na ministerstvo kultury a ministerstve zdravot
nictví: Chraňte naši mládež novými zákony před oplzlostmi i sexua
nimi činy, které právně kolidují s lékařskou etikou. Rrante naši
mládež od celé výše uvedené škály nekulturních a ner.umanních zloz
vyků, které začínají mít pevné místo v našem každodenním životě.
Chceme-li, aby naš stát byl kulturním státem, musí zde být zakla
deš rodina, stmelena vysokým stupněm mravnosti. Jestliže totiž
ve společnosti neexistují etické imperativy a solidní počet zá
konů, zar.ika také veškeré umění a kultura naroda.

V této petici požadujeme:
1 . Revizi existence a činnosti erotické strar.y, Která oromlamu-e
životní postoje, Které se příčí všeobecnému nejmu s_t2šncsti a
kulturnosti.
2. Zákaz všech soutěží, kde se ukazují a posuzují obnažená lidská
těla jako kus masa na trhu. Podobné soutěže považujeme za nejnižší stupen kulturnosti, jaxe nejprimitivnější způsoo zábavy
a degradaci důstojnosti človeka a lidsKeho těla.

1 ’.cf.:- dvcuu zakaz reklamovaní r.anýcr. zen a mdů ve vs = cr. zorzL_er. sdělovacíor. prostření!.
4. Zakázat časopisy pornografické. Omezit publikační činnost časopi
sů a tzv. erotickou tematikou, zakázat jejicn veřejné a hromad
né reklamy, vymezit jejicn distribuci a prcce; na určitá místa
a zajistit přísnou kontrolu, aby s touto literaturou nemcnli při
jít co stým- děti a mlecí lidé do 21 let, zvýšit caňové přirážky
vycavatelům a cistributorlzu
5. Tvrdě postihovat prostituci a "pasactví" mimo zákonem povoleny
rámec.
o., Postinova.t pokutami nemravné projevy lidí, včetně obnažovaní
na veřejnýcn prostranstvícn.
7. Urychlená pedagogická osvěta v oblasti intimnícn vztahů na zaúlacníon a střednícn školácn. Odstranění vsecr. filmů a praktik,
ktere vycnázely z komunistické mentality a ideologie a vystří
haní se,snes jiz překonaných postojů na základě názorů·skuteč
ně sericznícn ocbcrníků našion i zanraničnícn: viz. Ir. Sozir.ajova, Oř. Nathans on.
č. Omezený import i domácí výroba tzv. erotickýcn filmů a jejich
přemit-ní pouze na vyhrazeném místě, ve vyhrazený čas a s přís
nou věkovou kontrolou mládeže, kterou ;e třeba obnovit na dolní
nranici 16 nebe 21 let. Zavést zvláštní příplatky. Televizní
vysílaní erotickýcn filmů posunout do nočních hodin s výrazným
upozorněním pro rodiče, nekompromisní zakaz pronofilmů, jejicn
import, ;e;icr. výrobu tuzemskou, jejich distribuci a vysílaní.
9. Vyřazení pornofilmů z půjčoven videokazet a přísná opatření, aby
se k eretiemym filmům i filmům ostatním, které z růzr.ýcr. důvodů
ne;sou vr.odné pro děti, tyto nemohly aostat.
10. V této souvislosti přísné sankcionovaní všecn pirátských vičeopcrncaazet a pornofilmů i erotických filmů.
1 1 . Přísná opatření před dětmi a nezletilými cr.ledně striotýzcvýcn
představení a jinýcn erotickýcn programů a pořadů. Zákaz rekla
movaní těcr.to pořaců na veřejr.ýcr. reklamnícn plocnácr..
12. Keproclene vytvoření potřebné legislativy a zřízení příslušnýcn
statníon, regionálních a obecníce orgánů, které by dbaly na dů
sledné dodržovaní zmíněných zákonů, které požadujeme.
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Národních listů.
Sobotního telegrafu
Moravského Severu
časopisů Vlasta, Květy
Respektu
Lidových novin

Julius Augustin Varga
Jar.ačkcva 36
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Daniela Jahnova
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Vzor podpisového archu se všemi náležitostmi podle zákona o právu
petičním č.85/1990:

Vědomé a dobrovolně se pripojujeme svým podpisem k petici
proti úpadkové kultuř? a kultu nahého tsla.
Julius Augustin Varga
Janáčkova 36
787 01 Šumperk
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/hůlkovým písmem/
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