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Petice "Několik vet"
Začátek 2. světové vílky
Úvaha o otroctví
Seznamte serHnutí za občanskou svobodu
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Eva Kantůrkové - vek se núm zuchlílo svobody .·)/

Redakce se předem omlouvá za kvalitu tiekp.je z technických důvodů

Pravděpodobně třetin ▼ pořadí, který vydal "Několik vět"
časopisecky je Milan N o v á k - Lakatoí. časopis vydáván
v Novén Bydžově docílil jen několika čísel a zanikl· Asi
předčasně v dosnění, že samizdat bude nepotřebný.
V.H.
Uvnitř čísla: -------- ———1. "Staroplzenecký Ataěé" - nezávislé noviny pro Starý
Plzenec, uveřejnily jako první "Několik vět" i se jmény a adresami vydavatelů těchto novin v«Č.4/89·
2. "Libri prohiAiti" odpovídá na adresu "Res publica".
3. Divoká iniciativa DIKa na masivní kampaň I P F.
4. Odpověi ředitele továrny "Trabant Werke" na stížnost
majitele automobilu Trabant 601 v době nesvobody.
Předpokl.cena: 1,- Kčs
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků
vycházelo
obnoveno
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LIBRI PROHIBITI
nezávislá knihovna a čítárna
Podskalská 19 128 00 Praha 2

Ani tato jistě milí nabídks mnou ne
bude využita, neboí jak uvádím jinde,
získal jsem proltuto činnost jiného
partnera. Prozatím. Ale^tak děkuji,
nebot takových nabídek bylo až příliš
málo. Je to ale spíš vina "Res publi
ca”, která je více než slabá, než ad17. l?dna 1992
resátů.
V.H.

Jiří Gruntorád
Oldřichova 23
12800 Praha2

Pro upřesnění a z úcty k pánům
Pavlu Vergovi a Davidu Zábranskému,
tady připomínám a sděloval jsem to i
dříve, že 1.srpen na "Res publica" s
"Několika větami" byl uveden předčas
ně. Ča sopi8 byl tehdy teprve sestaven,
jeho rozmnožení bylo provedeno asi tý
den před 21.8.1989· Tím tedy prioritu
"Staroplzeneckého atašé" nemohu ani z
daleka ohrozit. Trestní stíhání na
mne za tuto činnost nebylo uvaleno i
když jsem byl kvůli "Res publica" dva
krát vyšetřován StB v Šumperku a na Praze 8, kde mi bylo zabaveno i 24 pr
vních stran "Res publica" ovšem ještě bez rozmnoženého textu.
V.H.

Jelikož doufám, že jsou již zažehnány problémy a technickém vydává
ním "Res publica", chtěl bych «hodnotit výsledek této divoké iniciativy ze
strany jednoho DIKa. Uvedená výzva byla zaslána asi 3i investičním privati
začním fondům. Akce skončila úplným fiaskem, nebot většina ani neodpovědě
la, dalších pět zamítavých odpovědí a pouze jeden IPF odpověděl kladně. Je
to Kapitál IPF a.s., Týnská 21, Praha 1, IČO 447 95 700. Vřele doporučuji.
I když jeho nabídka kryla vydávání "Res publica" jen jeden rok i to byla v
té chvíli velká pomoc. Nic na tom nemění, že wdávání se později ubíralo ji
ným směrem a "Res publica" získala jiného partnera.
VH.
kilí přátelé!

Jelikož se na nséí ekonomické scéně roztrhl pytel s nabídkami jednotlivých investičních prívetiseěních fondů, dovolil
bych eí kontrovat opačným způsobem. Tedy má& tis n& syslí n&opsk nabídko Dika s jistými požadavky, které při »plnění budou
znamenat vnesení investičních bodů do tohoto BF.
Abych byl konkrétní, rozhoduji o vnesení čtyř tisíc bodů
Z ze čtyf kupónových knížek/ do některého IPF. Rozhodnu se pro
ten IPF, který splní můj celkem skromný požséavek. Vydávám tý
deník •Res publica*' o třech listech á4 Jako evůj "koníček" z
důvodů, aby nezmizel z nebí publikační scény. Jeho vydávání je
povoleno ministerstvem kultury ČR a zaregistrován s platným
I&O. Časopis je neprodejný a ten IFF, který se rozhodne mi těm
to skromný časopis v počtu JO výtisků kopírováním rozanožovat / a "skroaný" je 1 tak bez toho značně nadneseno/, zíakd mých 4000 investičních bodů, rozoř, přirozeně, že to nechci
zadarmo, ale v podstatě za výrobní náklady ne výrobu těch JO vý
tisků. To jest seslal bych eoučsaně s předlohou časopisu "Rea
publica" každý týden 5*) Kčs. Vaše výlohy by spočívaly v podsta
tě jea v poštovném, které je asi do 5,- Kčs.
Jelikož nezbývá již mnoho času k alokování investičních bo
dů, prosil bych Vaši zprava co nejdříve. Vaše náklady v podstatě
zanedbatelné /& i to je silné slovo/, Vám u&ožní získat dalších
4?·'·? bod* a mimo to můžete udělat určitý dobrý skutek pro svého
akcionáře o není pro Vás vůbec bez významu, Že s Částí reklamní
plochy zůžete disponovat zcela zdarma. Časopis je sice miniatur
ní, ale odebírají ho nejznénějáí české knihovny na Jejich vyžá
dání.
Dohoda o tom v důsiedzu časové tísně by měl« být provedena
formou jak je zvykem zezi subjekty obchodních styků as západě,
e?ž je podání ruky či prostou výšinou jednoduchého dopisu i při
miliardových obratech s to tu nemluvím třeba o lehkém kývnutí
hlavou či «klopení víčxa. o tom jak takové obchody založené na
kmitu počítače a důvěře precizně fundují bez nabubřelých smluv,
víte sami nejlépe.
J projevem hluboxé Jety

Ir£.Vladimír Hajný
CSa 34
787 r i S u a p e r k

Informují, s· osobni na adrese KAPITÁL IPF; a.s.,
Týnská 21, Praha 1,11200
nebo telefonicky na čísle 23104 51 /1. 301, 302

KAPITÁL IPF, a.s. - TREFA DO ČERNÉHO

IČO 447 05 700 KAPITÁL IPF a.s.

KAPITÁL IPF a.S.

Vás zbaví starostí
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VÍC NEŽ DŘÍV
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ŽIJE A BUDE ŽÍT,

· zwikau

JSA

NAŠÍM VĚDOMÍM
SILOU

Sehr geherte Trable-kollegen,

A ZBRANÍ

VI. Majakovskí!

Vážená kpnšaft!

My ^tímto odpovídat na Vaše nemilá dopis, gde si stěžováte na naše
nová zodell-plastik-přibližovadlo-SUPER WAGEN Trabant 601, gde Vy psát
že koupil sobje •citujeme : ’’Žebrák"
.

t

xy muset Vám zdouraznit^ že mít
a že náše wagen Je určen hlavně
F případě, že by se odvážil pa delší
oder SuchdoV, posíláme -Vám ein paar

dobrá pověst hlavně v rozvojová
pro krátká Jízda /meziosadová/.
cesta / jako z centrum nach Zbraslav
náhradní díl a přípravek na údržba:

- pláštěnka Speciál - položení Ařagep na ostro slunko, aby nebylo na plas
tik puchýř a flek. Také proti yperit a leyisit za válka a při stříkání
strom f háji, aby 3e nevzrušoval bakelit.
• 1 kus kolečko ňa šlapání pro mitfehren - lepší startování
« 1 kus šýfbidlo a šífplachta pro vjetší rychlost při vjetra

- 1 saía.ucpáfka do uch při rychlosti uber 50 km/hod.
— 1 sada píst pro vejbrus motor a apesiálrašple pro přesná vejbrus
• 1 kus amtiradarfe proti radar polizei při nedodržování minimální
rychlosti

- 1 kus speciální hever pro lepší odtržení při najetí nebo zastavení
ti a žvejkací guma
zf
’ X sprej ANTI-HUND pro odhonění velká pes, gdvby chtít odnést Wagen
a zahrabat na zahradao

To ťšecko Vám posílat, »by ujela ještě mnoho a viel metr und kilo·
metr v SUPER-kAGEN»

S quctou

i
i
i

’

Direktor Fabrik
TRABANT
WERKE

í.
I
Takové a podobné výplody antisocialistického realismu nás bavily dlou
há léta. Bylo bý chybou, kdyby ti co přijdou po nás o nich nevěděli nic. Ty
to prostonárodní výlevy byly tým potřebným kořením a espritem, kterým národ
Jaroslava Haška vpravdě hýří. Bez nich by čtyřicetiletá poroba pod vládou
samozvanců byla, o hodně méně snesitelnější.
V.H.

Sukolik vět

•Res publica" č.9/92

*’rvní musí»· *,1589 znovu a jasni, ukázaly,že i když sc acuČ.if
jcakoelor caské vedení »alsii óaoto zaklíná olovy »přestavby .3 ·
■.eaokraxíjíace*,vc skutečnosti se dost zouíele vzpírá všemu,o··
čc-iokracii vytváří aobo ji elospoň vzdáleně připomíná. Pst i os
r iniciativy cbúanů,l;teré samo neorganizovalo,odmítá jako »nátl»·kové akce»,odlišné politické názory odsuzuje jako’ancioociallB· i
3 nepřátelské*,pokojná lidová shromáždění .rozhání,do přípravy
r.ovýoh zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit,
'rtéž něsíos však zároveň ukázuly,že občanská veřejnost se už .
■’ymeňuje z letargie o že stále víoe lidí ad odvahu vařejm’’· pro?-’
;rvlt svou touhu po společenských scénách·
ľiyb ve společnosti 39 tak začíná stále povážlivěji srážet a ·;··'"
r.ybnoatí mcoi,roste společenské napětí a začíná hrozit nebesni-v :
o ;zvřené krize.
Tlícovou krizi si nikdo z nás nepřeje·
Preto vyzýváme vedení naší země,aby pochopilo,že nadešel Č-k? skutočným a důkladným systémovým ^^par. r že tyto změny jenu
nežné a mohou mít ůspěah jen tehdy,bude—li jim předcházet vskuť?.?
fvobedná a demokratická diskuze «Prvním krckem k jaýmkoli smyulv.?ným změnám,novou ds-avou počínaje a ekonoaickou reformou konče,
-'—■’í být tady zásadní směna společenského klimatu v naší zemi,do.
•c.erého ee musí vrátit duch svobody,důvlry,tolerance a plurality.
Podle naôeho názoru je k tomu třebas
1- Aby byli okamžitě propuštěni všiohni političtí vězňové«
^by pře stela být omezována svoboda ahromažäoveaí·
5. Aby přestaly být krimina lisovány a pronásledovány různé nasáv-?—
lé iniciativy a začaly být konečně chápány i vládou jako to,
čím v očích veřejnosti už dávno jaou,totiž jako přirozená sou
část veřejného života a legitimní výraz jeho rlznotvárnosti,
Zároveň by nemčly být kladeny překážky vznikání nových obuars -ýhnutí,všetně nezávislých odborů,avzů a spolků«
4. Aby byly sdělovací prostředky 1 veěkerd kulturní činnost

zbaveny vdech forem politické manipulace a předběžné i núslač/.j
okryté cenzúry a otevřeny svobodné výměně názorů a aby by_i
lokalizovány edilovaoí prostředky,působýaí dosud nesúvisia na
oficiálníoh strukturách·
5· Aby byly respektovány oprávněné požadavky věřících občanů,
6. Aby byly ^;iochny chystané 1 uskutečňované proju.1: ty,které
mají na ir
nr nit životní prostředí naší zcjv'· a prodoruit
tek živci k·.~ .-.nárečím,neodkladnú ^ředl.ž.ny k věeersn
nécrL'-rr líZcům i veřojnootl·

.atašé...4 iašš..^tašá..^te4š.,^te«é...ATaáé...4tašá...dt.-;šé. í

Väeahne aoo petíi Tcaoujícícu lldalí!
Táž ani občané.
Práv i dostáváte 4c rukou čtvrté číslo našich novin.Podlá 7aúi
reakcí uauzujamc.ío 00 Ván naše noviny Líb.DŠkujeao 7áa >a
dopisy a upozorňuj oso,že odpovědi posílána pouze ve Z71ádtnícn
případeah«Dcruóenť Ltašá za ručíma penza na plesanou, ob^iiúvkrt.

Baše-adreEyt
Povel Tar^o U hřištš 852 Starý Plzonec 332 CO
David Zábranský Herodovo 765 Star v PJLzonec 332 02
: Velký strach / LK 4. 4*0?/

Máta o tře Qh,l e ovládání j pachtící ee se koa£unaavse ne jun obdvajz
sociálních jistot./. ../Líne z í notachou přijít no clašné jméno vli.■'_·.·--r*.
vrství našeho lidu,ale bojím sa,ža jim v Losině vyhovuje, 2 o j.;. .-kw
třeba 1 bránit proatřaúLqr a způsoby pro ně bl/zkýol, pro tož o a í d—1

odohodou budou ohroženy zdroje hosr.ých^nčkdy i nečistých příj'r·Bojía.se,že je příliš ou?ho anohyca*/ao</^ lehni víno,že jzraa zh -■ m.
bídná.O skutečných rozrurech n«^ rypredu..trvaného příkopu je ?Jju
informován jen £zký c krach. zaavoocnýah.SvksVYy Prognoetiokáh j
3S1T nejoou zmřojňo •dny, nýbrž ta .ióny .Tir íä scuútek tarepie
elíonnoických i uordlnírh neduhů noúí apoloJrosti ve sreřejntv«.?.; /.
zprávách PrognoetickiUo <Sstava &L?.7 a v ^ůslodnáa a.širokém tio c —
obýanů ae všemi daláírň výsledky práce toho to ůstavu^Aby li:’.ó í .1 b cestou za vzdáleným oílaa,musejí 7ádčt jxojjlueejí chtít· j'-t ,· .:5u;
dojít.Ja nutná,aby 7Ířili,ie dojdctuA auoí je někdo vést.
. i
I.X.,?reň».
Kupte oi-přečtěte cl.

iasinórodní dokunun* o lidských právech o humanitárníah otázku:. .
Lclantriah ** 7»· Zus
-dvůrsáný dokument ’’ídonrkš schůzky Z3S2--" Svcbod·*^ 4r*'Kše'

1. Aby byla zaháj ona svobodná diskuse nejen o padesdtý?h lotech,
«la 1 o arelakám Jaru,o lnvsai pSti států Verlavská ^tlouvy
o rula lodné •noxnalLznci"«Je smutná,že zatím oo v nlkterycu
zorních jajiahž ernady tehdy do československého vývoje zari 1
ae už lne» o tomto tématu začíná véonř diskutovat,!! nds je .>■>
stále jeétč velké tabu,a to jen pro to,aby nenaseli odstcr.?’tl Xtdé a politického a etdtního vedení,kteří jeoa zotpovčárj.
za dvacetiletá uniiúní vieoh oblastí ecoločonakého Života z

nás.
3L'iždý,kdo scuhlasí a tímto stánoviekom,může joj podpořit svým
podpisem«
Vládu •’vzývána .aby a ním nenaložila tek,jsk je doead zvyklá s
no pohodlnými násory nekládat.Zsaedils by tím osudnou ránu nadéjít..jínil jsma voděni,totli nad5jím na skutečný společenský dialog
jako jediné možné východisko se slepé uličky, v níž se dne o
deskoaltvensko nalésd«

Star oplzmeoká AteČÓ vydává Sdružení óeakého folku ve Starám
Plsenoi.

Vybráno zo íprvvodaje č.4
Vydává iniciál i’» i 3nutť za občanskou svobodu.

Principy nevé ústavy
Demokracii j> ťzí názor,žo občané Jsca zde kvůli státu.Meseryk
3o ve svém prvním preoidentekéa noceletví k srČJiovnS dovolává
Lin.ccta.ovy definice desokrecis/vlúds lidu,li!ec 3 pro lid/ a praví
"Podstata der.rkrvoio je v edaixili t*juí a ZRutaprdvé.Oeatokreoin
není penov.lr ť^aýbri prsoí k.pabrzpečcní epravedlnoetl.A sprevec' ·
noat je ca ^catlkou humanity«* □ “»’'’.uatlok;· jiTlrioip, jak byl
rozprecc«·-'« -■· mtiky až po dneätk, nved ochládá, Že väsohne moc
odvozena z vůle l±du,le ai vlak ccujsetn tato vůle ukládá
neptokročltc.’-· 4 r.ese, sovo sující ji rcen\;’cvet morálku a přir? .
právo,chránit tráva joďnotlivc .»apvcLZl? :;-.h nanáin i momentál .
o posice, jř :tŽ 1 unclňovat pluralita vj:j h ‘■-'•k názorů,po3tojů sújaů,kt·”* otaven·' nesmiřují k násilz.. ■..-t/lJaoi demokratic ·
spoleóc—
.
.
....

Za•jímsvwti «e svíta

— Na jednoho Humuna dnes připadá óOOkilo oceli,tedy vío než na
cbóana Spojených států,ale at si zkusí dese rozsvítit Žárovku
silnější než 10 uattů.Půjde <ip vězení.V Bcmunslcu ae oetatn·-·
savírd za hromadu jiných *?ěcí.Až ne pět let môžete jít sedět,
jestliže EĽÍtc dems zásoby jídla.V roce 1?S1 zaznamenala
Amneaty Internoticnal 13 vykonaných rozsudků smrti v Bumunsku,
s čehož bylo 5 vyneseno z» krádež neao.

Co chtšlí?

Dne C9.óervn-T uveřejnilo Budá Právo pod titulkaC’Oo chtějí■Článek,73
kterém se snaží "vyrvŠtlit^vořejnerti,jaké cíle mají nesúvislé ini
ciativy. Podle redaktorů Sudého Práva jsou cíle jednoznačné.Zad r?vňl:cr
lidských práv bojovat všemi prostředky/tedy i násilím/»«® .ideály
kapitaUMtau,vykcí tasevdaí a zničit socializmus od základů.Mydlím, že .
normálně smýšlejícímu občanovi«» není třeba ukasovsv příklady nonrr- "·
divosti již znínf-ného blánku.2aždý snad ví,jak se potlačuje avcucdjú
myšlení,jak brutální jacu zácahy na pokojných demonstraoíoh proti
Lidem kteří přiřli vyjádřit svůj postoj,na které mají plné Trávo ,
Je velico anutaé,že v socialistickém evútě panuje až neuvěřil Luý
strach.Ještě tak v 201 krotí .To je něco jiného .Všichni hneč ri jom by
so co mčlo dělat, jak přistavět tuto společnost dle představ národa.
Ale vořejně většina mióí.Steoh jim avírú hrdlo.Strach o bydlení,
zamčotnání či o doořu na etudíjíoh.Torra, se říká deookracieřTcey';;
strachu oe potom zneužívá va odělo vacích prostředcích a v tÍ5.x/-<*
se slavnostně hlásá,j9k\lid odsuzuje například Běkolik vět^A k-.
opravdu podepiš« a pdgoudí Nakolik vět,ani neví jaké body jsou /
výzvě uvedeny .Ale zen»? iobřo ví,Žo peknd nepodepí3cu,nobuda ;«
v
budoucnosti počítáno.Tak zoufalou eituaei s a os poniž o vůní ai cio Lii
způsobyl súm,ža ee nechal vést po vyšlapané cesto pod vedením
stalinského režimu.A náhle ae najdou lidé,kteří se s tímto poniž ;vůnír
nemohou smířit.Lid4 kteří chtějí uvobodnŠ dýchat. Ti to lidé jecr. ,-*k
na’ stránkách stranického tisku na ř i oni jako buřiči a protistátní
eXementi.
'
''
'
' '*
'

V minulém Čísle.jsme psali,ía V tomto čísle otiskneme přílohu o
Sovětském svazu. Vzhledem k ektrúlnoeti Několika vět , tyrto výyvn
cíle kujem v příleze .Výra má žd-líta» státní orgány,aby vseli v rř’"'!·".
cnu skutečnost ,1a nehodláme nHxkc^pobuřova sjelo pouze využírúir.'.
nvé prd to podle článku >4 oddíle. ’spolupráce v h»uaeu 1támích 3
dalších OblS3toch.u Z_iv« y-»Ar·?»-·■ -. ?'-r—□n-*r" vfdorlcJcá následné
KJBSr. k+erý ly.X-Iro ocdeoTvl.· i -cčo wl/ňe.

