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První soukromý týdeník
se samizdatovaul tradicí

14. srpna 1992

foto: Edmund Kijonka

Křtu nových Svědků Jehovových před zcela zaplněným stadiónem
v sobotu se zúčastnilo na 500 věřících

Bývaly doby, kdy v dodržování lidských práv v Českoslo-*
vensku jsme byli na chvostě evropských zemí. 0 to víc přek
vapí, že i dnes jsme jedinou zemí v Evropě, kde chvályhodní
Svědci Jehovovi nejsou zaregistrováni, jak to vyžaduje u ta
kového společenství /mnoho tisíc členů/ náš právní řád. Ryichle se zapomnělo, že komunisté je často věznili což je ale
'nezlomilo, nebot Svědci Jehovovi se tak -snadno nevzdávají.
Za hluboké totality, po nocích hlučely rozmnožovací stroje
z Božího království na textech, které nás zajímavým, způsob
bem oslovují na př. i v Suchdoie u Fřahy,
V.H.
Uvnitř čísla: ---------------------- —

1. Čemu věří

2.
3.
4.
5.

Jehovovi?

Svědkové

v~

Prostor: Na 21.000 Svědků Jehovových se sešlo v Ostrá
Prohlášení 14.sjezdu Komunistické strany Českosloven.
Jen S ch o v a n e c: Kafkův svět ve zkratce.
Ing.Michal Jankovec: Kupónová privatizace je jednou
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vážení přátelé,
Kupónová privatizace je jednou z možností jak pomoci myšlence LDS.

Skupina našich podnikatelů a externích spolupracovníků podrobné sleduje projekt
kupónové privatizace. Vzhledem k velkému počtu držitelů investičních kupónů se
původní nominální hodnota akcií emitovaných v kupónové privatizaci musela snížit. Aby
byla dodržena hodnota akcií v nominální hodnotě alespoň 30.000,-, musely být do kupó
nová nrivatizace zařazeny i podniky těžkého průmyslu, o nichž lze ve většině případů
předpokládat úpadek z důvodu nutné restrukturalizace našeho hospodářství. O malé
podniky, které lze pružně transformovat na jiný druh podnikatelské činnosti, lze
očekávat eminentní zájem investičních privatizačních fondů i držitelů investičních
kupónů- Pro velké IPF tyto malé a střední podniky nemohou však mít zásadní význam,
neboť, •’’.'h1
ke sv<mu souhrnnému majetku představil jí jen zanedbatelnou část hodnoty
portfol.·* -■! které velké IPF ke své činnosti potřebují.
’míněná skupina našich odborníků vzhledem k těmto skutečnostem navxhuje 2 variant
ní přístupy ke kupónové privatizaci:

1) Pokusit se investováním kupónových bodů získat podíl na malých akciových spo
lečnostech, které díky své potenciální pružnosti a vlastnictví lukrativních budov
a pozemků jsou schopny stát se předmětem okamžitého aktivního podnikání. To znamená
po získání určitého minimálního počtu akcií kupónovoq metodou privatizace dalším
nákupem získat kontrolní balík a po eventuálním následném založení určité formy
vlastnické společnosti většinou kontrolovaných akcií podnik řídit. Tento způsob sebou
nese riziko velkého zájmu držitelů investičních kupónů, takže může dojít k čzv.
převisu poptávky, kdy akcie nebudou vydány a půjdou do 2. kola první vlny kupónové
privatizace za zvýšenou cenu. Pokud by však poptávka nebyla vyšší než je stanoveno
zákonem, slibuje tato investice vysoké zisky. Skupina našich odborníků již takové
typy akciových společností vybrala.
2) Existují větší podniky, u kterých lze předpokládat vzhledem ke svému oboru
činnosti budoucí prosperitu. Není reálné domnívat se, že lze v těchto akciových
společnostech získat kontrolní balík akcií, avšak je možné předpovědět, že pravdě
podobnost získání akcií těchto podniků je v prvních kolech kupónové privatizace
podstatně vyšší než u podniků z varianty 1). V této variantě je nutné počítat s men
ším ziskem, na druhé straně lze očekávat jistější pravidelné dividendy. Podniky toho
to typu naši odborníci vyhodnocují.

Nabízíme možnost zúčastnit se na společné investici kupónových bodů následujícím
způsobem:

S velkým rizikem v 1. kole kupónové privatizace investovat body do malých podniků
slibujících velký zisk a v dalších kolech investiční body neumístěné z důvodu převisu
poptávky vložit do podniků popsaných ve variantě 2).
Aýccie získané v kupónové privatizaci, tj. eventuální akcie nabyté tímto' způsobem
zůstávají i nadále ve Vašem vlastnictví, a tudíž i použití dividend je na Vaší vůli.
Část takto získaných dividend můžete, budete-li chtít, věnovat na podporu činnosti
LDS.

Máte-li o tento projekt zájem, sdělte to prosím co nejrychleji na uvedenou adresu;
obratem Vám zašleme údaje podniků varianty 1) a ihned po dokončení výběru i podniky
z varianty 2). Upozorňujeme, že velmi záleží na rychlosti, neboť původně navržený
termín ukončení 1. kola je 8. června. Je však pravděpodobný jeho odklad.

V Praze dne 26. května 1992

sekretariát LDS
tel.: (02) 80 23 38

ing. Michal Jankovec
člen výkonného výboru LDS
Milady Horákové 90
170 00 Praha 7
tel./fax.: (02) 37 50 01

Pozn.: Tato akce je organizována skupinou expertů z řad členů a příznivců LDS.

V.·'. První v Ir. a kupónové privatizace vymelu končí £ tedy tento rostuo bude
možní využít i ve druhé vlně, :he půjde o ještě v-oší balík aooíí. Je to
co/dTj,.^oná d^ce, neoot investiční fondy s námi v první vlně oěkně zamet
ly. Musím říci,že kdybych se řídil doporučeními v tomto listě, bylo to OK.

rupce a jiné skryté finanční transakce

Kafkův svět ve zkratce
Je to podivný svět,v němž se člověk po příjezdu do Čech ocitá. Řada
lidí vycítila, že nastává čas, ve kterém se rozhoduje o jejich příštím so
ciálním postavení ve státě. Dobře orientovaní bývalí mocipáni a jejich
nohsledi využívají poslední možnosti k rozkrádání ve státních pod
nicích, zakládají akciové společnosti, spolupracují se zahraničními
firmami a obohacují se, kde se jen dá. K. nim se přidružuje řada do
mácích i zahraničních podvodníků, kteří využívají doby ke svým ma
chinacím.
Jelikož ve státě nebyla vytvořena žád ještě pošta vyměnila některé za telefony

ná účinná autorita, zákony se obcházejí a na karty. Na Hlavním nádraží si člověk
často

vůbec Nerespektují.

Nejvíce

se nezavolá, i když má drobné. U aparátů na
na koruny je vždy fronta, u vedlejších na

smějí komunisti, kteří pochopili bez

trestnost svého dřívějšího počínání a lze karty prázdno.
je vidět v nezměněných sestavách na

Jestliže malá privatisace vytvořila ve

různých úřadech a i ve vládních insti

značné míře ráj pro podvodníky, potom

tucích. V tomto pestrém víru dění, pro

o velké privatisaci nemá cenu ani hovořit.

tichůdných informací a nerespektování

V Karlových Varech se vydražoval lá

zákonů se normální člověk jen těžce zeňský dům „Purkyně“, v jehož přízemí
orientuje a bojí se. Bojí se hlavně o své byla Kniha. Na dražbu s vyvolávací ce
místo, stává se neaktivní a často tíhne k nou přes čtyři miliony se přihlásilo více

ochudili a ochuzují stát o tolik potřebné

■'í|

finanční prostředky. Jedna berní úředni

na to reagoval je mladá tiskovina s náz

vem: „Ty rudá krávo“. Většina redakcí

má strach vydávat ostřejší kritiky a ko
mentáře. „Nemáme peníze ani čas na ně
jaké soudy,“ řekl mi jeden šéfredaktor.

Jsou i noviny, které činí dojem roků hlu
boké totality.
Rozhlasu a hlavně televisi schází fina

nční prostředky a tak se programy kouskují západními reklamami.

ce si mně stěžovala, že na ni v jednom

podniku křičeli. To snad ponechám bez
komentáře. Ze 14 miliard majetku KSČ
prý zbylo už jen něco přes jednu miliar

du. I Bedřich Smetana na nové tisícovce

má z tohoto vývoje silně pokřivená ústa.
Řada státních úřadů je obsazena starými

pracovníky i vedoucími a tak se dělá i žije

po stáru. Aktivní lidé jsou v takových <
poměrech nežádoucí, odcházejí a nebo .

jsou přeřazováni.

V denících a i knihách se vyskytují řa
dy hrubých chyb. Záměny „s“ a „z“ v

cizích sjovech jsou na denním pořádku.
Dokonce jsem viděl v jedněch novinách

sloveso

sponzorovali“.

Touto

neu

váženou komunistickou úpravou jazyka'
se chtěl komunista Husák cítit jako na
rodném Slovensku, kde se už drahná léta

píše preZident.

Ve zdravotnictví se asi někteří doktori
připravuji na vlastní praxe, protože se
začínají ztrácet lékařské nástroje. Je těž

Mezi lidmi roste obava, jak u··
volby. Piů měrný člověk není ■

,· in

sperujících lázní. O to tížeji však člověk

formován a neví koho má volu

iemo

chápe prodej objektů i s pozemky. Za

politické dění poklesává. Lidi

;i exi

pronajatý pozemek mohlo město vždy

stenční starosti. Mnozí jsou uí

mít stálý příliv finančních prostředků.

předrážděni a brání se při krii ..

Bývalí komunističtí mocisoudruzi se

knih se nezměnila anebo je horší, ale ceny

rozlezli všude a mnozí dokonce zůstali

vzrostly pohádkově. Značná část je jich

ve svých

poškozena dopravou, ale cena zůstává

paměti. Začal s tím soudruh Bilak a os

nistického režimu. Neustále vycházející na kupování rychle zapomněli. Dům
Rudé právo dodává situaci tragikomický
koupila mladá paní za 27 milionů korun.
podtón.
Kde berou mladé dívky náhle tolik pe
Po příjezdu do Prahy v noci je cizinec v něz, do toho v demokracii nikomu nic

jako u nepoškozených výtisků. A to

tatní

nemluvím o lepení, řezání a vázání. Pro

vlastně

stě ceny západní, kvalita dálného výcho

du. I ostatní ceny vzrostly závratně.

Nikdo z nich nenese odpovědnost a nést
ji odmítají. Štěpán bez zábran uspořádal

situaci, kdy nemůže užít dopravního není. Že však tohle nechalo chladným i

Služby jsou většinou bídné a jen tu a tam,

koncem minulého roku v jednom knih

prostředku, protože nemá drobné české berní úřad, a to v tisíci dalších případech,
peníze. Nepřestupný tarif za čtyři koru je něco jako z bláznivé pohádky. Při

kde se objevil soukrómník, je situace

kupectví

lepš\> ale také ne vždy. Vznikající nové

„Vězeň sametové revoluce...“ Estébák

ny toto ještě zhoršuje a to nejen cizinci.

obchody mají ponejvíce řazení: textil,

Lorenc dokazuje, že se naučil psát více

mi, že jeho oči visí nad městem
dívat, neboť tento svět jeho n

potraviny, restaurace nebo bar, ale po

než jen zatykače. Kdyby ještě žil pover

určité přináší jedinečnou a neop

řadí lze i obrátit. Hodně obchodů je v

eník Husák, určitě by také přispěl něčím

inspirační podívanou.

likvidaci, mnohdy je pro nemoc zavřeno

ve stylu: „Můj kachní boj.“ Všude na vy

a často je ještě vidět cedulka: „Přijdu

sokých školách, ve zdravotnictví a i jinde

runy připadá jako v Disneylandu, kdy po prodává dům ve středu Karlových Varů
vymlácených kolejích přijíždí kymácivě za nejméně třikrát tolik. Vždyť za obnos,
krabičky známých světových značek ci který investoval, by v Baden-Badenu

hned.“ Nikdy bych nevěřil, jak rychle se

se stále chlubí řada bývalých vyvolených

lidé učí cizím jazykům, když jde o pení

komunistickým titulem „doktora věd“.

ze. Na každém druhém obchodu vidíme

Přestárlá mládež z komunistické CKM

garet. Camel, Marlboro a další firmy po

cizí názvy a různá cizojazyčná upozor

nechce vrátit majetek, který se neustále

nění. Počínání ministra Klause by se
mohlo nazvat finanční groteskou. Že

zmenšuje. Je prý demokracie a majetek si

důkladně odsouzena zločinnost komu

zájemců takovou pozornost do kapsy, že

dražbě seděl vedle dívky velice slušně
A tak se hodně jezdí na černo. Cizinec je oblečený pán a pomáhal jí místy zvedat
nakonec donucen si vzít taxíka. Taxikáři unavenou ruku. Po koupi prohlásila, že s
už neokrádají tak'jako dříve, většina má domem nebude nic dělat. Mezitím však
ted taxametry, člověk si za ty čtyři ko už její společník asi jezdí po Německu a

koupil jen tak asi 15 metrů čtverečních
chopily tak velkorysou příležitost jezdící pozemku.
reklamy, firma Adidas dokonce zabraňu
Ve školství jde řada věcí dále svou
je ve výhledu z tramvaje; pomalovala i setrvačností a ve starém obsazení.

neudělal na začátku měnovou reformu,

okna. Snad se mohl Dopravní podnik Vzrostl počet hodin cizích jazyků a do
někde ve světě informovat, jak je to s re konce jsem narazil na snahu se privatiso-

to by se mu se sebezapřením dalo i odpu
stit. Že však je ještě dnes berní úřad dos

klamou tabákových výrobků a s tramva vat. Na stavební fakultě vytvořili nové
jovou reklamou vůbec. Vnitřní město je osnovy, aby student mohl pružněji volit
zaplněno auty. Na vyznačených přecho předměty z hlediska praxe.

lova v plenkách, to je absurdní, trestu

dech si chodec není jistý životem.

sednu!“ nemůže vycházet z normality,

Paradoxní situaci ve státě dotvrzuje,

Věčný problém je s telefony, kterých je že si noviny zločineckého režimu, Rudé
málo, polovina jich nefunguje a k tomu právo, vycházejí vesele dále. Jedině kdo

hodné a svědčí o jeho odborných kvali
tách. Jeho výrok: „Já si snad na tu kasu
neboť v kase je málo a okolo utíkají, bez
fungujícího

berního,; úřadu,

miliardy.

Pouliční obchodníci, taxikáři, machinace
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s penězi při malé a velké privatisaci, ko-

posicích.

najednou

Dokonce

dostali

všichni jsou

ramena.

nevinní

autogramiádu

vydávají

ke

Oni

a dobří.

své knize:

nahospodařili.

Zdálo by se nepochopitelné, že ČSFR
nemá zájem o odborníky z exilu, kteří by
svými mnohaletými zkušenostmi v obo
rech moderni evropské ekonomiky, or
ganizace, obchodu i práva, pomohli zemi
k co nejrychlejšímu napojení na dnešní
Evropu-, ale řekněte sami, co by pak
dnes dělali ti všichni experti, co se ještě
do nedávna tak vehementně snažili do
honit Sovětský svaz?!
V. 0AVY00VSKI

šeho
.lávu

opáčením: ..No a co?“ Do tolm

Řada prodejen knih zmizela, kvalita

výroku, že dříve to bylo lepší. K tomuto lidí, kteří však při vlastním vyvolávání
přispívá i ta skutečnost, že nebyla chyběli. Údajně prý dostali od hlavních

díiou

ko k chápání, že se prodávají části pro

mísí

děti, které přesně neví, co se st·.
sti začínají počítat každý haléi

'< mí

i· l.i to

podivná revoluce a je to podiví;
divní lidé a podivný svět. Svět i
vám, nejistoty, anonymů, n
drzosti, nespravedlnosti, strad i

.po
/ .no
■ nonu,
< |

né demokracie.
Když jsem odcházel poslední ■

S

> píed
lo se

odjezdem od Kafkova hrobu,

Jan

div

isí se

ia mu
ii

|id

se

*mec

Nebezpečí vědeckotechnického jinkroku
spočívá v možnosti, že se myshci stroje
dostanou do rukou nemyslících lidí.
V. DAVYBOVSKI

Potlesk za odpoveď
Při posledních květnových li· >e<h z
Lán položil mluvčí prezidenta ■ uhlíky
Michael /antovský Václavu Havlovi
otázku: „Jaká jídla vám chutnali. pane
prezidente, před volbami a jaka I ■■m hu
dou chutnal po volbách?“ Odp<· t znela:
„ Před rolkami mi chutnala čes i
ičko
vá a slovenské halušky, po volba· i· mi hu
dou chutnat slovenské halušk .
česká
svíčková. “ | Potlesk prítomných , ((|

Na 21.000 Svědků Jehovových se sešlo v Ostravě

Sekta se chovala klidně, v bazénech se křtilo
t.

"Res publica" č.33/92

uli bychom slyšeli tvé smýšlení, neboť je nám
/n : ><», že všude jsou proti této sektě.“ (Skutky 28:22,
/ A nenický překlad ) Tyto vedoucí osobnosti Říma
\ i
ním století jsou výborným příkladem. Chtěly
do <i informace přímo od pramene, a ne od vnějších
krii i '·. ú.
i’· lobně se i dnes Často mluví proti svědkům Jehov<>\ . m, a bylo by chybné očekávat, že je možné
do\ <lét se o nich pravdu z předpojatých pramenů.
Rái1 bychom vám tedy vysvětlili, co je základem naší
víi X
'>·>·

Bible, Ježíš Kristus a Bůh
\ i ime, že „celé Písmo je inspirováno Bohem a prosp ' né“. (2. Timoteovi 3:16) A přestože někteří tvrdí,
ze.· t jsme skuteční křesťané, není to prostě pravda.
Piu
-chvalujeme to, co o Ježíši Kristu dosvědčil
ap< íi-1 Petr: „Pod nebem není žádné jiné jméno, jež
by
dáno mezi lidmi, kterým máme být zachráněni.“
— ' kůtky 4:12.
H však řekl, že je „Boží Syn“ a že ,ho Otec vyslal*,
a pi<»io svědkové Jehovovi věří, že Bůh je větší než
Ježi (Jan 10:36; 6:57) Sám Ježíš uznával: „Otec je
než já.“ (Jan 14:28; 8:28) My tedy nevěříme, že
·*?'■**■ '
2

Ježíš je roven svému Otci, jak to říká nauka o trojici.
Naopak věříme, že ho Bůh stvořil a že je Bohu
podřízený. — Kolosanům 1:15; 1. Korinťanům 11:3·
V češtině zní Boží jméno Jehova. Bible říká: „Ty,
jehož jméno je Jehova, ty sám jsi nejvyšší nad celou
zemí.“ (Žalm 83:18) Ježíš v souladu s tímto prohláše
ním kladl velký důraz na Boží jméno, když učil své
následovníky, jak se mají modlit: „Náš Otče v nebe
sích, buď posvěceno tvé jméno.“ A sám se k Bohu
modlil: „Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal.“
— Matouš 6:9; Jan 17:6.
Svědkové Jehovovi se domnívají, Že by stejně jako
Ježíš měli oznamovat Boží jméno i předsevzetí dru
hým lidem. Přijali jsme tedy jméno svědkové Jehovo
vi, protože napodobujeme Ježíše, „věrného svědka“.
(Zjevení 1:5; 3:14) Izajáš 43:10 tedy vhodně říká
o Božím lidu: „Jste moji svědkové,* je Jehovův výrok,
,ano můj sluha, kterého jsem vyvolil.* “

vládli s Kristem, je omezený počet „sto čtyřiceti čtyř
tisíc, kteří byli koupeni ze země“. — ZjéVení 14:1, 3.
Každá vláda musí mít samozřejmě své poddané,
a svědkové Jehovovi věří, že kromě těchto nebeských
vládců dostanou ještě miliardy lidí věčný život. Země,
která bude přeměněna v krásný ráj, bude nakonec
naplněna těmito poddanými Božího Království, kteří si
to zaslouží a kteří budou podřízeni panství Krista
a jeho spoluvládců. Svědkové Jehovovi jsou tedy pev
ně přesvědčeni, že Země nebude nikdy zničena a že se
splní biblický slib: „Spravedliví budou vlastnit zemi
a budou v ní přebývat navždy.“ — Žalm 37:29; 104:5.

Ježíš učil své následovníky, aby se modlili: „Přijď
tvé království“, a toto Království bylo převládajícím
námětem jeho učení. (Matouš 6:10; Lukáš 4:43) Svěd
kové Jehovovi věří, Že toto Království je skutečná
vláda, která bude vládnout z nebe na zem, a že Ježíš
Kristus je jejím jmenovaným neviditelným králem.
Bible říká: „Na jehož rameni spočine vláda... vladař
ství se rozšíří a pokoj bez konce...“ — Izajáš 9:6, 7,
Ekumenický překlad.
Ježíš Kristus však nebude sám králem Božího Krá
lovství. Bude mít v nebesích mnoho spoluvládců.
Apoštol Pavel napsal: Jestliže vytrváme, budeme také
spolu vládnout jako králové.“ (2. Timoteovi 2:12)
Bible ukazuje, že těch, kteří jsou kříšeni do nebe, aby

Jak ale přijde Boží Království? Tím, že se všichni lidé
dobrovolně podřídí Boží vlá
dě? Bible naopak realisticky
ukazuje, že blížící se králov
ství si vyžádá přímý Boží
zásah do záležitostí na zemi:
„Nebeský Bůh zřídí králov
ství, které nikdy nebude zni
čeno. A království... rozdrtí
a ukončí všechna tato království a samo bude stát na
neurčité časy.“ — Daniel 2:44.
Kdy přijde Boží Království?
Na základě biblických proroctví, která se nyní splňují,
svědkové Jehovovi věří, že přijde velice brzy. Zveme
vás, abyste uvažovali o některých proroctvích, která
předpovídají rysy „posledních dnů“ tohoto ničem
ného systému věd. Jsou zaznamenány u Matouše
24:3-14; Lukáše 21:7-13, 25-31 a ve 2. Timoteovi
3:1-5.
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Boží Království

„Vítejte, všichni nositelé
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15:28, 29.

Naděje do budoucnosti
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Svědkové Jehovovi věří, že všechno nekončí naším
nynějším životem v tomto světě. Věříme, že Jehova
poslal Krista na zem, aby prolil svou krev jako výkup 
né. Lidstvo tak může mít spravedlivé postavení před
Bohem a získat věčný život v novém systému věcí.
Jeden Ježíšův apoštol řekl: „Byli jsme nyní prohlášeni
za spravedlivé jeho krví.“ (Římanům 5:9; Matouš
20:28) Svědkové Jehovovi jsou hluboce vděční Bohu
a jeho Synu za toto opatření výkupného, které dává
možnost budoucího života.
Svědkové Jehovovi plně důvěřují v budoucí život na
základě vzkříšení z mrtvých pod Božím královstvím.
Podle toho, co učí Bible, věříme, že člověk při smrti
přestává existovat, že „v ten den opravdu mizí jeho
myšlenky “. (Žajm 146:3, 4; Ezekiel 18:4; Kazatel 9=5)
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další informace.

Svědkové Jehovovi však jsou přesvědčeni, že mnozí
nyní žijící lidé přežijí období, kdy Boží Království
skoncuje se všemi současnými vládami, a stejně jako
Noe a jeho rodina přežili potopu, budou žít navždy na
očištěné zemi. (Matouš 24:36-39; 2. Petra 3=5-7, 13)
My ale věříme, že přežití závisí na tom, jak bude každý
jednotlivec odpovídat Jehovovým požadavkům, a to
podle slov Bible: „Svět pom íjí ... ale ten, kdo činí Boží
vůli, zůstává navždy.“ — 1. Jana 2:17; Žalm 37:11;
Zjevení 7:9, 13-15; 21:1-5.
Nemůžeme zde ovšem vypsat všechno, čemu věří
svědkové Jehovovi, ale nabízíme vám možnost získat

Ano, pro mrtvé je budoucí život skutečností proto, že
je Bůh uchovává v paměti až do vzkříšení. — Jan
5:28, 29-

OSTRAVA · Za dobu své existen
ce zatím nikdy nepřivítal stadión
na Bazalech v Ostravě tolik ukáz
něných návštěvníků, jako posled
ní tři dny uplynulého týdne. Do
Ostravy přijelo 21.000 členů ná
boženské společnosti Svědci Jehoivovi, aby se účastnili svého ob
lastního sjezdu. Perfektně zajiště
ná organizace, (každý novinář
’například měl svůj doprovod,
I
sloužící jako informátor a zřejmě
i
i dohled), klidný průběh, snaha
’ vyhovět návštěvníkům, ale přede
vším sobě navzájem, to byly rysy
atmosféry třídenního setkání.
„Vítejte, všichni nositelé svět
la,“ byla slova, jimiž předsedající
sjezd v pátek dopoledne zahájil.
Jsme lid mírumilovný a trpěli
vý,“ řekl nám jeden ze zástupců
náboženské společnosti Svědků
‘Jehovových, pan Anton Muroň.
i „Ostatně podívejte se kolem a bu, de vám to jasné.“ Za jednu z nej
důležitějších myšlenek nábožen: ství označil péči o křesťanskou do
mácnost a o staré lidi. Na toto
i j téma bylo v pátek odpoledne na
Bazalech sympoziuíň. Vztah Svář
ků Jehovových k ostatním církvím
charakterizoval pan Muroň jako
tolerantní, neboť „všichni jsme si
bratry“.
V sobotu bylo ve dvou bazé
nech, umístněných uprostřed sta
diónu, pokřtěno na pět set mužů
a žen tohoto vyznání. „Právě jste
byl pokřtěn, co cítíte,“ zeptali
jsme se mladého muže vycházejí
cího ze šatny. „Štěstí a mír,“ od
pověděl.
Jako církev byli Svědkové Jeho
vovi u nás zrušeni v roce 1939. Pak
byli krátce uznáni v roce 1968, aby
vzápětí byli opět zrušeni. Nejsou
uznáni dodnes, přes žádost poda
nou vládě v prosinci roku 1989
a potvrzenou v únoru 1990. Počet
členů této náboženské společnosti
se v Československu odhaduje na
60.000. Znění zákona 308 Fede
rálního shromáždění, který zabez
pečme práva a náboženskou svo
bodu, nebraní jejich registraci.
Jsme poslední zemí v Evropě, kde
dosud nebyla tato společnost jako
církev uznána.
(lo,ži)

.Milujeme Jehovu, svého Boha, svým celým srdcem,
svou celou duší, svou celou myslí a svou celou silou,
a proto jsme nerozděleni bez ohledu na národ, rasu
nebo společenské postavení. (Marek 12:30, 31) Široko
daleko je patrná láska, která se projevuje mezi našimi
křesťanskými bratry ve všech národech. (Jan 13=35;
1. Jana 3:10-12) Proto také zachováváme neutrální
postoj k politickým záležitostem těchto národů. Snaží
me se být jako Ježíšovi raní učedníci, o nichž on řekl:
„Nejsou částí světa, stejně jako já nejsem částí světa.“
(Jan 17:16) Věříme, že k tomu, abychom zůstali
odděleni od světa, patří i vyhýbat se v dnešní době
běžnému nemravnému jednání, které zahrnuje lež,
krádež, smilstvo, cizoložství, homosexualitu, zneuží
vání krve, modlářství a další věci, které Bible odsuzuje.
— 1. Korinťanům 6:9-11; Efezanům 5:3-5; Skutky

světla,“ řekl předseda

—

Originální dokument vydaný koncem srpna 1968 na začátku akupace.
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PROHLÁŠENÍ
14. sjezdu Komunistické strany Československa
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Obracíme se na všechny komunistické a dělnické strany světa a zvláště na s^anu a lid
Sovětského sva^i, Polské lidové republiky, Bulharské lidové republiky, Německé demo
kratické republiky, jejichž vojska obsadila naši zemi. Naše strana nastoupila v lednu cestu
obrody a socialismu. Začala výrazněji rozvíjet jeho humanistické a demokratické prin
cipy v souladu s podmínkami vývojové etapy. Věřila, že budou respektovány zásady
svrchovanosti, nevměšování a jednáním řešeny všechny sporné otázky. Z toho vycházelo
vedení naší strany při všech polednových dvoustranných a mnohostranných jednáních.
Tato politika obsažená v akčním programu Ústředního výboru Komunistické strany
Československa a její postupná realizace získaly naší straně nebývalou autoritu a podporu.
Zajištění a urychlení této cesty mělo být předmětem jednání mimořádného 14. sjezdu,
jehož příprava se již dokončovala. V předvečer tohoto sjezdu vojska Sovětského svazu,
Bulharské lidové republiky, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky
a Maďarské lidové republiky bez jakýchkoliv důvodů a bez souhlasu legitimních vládních
a stranických činitelů proti vůli našeho lidu násilně obsadila naše území, způsobila
v zemi rozvrat a znemožnila a znemožňují pokračovat v nastoupené cestě. Stojímé před
trpkou pravdou, že vojska zemí, jež jsme si zvykli vítat jako přátele, si počínají jako
okupanti. Ústavní činitelé našeho státu a představitelé Strany nemohou pokračovat ve
výkonu svých funkcí, nemají možnost projednávat vzniklou situaci normálními ústav
ními formami. Nemají žádný styk telekomunikačními prostředky. Významní vedoucí
představitelé jsou internováni. Nelze pochybovat o tom, že tento čin musí mít zhoubné.
následky pro celé mezinárodní a komunistické hnutí. Prohlašujeme, že náš lid a naše
komunistická strana s ním nikdy nebude souhlasit, odmítají ho a udělají vše pro obno
vení podmínek normálního života v naší zemi.
>
>
. Proto se na základě požadavků a práni komunistů a celé veřejnosti sešla více jak po
třebná většina delegátů mimořádného 14. sjezdu, zvolených právoplatně na okresních
q krajských konferencích, a obrací se na vás s naléhavou výzvou a s prosbou o pomoc.
Abychom mohli svobodně pokračovat v naší socialistické cestě, je třeba splnit tyto poža
davky:
1. Propustit okamžitě na svobodu všechny internované představitele strany a vlády,
Národního shromáždění, České národní rady a Národní fronty a umožnit jim,
jakož i presidentu republiky ničím nerušený výkon funkce;
2. okamžitě obnovit všechny občanské svobody a práva;

3. neprodleně zahájit urychlený odchod okupačních armád.

Mimořádný 14. sjezd strany prohlašuje, že neuznává žádné jiné představitele strany
a vlády než ty, kteří byli zvoleni řádnou demokratickou cestou.
Vzhledem k tragickým důsledkům okupace naší země pro věc socialismu na celém
světě

vás soudruzi žádáme:
Podpořte politicky naši spravedlivou véc a vyjádřete svůj názor představitelům strany,
kteří Jsou odpovědni za kroky naší země.
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