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Prvnx soukromý týdeník
19. března 1993
se samizdatovou tradicí *
Good-bye, Hnutí za občans HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU
kou svobodu, bylo mi s vámi
dobře a s chutí jsem volil
stranu jež v posledních vol
bách naše kandidáty umístila
na své kandidátce /KAN/. Po
obdržení "Stanov HOS" jsem
pochopil, že jakožto bývalý
iČlen KSČ se nemohu stát ani
čestným a ani řádným členem.
I když mx net^š'í, že tím pá
dem ušetřím padesátikorunu
či podobné jakožto dobrovol
ný příspěvek, na druhé stra
ně mi vadí, že jsemse v 90tém roce angažoval zbytečně
vylepováním předvolebních
plakátů HOS pc celém Šumper
ku. Opět musím říci spolu s
malým hrdinou "Knoflíkové
války", že kdybych to býval
vědzl jak to dopadne, že by
ch se toho neúčastnil. A to
prosím moje strana LDS byla
7. REPUBLIKOVÝ SNĚM
na volební listině OF. V.H.
V podstat2 ale je to jistá obyčejná
spravedlnost, neza
pírám, že asi s většinou
členů HOS bych beztak nem2l společ^vJgzyk. Jakož
to rusofil, ze navzdory po
slednímu místu ve spotřebě
na hlavu to nakonec budou
východní Slované, kteří bu
dou muset splnit svou his
torickou úlohu obrany evro
pské kultury před žlutým i
islámským nebezpečím. Toto
již jednou dokázali záchra
nou Evropy před nacizmem.A
význam M.Gcrbačova na li
i
kvidaci totality v celém
bloku je nedoceněn. V.H. •
Uvnitř čísle
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STANOVY Hnutí za občanskou svobodu
Článek 1. Základní údaje a ustanovení:
1.1 Název: Hnutí za občanskou svobodu

Zkratka: HOS
1.2 Působnost: území České republiky

Sídlo celostátního orgánu: Praha
1.3 Hnutí je otevřené spolupráci se všemi spřízněnými politickými subjekty posttotalitních společností a s krajanskými
sdruženími v zahraničí
1.4 Charakter: politický subjekt, navazující na program CHARTY 77 - Přestáváme mlčet.
1.5 HOS vzniklo v Praze, Bratislave a Brně vydáním manifestu DEMOKRACIE PRO VŠECHNY, 15. 10. 1988, který
zůstává základním odkazem
1.6 HOS působí politickými prostředky na veřejné občanské vědomí, uchází se o důvěru veřejnosti
1.7 Nejvyšším orgánem HOS je celostátní sněm konaný nejméně lx do roka. Sněm je usnášeníschopný, byl-li řádně
svolán. Rozhoduje pak většina přítomných. Svolává jej koordinační výbor. Výjimečně může být svolán i grémiem klubů, za
účasti aspoň poloviny koordinačního výboru

Článek 2. Politický program:
2.1 Není ustrnulý a jeho aktualizace podléhá projednání nejvyšším orgánem

Článek 3. Příslušnost k HOS:
3.1 Příslušnost a vztah k hnutí jsou odstupňovány
3.2 Stbupenci HOS jsou všichni plnoletí a plnoprávní občané, kteří podporují ideály a politický program HOS
3.3 Příslušenství k HOS je čestné a řádné. S odstupňovanými právy a povinnostmi
3.4 Čestnými členy HOS jsou předpřevratoví signatáři manifestu Demokracii pro všechny, jejichž státní nebo profesní
postavení není vhodné pro členství v politických subjektech a dále signatáři (vyhovující 3.6), kteří odešli do jiných
demokratických politických subjektů. Mají právo hostování ve všech orgánech s hlasem poradním. Sami v HOS nehlasují,

členské příspěvky platí dobrovolně
3.5 Řádnými členy jsou signatáři manifestu Demokracii pro všechny, řádně přihlášení, bez členství v jiných politických
subjektech. Jsou povinni zúčastňovat se svolaných shromáždění, platit členské příspěvky, vykonávat přijaté funkce. Mají
právo hlasovací, volební, kandidátské a navrhovací. Jsou vázáni dodržováním stanov a organizačního řádu na ochranu
majetku HOS.
3.6 Řádnými členy nemohou být: bývalí příslušníci a vědomí spolupracovníci StB, VKR, KGB, minulí a současní členové
komunistické strany (extrémní pravice) a bývalí placení funkcionáři stran, organizací a orgánů Národní fronty
3.7 Změny a skončení příslušenství k HOS upravuje organizační řád

Článek 4. Právní a politická subjektivita
4.1 Právní a politická subjektivita HOS je nedělitelná
4.2 Mezi celostátními konferencemi je představitelem právní a politické subjektivity koordinační výbor, pokud se jej účastní

aspoň polovina členů KV

Článek 5. Vnitřní organizace:
5.1 Celostátní sněm volí koordinační výbor a revizní komisi. Sekretářem se stává člen KV
5.2 Základními organizačními jednotkami jsou místní a zájmové kluby HOS se svými samosprávami

Článek 6. Hospodaření:
6.1 Hospodaření HOS je jednotné, podléhající kontrole revizní komise HOS, odpovědné celostátnímu sněmu

Článek 7. Skončení politické subjektivity:
7.1 Politické působení HOS může být ukončeno dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným politickým subjektem,
přeměnou na nepolitickou organizaci a na základě rozhodnutí sněmu
7.2 V případě dobrovolného rozpuštění HOS by celostátní sněm zvolil likvidátora a majetkový přebytek by byl převeden něk
teré humanitární nadaci

Článek 8. Závěrečné ustanovení:
8.1 Stanovy - stejné jako jejich změny - schvaluje celostátní sněm HOS
8.2 Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení
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dnes
Ing. Oldřich Tihelka
Podkarpatská Rus je historický
název dnešní zakarpatské oblasti
Ukrajiny. Byl to oficiální název
určený "Sanžermenskou" mírovou
smlouvou v roce 1919, podle níž
se toto území stalo součástí Čes
koslovenské republiky. Pod nátla
kem Sovětského svazu a v roz
poru s ústavou Československa,
byla 29. června 1945 pode psána v
Moskvě smlouva o odevzdání
Podkarpatské Rusi Sovětskému
svazu, přesněji jeho ukrajinské
části. A v jednom bodě této
smlouvy se tvrdí, že to bylo s
přáním lidu Podkarpatské Rusi.
Její zástupci však na zmanipulovaném sjezdu národních výborů
v Mukačevě nebyli. Po 47-ti le
tech jsou v Mukačevě místa kde
se svého času začala ta trpká
historie a žijí tam ještě také lidé,
kteří se na to pamatují.
Na to, co se odehrálo v Muka
čevě po skončení 2. světové války
vzpomíná užhorodský historik
Matvéj Popovič.
Je třeba říci, že v roce 1944 po
osvobození tohoto kraje sovětský
mi vojáky, se v listopadu konal
prvm sjezd přestavitelů národních
výborů v Mukačevě, který přijal
smutně zvaný manifest o připojení
Podkarpatské Rusi k Ukrajině,
tehdy de facto k Sovětskému sva
zu. Zda měl na to pravomoc je
velmi sporné. Velká většina oby
vatel tohoto kraje se domnívá, že

tuto pravomoc tento sjezd nemél.
Připojení Podkarpatské Rusi k So
větskému svazu nemělo žádný
právní základ. Přijatý manifest
nevznikl totiž na základě žádného
plebiscitu či referenda obyvatel
kraje. Bylo to jen mocenské roz
hodnutí.
Podívejme se jaký je lústorický
pohled na toto falšováni dějin.
Tehdy v listopadu 1944, o němž
se zmínil Matvéj Popovič, byl čer
ný den v dějinách Podkarpatské
Rusi, ale i v moderních dějinách
Československa, neboť tímto
dnem vlastně začal rozpad Česko
slovenské republiky. Tehdy Rudá
armáda a její politický aparát,
nahnala pod samopaly starosty
obcí ze Zakarpatska do mukačev
ského kina s honosným názvem
"Vítězství” a přinutila je zde
"odhlasovat" připojeni Zakarpatska
k Sovětskému svazu. Toto násilné
shromáždění vydávaly později so
větské politické orgány za sjezd
delegátů. Tak ledy došlo k odtr
žení Podkarpatské Rusi od Česko
slovenské republiky.
Historie této křivdy je i dnes
stále živá. Pochopitelně, že nej
více v lidech, kteří si toto období
a události ještě pamatují. Jsou to
především Ruším, kteří tvoří zá
klad jeden a čtvrt milionu obyva
tel této oblasti. V centru Mukačeva se setkávají v "Domě Rusínů", který zde před dvěma lety

obnovil svoji činnost a vzpomínají
zde na dávná léta prožita v Čes
koslovensku. Jeden z pamětníků
84 letý Vasilij Emilinovič Karol,
se vyjádřil ještě srozumitelnou
češtinou, ale velmi se omlouval,
že češtinu zapoměl. Jak sám řekl
nemél možnost nikde a s nikým
česky mluvit. Jen zřídka se mu
podařilo získat nějak třeba i starsí
noviny, aby si jejich četbou za
choval češtinu ve své paměti. Je
absolventem pedagogické fakulty
v Praze, kterou ukončil roku
1932. On poznal velmi dobře ži
vot v Zakarpatskú, a velmi dobře
si pamatuje jak dobře se žilo na
Podkarpatské Rusi, a jak se na
tomto území žilo později, když se
Sovětský svaz zmocnil podvodem
tohoto území.
V roce 1938 byl zatčen a byl
internován v koncentračním tábo
ře proto, že nesouhlasil s ukrajin
ským režimem. Když potom úze
mí Podkarpatské Rusi obsadili
Maďari, byl tábor rozpuštěn a on
se dostal do Ivánovec, kde mohl
opět učil na tamní škole. V roce
1939 pracoval v Mukačevě na
školním oddělení. Pracoval lam
dva roky, až když se ředitelem
sial budapešťský Maďar, musel
odejít. Vasilij Emilinovič byl
Rusín a na základě loho ho Ma
ďaři obvinili, že je komunista. A
jak víme, tehdejší maďarský režim
byl protikomunisúcký. Jenže on
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Privatizace: žádný majetek bez odpovědného vlastníka!

Humanita: spoléhat na sebe a myslet na druhé!

ani jeho kolegové komunisty ne
byli.
Na Československou republiku
vzpomíná a prohlašuje o ní, že to
byla nejdemokratičtéjší republika
ve střední Evropě. Dohoda, kte
rou T. G. Masaryk uzavřel s teh
dejšími americkými Rusíny o tom,
že Podkarpatská Rus se stane
autonomní republikou v rámci
Československa, dala právo všem
zdejším lidem svobodně a demo
kraticky žít. A loto právo Masa
rykova vláda vždy také plnila.
Takzvaná dohoda z roku 1945 už
byla nezákonná. Uzavřeli ji za
Československo Fierlinger a za
Sovětský svaz Molotov. Za Pod
karpatskou Rus u toho nikdo ne
byl, takže jak Fierlinger tak
Molotov neměli právo takto jed
nat a rozhodoval. V té době byla
na území Podkarpatské Rusi so
větská vojska.
Prochází-li člověk dnešním
Mukačevem musí si uvědomil, že
ta tradice Československé repub
liky je zde velice zjevná a živá.
Jsou tam viděl takové stavby, kte
ré nejsou na rozpadnutí, které by
ly jiostaveny v době první repub
liky. Na rozdíl od toho se velmi
zřetelně projevují nekvalitní stav
by, které zde byly postaveny v le
tech bolševické vlády.
Ale není to jen to.
Vasilij Emilinovič Korol je člo
věk, který to vše přežil, takže to
zná a je o tom i přesvědčen. Na
rozdíl od něho pan Popovič to neprožil, on je mladý, přesni se hlásí
k rusínske identitě a cítí se být
Rusínem. A i když dobu Česko
slovenské republiky nezažil, z roz
hovoru s ním a s lidmi jako je on
je zřejmé, že ta myšlenka na Čes
koslovenskou republiku a její de
mokratické tradice je tam velice
silná. A jak pan Popovič také
řekl, on zná tradici Česko

slovenska z vyprávění starých lidí
a svých rodičů. Jeho otec byl
učitel a byl zastáncem Podkar
patské Rusi jako takové. On mu
vyprávél o tom. jak se Podkar
patská Rus stala součástí Česko
slovenské republiky a předal mu o
tom také usvědčující dokumenty.
To ho přivedlo také k tomu, aby
získával dosažitelné dokumenty a
svědectví o tehdejším životě a po
stupném vývoji společnosti na
Podkarpatské Rusi. Přesto že je
mladý, je přesvědčen o tom, že
Československá republika byla
opravdu demokratickým státem.
Ani všechno to ideologické štvaní
o buržoázni politice v bývalé Čes
koslovenské republice, jak to mu
sel stále poslouchat od bolševic
kých ideologů, mu jeho vlastní
přesvědčení nezvrátilo. Také jeho
maminka byla učitelka a také ona
byla zastáncem Podkarpatské Ru
si.
Dojemné bylo slyšet pana Popoviče, když řekl, že to co se
stalo po 2. světové válce na Pod
karpatské Rusi, byl podvod a zra
da. Dnes to lidé už odsuzují, dříve
tak hovořit nemohli, neboť tota
litní režim jim to nedovolil.
Za éry Československé repub
liky měli občané Mukačeva mož
nost si denně vybrat z deseti no
vin, z ioho(byli jen dvoje noviny
ukrajinské a to "Svoboda" a "Za
karpatská pravda". Po obsazení
Mukačeva maďarskou armádou
roku 1938, už vycházely denně
jen čtverý noviny. "A když přišli
naši bratři", řekl Vasilij Emili
novič, "osvobodili nás od všeho,
zejména nás osvobodili od svobo
dy, kterou jsme zde měli."
A jak to vypadá z rusínskou
národností v Zakarpatskú nyní,
poslední tři roky, kdy jsou už
přece jen podmínky jiné než ty,
které zde museli lidé prožívat?

Změnilo se něco?
Ano změnilo. V poslední době
začaly vycházet už i rusínske no
viny a v Mukačevě mají "Rusínský
dům", takže se zdá, že se přece
jen něco změnilo. "Rusínský dům"
je centrum Rusínů, zde přicházejí
lidé, čtou zde rusínské noviny a
někdy se zde objeví i noviny čes
ké nebo slovenské. Ale to je vel
ká vzácnost, zejména pro ty starší,
kteří, ač s obtížemi si přečtou ně
co, co není psáno azbukou. Tito
lidé touží po tom, aby denně a
pravidelně dostávali české noviny,
aby jak sami říkají si mohli přečíst
co se o Podkarpatské Rusi říká v
Čechách. Také vědí, že v Praze
existuje "Společnost přátel Pod
karpatské Rusi" a věří či doufají,
že jejich slova padnou na úrodnou
půdu.
Ale Podkarpatská Rus to nejsou
jen Rusíni, jsou tam i jiné národ
nosti, které tam žijí. Nejstarší
dějinné období léto oblasti je spo
jené s Keltami a Dákmi. Po nich
následovalo kočování ruských
kmenů, vznik území Rusínů, ale
také nájezdy Maďarů, německá
kolonizace a turecká přepadení. A
ta pestrá všehochuť obyvatelstva
se dosud zachovala a nenarušil ji
ani dlouho působící totalitní ko
munismus. Takže v Užhorodě se
můžete setkat s češtinou a sloven
štinou. A jaké problémy se právě
v tomto zde jeví? Jde o zajímavá
svědectví nedávné komunistické
minulosti, ale i přítomnosti.
Pan Sergejev hovoří plynulou
češtinou a jak sám řekl, narodil se
"tady" v Československu. A když
přišli Rusové šel do "naší* armády
ke gen. Svobodovi. Rozhodl se
tak proto, že jemu i ostatním oby
vatelům bylo sděleno, že po osvo
bození Podkarpatské Rusi bude
"tady" opět Československo, neboť
se lak údajně dohodli Stalin a
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od Užhorodu. Po celou dobu ko
munistické totality vzpomínal pan
Sergejev na svého bratra, který
žije ve Zlíně, kterého však ne
mohl nikdy navštívit. Hovořil o
tom jak Rusové jezdili do Česko
slovenska, Rusínům to však dovo
leno nebylo. Ale v tom se ani
dnes nic nezměnilo, trvá to tak
stále. Lidé z Ruska, z Kazach
stánu a odjinud mohou do Česko
slovenska, Rusíni si to dovolil
nemohou. Bydlí v Užhorodě, ale
svého bratra ve Zlíně navštívit
nemůže, nechtějí mu vyměnil pe
níze, ani když obdrží od bratra
pozvání. To platí stejné dnes jako
za Brežněva.
Před krátkým časem jsme si v
Československu pňpoméli 74 vý
ročí vzniku Československé repub
liky, ale všichni už víme, že to
bylo poslední výročí tohoto státu.
Pan Sergejev k tomu řekl, že on
je přesvědčen, že to není poslední
výročí. Vyjádřil se rovněž, že ne
chápe, proč se Slovád chtějí od
Československa odtrhnout, že je
jich problémy a požadavky se pře
ce daly řešit jinak a určitě by se
vyřešily. V tom jsem s panem
Sergejem zajedno. Češi, Slováci a
Podkarpatská Rus by měli žít v
jednom státě, prohlásil na závěr
pan Sergejev.
Na vrátnici užhorodské univer
zity sedí paní Alžběta Štabemáková, je Češka z Prahy a na Za
karpatskou Rus přišla v roce 1946
jako repatriantka. Její matka se
narodila na Zakarpatskú. Z Prahy
byli násilně odsunuti, když byli
tamními úřady předáni ruskému
repatriačnímu úřadu, který ji a její
matku odsunul do Užhorodu.
Vzpomíná na tu dobu s velkou
bolesu a zármutkem. V Praze
měli nějaký majetek, o nějž pro
jevil zájem určitý tehdy vlivný
člověk. Chtěl se ho zmocnil. A

dosáhl toho takovým způsobem,
že je ohlásil jako kolaboranty a
Rusové už provedU to, co on od
toho očekával. "ByU jsme prosu'
lidé a ničím jsme se neprovimh.
Presto už 5. května 1945 nás odvedb z pražského bytu a řekli nám
že tak Činí proto, aby nám dali
odíránu na poUcejním ředitelství.
Odsud jsme se však domů už nik
dy nevrátib. Tak jak nás odvedli,
bez osobních véd a všeho ostat
ního, jsme byli rok internováni.
Co se dělo v ruských internačních
táborech, o tom bych mohla vy
právět véd, které mi nikdo ne
uvěří kdo to nepružil. Jsou to
strašné vzpomínky. Po odvedení
z pražského bytu jsme byb inter
nováni v jedné škole v PrazeLibni. Odtud nás asi po doseli
dnech přemístib do Michle, kde
byly dřevěné baráky. A co se už
tam s námi dělo, to bylo hrůzo
strašné. To co se říkalo o Němdch, jak jsem to já slyšela, to
nebylo nic co tam s námi dělali
Rasové a bohužel i Češi. Aby
Češi zachránili vlastní ženy a
děvčata, přiváželi na nás v noci
plná auta ruských vojáků. To, co
s námi ženami dělab, to už se aru
popsat nedá. Byla jsem mladá a
sama nevím jak je možné, že jsem
to vůbec přežila, že jsem z toho
nezešílela. Nemohu na to zapo
menout a kdykob mi to přijde na
mysl, vždy musím hořce plakat.
Byly jsme tam ženy mladé i starší,
Němky, Polky, Maďarky, Češky a
žádná nevěděla co nás čeká."
Smutné je vzpomínám paní
Štabemákové. Její matka byla
maďarské národnosti, otec byl
Čech. Manželství uzavřeli v
Užhorodě na Podkarpatské Rusi,
kde byl otec ve službách generála
Prchaly. Odtud se po okupad
Podkarpatské Rusi přestěhovali do
Prahy kde otec zemřel. Protože
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Motorem ekonomiky jsou malí a střední podnikatelé!

Každý občan musí znát svého strážníka!

Res
gen. Svoboda. Když se po 2. sva
tové válce vrátil domů, už "tady"
bylo Rusko, už Podkarpatská Rus
neexistovala. Hranice byla obsa
zena bolševickými vojáky, takže
odchod na území poválečného
Československa nebyl už možný.
Pan Sergejev má příbuzné ve Zlí
ně, bratra a manželku má ze Slo
venska z Jenkovec, jen kousek za
státní hrania. Jeho rodiče byli
Rusíni, ale Čechoslováci, jak to
sám trvrdí. Proto se také vrátil po
válce zpět do svého rodiště.
Lidský život bývá velmi složitý,
zejména tehdy, když historický
vývoj jednotlivých zemí nebere
ohled na jednotlivce. Ze vzpomí
nek pana Sergeje je cítit smutek a
lítost. Nebyl členem komunistické
strany a je na to hrdý. Více než
čtyřicet roků pracoval jako zedník
a když šel do důchodu dostal nejvyšší starobní důchod, který pro
normální občany tam byl možný.
Jako zedník a voják v 2. světové
válce dostal důchod 132 rublů mě
síčně. Byl to nej vyšší civilní
důchod, jak sám řekl. S manžel
kou si postavili malý domek, ale
nebylo to jednoduché. Cihly či
tvárnice na stavbu domku si vyro
bili sami z hlíny. A když začali
stavět přišlo KGB a zjišťovalo kde
na to vzal peníze, aby si mohl
koupit materiál. Dalo mu to mno
ho vysvětlování a dokazování, že
si cihly vyrobil sám a z hlíny,
které je všude dostatek. A jako
důkaz toho, že nelhal, musel to
také KGB v zápise podepsat.
Sestra pana Sergejeva žije na
Slovensku, kde se usídlila ještě
před 2. světovou válkou. Jeho
manželka pochází ze Slovenska.
Když manželka požádala, aby jí
bylo povoleno navštívit příbuzné v
Jenkovidch na Slovensku, KGB jí
to nepovolilo, i když obec
Jenkovice jsou jen sedm kilometrů

matka byla Maďarka nikdy se
dobře česky nenaučila a nikdy
také maďarskou národnost neta
jila. Udab ji jako maďarskonémeckou špiónku. Byla sedm
měsíců ve vězení na Pankrád, než
se dočkala vojenského tribunálu,
který ji osvobodil. Maminka byla
rehabditována, avšak zabavený
majetek už jim nikdo neodškodnil
a jak sama říká, nedostab ani
kopějku. Protože se maminka na
rodila v Užhorodě, předaly je
české úřady Rusům a ti je odsuntdi do Užhorodu. "Proti Rusům
nemohu nic špatného říci neboť v
té době s námi ruské úřady za
cházely a jednaly poměrně slušně,
každopádně lépe než Češi", do
dává paní Štabemáková. Matka
byla v takovém stavu, že téměř
umírala. A když ji český vojenský
tribunál osvobodil, předák ji Češi
ruským orgánům. Ještě před trans
portem ji dab Rusi do Masaryko
vých domovů v Praze, kde pobyla
dva měsíce a kde ji také postavib
trochu na nohy. "Jsem za to Ru
sům velmi vděčná. Oni nás nebrak jako špatné bdi, my jsme se
také ničeho nedopustili. Konečné
všichni to známe, že Rusové krůtě
potrestab každého, kdo se za mi
nulé války jakkob provutil. Dosud
se nám z české strany za to nikdo
neomluvil, ani nám nedal žádné
vysvětlení proč se to vůbec stalo",
s lítostí konstatuje paní Štabernáková.
Toto kruté období má paní Šta
bemáková za sebou. Její další
život už probíhal v Užhorodě na
Zakarpatské Rusi. Prožila zde
přes čtyřicet roků praktického ži
vota. A jaké to byly roky?
"Byla to pochopitelně velmi
těžká a zlá doba. Já jsem o životě
neměla nejmenší ponětí, až do
naší pražské internace jsem se
učila. Nevěděla jsem jak si mám

vydělat peníze na krabičku zápa
lek. Byla jsem však postavena na
vlastní nohy, matka byla stále vel
mi nemocná, pracovat nemohla.
Takže namísto toho, abych se
mohla dále vzdělávat, musela
jsem vydělávat pemze. Nebyla
jsem ničím nic jsem neuměla.
Tady v Užhorodě bvia tehdy ještě
maminčina matka, babička, ta
byla velmi stará a musela jsem ji
opatrovat. ZaČínab jsme, jak se
říká, od samého začátku. Bohu
žel, zde se na nás vždy dívab jako
na černé ovce, neboť my jsme byU zvykh' hovořit vždy to, co jsme
chtěb. A tady to pro nás, stejně
jako pro všechny ostatní, nebylo
možné. Chtél-li zde někdo říci
pravdu, musel počítat s tím, že ho
odvezou kdesi daleko do Sovět
ského svazu. Občany Zakarpatskú
považovab Rusové, zejména však
bolševici, jako vrahy Sovětského
svazu. Stále jsme zde žih ve stra
chu a v nejistotě, a já bohužel
nemohu prohlásit, že by se na
tom něco moc změnilo i nyní.
Uplatnit se a dostat přiměřené
slušné zaměstnání nebylo možné,
neboť vždy a všude byla za kaž

dým policejní osoba, která davala
zprávy o jeho konání, s kym se
stýká, co hovoří, jak se obléká,
atd. No a takový člověk jako jsem
já, neměl možnost se uplatnil.
Často jsem se kriticky vyjadřovala
a měla jsem štěstí, že mne neodvezb. Každý muž na mém místě
by takto neobstál."
Sovětský svaz se rozpadl a úze
mí Zakarpatské Rusi se stalo sou
částí Ukrajiny. Komunistická stra
na Sovětského svazu přestala být
podle ústavy vládnouc stranou. V
zenu byla zrušena totabtní moc,
takže je předpoklad, že život by
se měl ubírat cestou podle demo
kratických zásad.
Jak to tedy skutečné nyní na
Zakarpatské Rusi je?
K tomu se vyjádřila paní
Štabemáková takto:
"Situace se nezměnila. Vždyť co
se u nás vlastně stalo?" Ti lidé,
kteří seděb na vedoucích místech
byb komunisté, protože jenom
komunista mohl zastávat vedoucí
místo. A oni nyní říkají tak: ’My
jsme byli komunisté a nyní už
jsme bezpartajnf. To znamená,
že ti lidé-si zménib svůj štít. byb

PRAŽSKÉ

UZENÁŔSTVÍ
364-1787
638 Queen St. VV.
Toronto, Ont.
M6J 1E4
* Pražská šunka

* Pražské uzeniny
* Maso la jakosti
* Denně čerstvá"
chutná jídla,
cukrářské výrobky
a slané rohlíky

13

Národnostní princip? V životě ANO - v politice NE!

UPOZORNĚNÍ
Lustrační osvědčení vezměte
s sebou s občanským průkazem.
Pro urychlené ověření osvědčení
nechte okopírovat originál
h kopii odevzdáte na sněmu.

č . 1 1 /9 3

p u b lic a "

METRO, trasa A, stanice Dejvická
směr Podbaba, hotel IntemationaL
Po levé straně asi 400 ttl

"Res

OBČANSKÝ KLUB

D reviny kostelík v K unčidch p7 O iu l
prenesený z Podkarpatské Rusi

kosú porovnal s našimi, kieré nas
provázely více než čtyři desetiletí.
A porovnejme také, zda a jaké
jsou rozdíly v dosud trvající vládě
bývalých komunistů.
Vzhledem k tomu, že Česko 
slovensko přestává existovat a že
už ani Sovětský svaz neexistuje,
zaniká platnost smlouvy podepsané obéma státy v červnu 1945
o pňpojení Podkarpatské Rusi k
Ukrajině. Tvrdí se to v prohlášení
Společnosti karpatských Rustnů.
zaslaném Organizaci spojených
národů a Evropskému parlamen 
tu. Společnost požaduje, aby zá 
stupci Rusínů mohli promluvit v
obou těchto mezinárodních insti
tucích. Chtějí, aby se svět dověděl
o jejich koloniálních problémech,
aby jim Organizace spojených párodů a Evropský parlament, po 
mohli uskutečnit plebiscit o sebeurčení rusínskeho národa pod
mezinárodní kontrolou. Já jim ze
srdce přeji, aby se jim to velmi
brzy spbiilo.

V SOBOTU 20. 3. 1993
Prezence od 9.00 hod.
Pracovní Jednání od 10.00 hod.
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Na to všechno pochopitelně inu
símě stát v dlouhých iróniách a
když to dostaneme, řekneme si
chválabohu. Nejdu-li však o páté
ráno za chlebem už později ne 
mohu počítat s tím, že ho dosta
nu. A tak je to i s mlékem. Život
zde je nesmírně krutý."
V obchodech, které si koupili
soukromé osoby, se potraviny ne 
prodávají. Tam je k doslání zboží,
které se doveze z ciziny a koupil
jej lze jen za dolary nebo marky.
A takovou měnu prostí lidé na
Zakarpatskú nemají. M ají ji však
li, kteří po celou dobu bolševické
existence byli u moci a na privi
legovaných místech.
Bude velmi těžké uskutečnit na
Zakarpatskú jakékoli podstatné
změny. Lidé, kteří pamatují Čes
koslovensko (jsou to už velmi staří
lidé) tvrdí, že jedině návrat do
Československa by mohl zajistil
změny v životě lidí k lepším pod 
mínkám. Lidé tam vědí, že v Čes
koslovensku tyto věd probíhají
docela jinak. Jenže, od tamních
lidí bylo slyšet slova, která nám
velmi mnoho připomínají součas
nou situaci v naší vlasti: "Je těžké
něco změnil, když lidé nechtéjí
pracovat. Jsou to zejména mladí
lidé, kteří u nás prodávají na bazárech, nestarají se o to, aby sami
pracovali, aby něco produkovali.
Oni nakoupí za hranicemi, dove 
zou to sem a tady to prodávají za
drahé peníze, ale také za dolary.
Úřady to trpí a někdy i podporují.
Za takového stavu není možné,
aby se uskutečnila změna. Stál
pro lidi neudělá nic víc a pokud to
lidé nepochopí a nebudou praco 
vat, bude zde stále hůř." Tady je
už každá rada drahá.
Podkarpatské setkání s lidmi
bylo setkání s utrpením, smutkem
a nouzí. Ale jen tak pro zajíma
vost. Zkusme jejich prožité těž-

Praha 6-Dejvice,
ul. Jugoslávských partyzánů 15

1. Zahájení - hosté
2. Volba: moderátora,
skrutátorů, zapisovatele/ky,
návrhové komise
3. Schválení hlasovacího
mechanismu a programu
4. Zpráva KV HOS o činnosti
od posledního sněmu
5. Zpráva o hospodařeni HOS
6. Zpráva lustrační komise
7. Volba nového KV HOS
8. Schválení stanov,
organizačního řádu
9. Případná další koalice
10. Různé
Pokud se nemůžete dostavit na sněm,
zašlete písemné vyjádření na adresu:
HOS,
Senovážné náměstí 2 (přízemí),
110 00 Praha 1
tel. 02/2368300, tel. 8Lfax 2368301

Svoboda znamená vytvářet příležitost pro jiné!

PROGRAM

Sociální politika: aby i nejchudší z nás žil jako člověk!

Užhorodě.
Jak fungují v Užhorodě obcho
dy, pošta a spoje, jak se řeší
bytové věci a celý ten komplex
životních problémů, který provází
každého jednotlivce?
"Co k tomu mohu říci?", pokra 
čuje paní Štabernáková. "My jsme
byt nikdy nedostali. Když jsme po
odsunu z Prahy přišli do Užhoro 
du, žili jsme ve sklepě 1,80 m v
zemi a žili jsme tam 32 roků.
Jiný, lepší byt jsme nedostali,
neboť maminka i babička byly
nemocné a nepracovaly. Já jsem
byla sama, déu jsem neměla,
takže jsem nárok na byt vůbec
neměla. Vždy nám bylo řečeno,
že jsme dosud nezdedili a že
nezdechneme ani později. V ob 
chodech se stala změna zejména v
tom, že to málo co tam bylo, se
bohužel všechno vyváži ven za
hranice. Odsud lidé jezdí do
Polska, do Maďarska i do Čech a
to co odsud vyvezou to tam pro 
dají a koupí za to věci, které zde
nejsou. A zde je prodají za vysoké
ceny. Kdo tyto věci kupuje a kde
na to bere peníze, to já nevím.
Prostý člověk si nemůže takto nic
koupit. Dostali jsme kupóny, ale
co si za ně můžeme koupit? Když
já mám plat 940 kupónů na měsíc,
musím asi takto počítat. Salám
obyčejný vařený stojí 200 kupónů
kilogram. Chléb je za 5, za 7, za
9, ale také za 19 i 23 kupónů ki
logram. Mléko stojí 4 kupóny půl
Utru. Podle toho si můžete před 
stavit co si můžeme zde koupit.

rudí a dnes jsou bdí. Avšak myslí
a konají stejně jako předtím. Tak 
že nic se nezměnilo."
Člověka přebarvit lze, to velmi
dobře známe a není to ani tak
těžké. Ale co s jeho myšlením a
svědomím? Jaké to může mít ná
sledky? Nepochybně stejné anebo
alespoň obdobné jak u nás, tak i v

SNĚM SE KONÁ

" Je možné, že zlo nakonec přece jen zvítězí, ale nedopusť, aby zvítězilo skrze

tvou osobu a s tvou pomocí."

A. Solženicyn

i nekonstruktivní činnost polistopadového establishmentu.
V Praze dne 4. ledna 1993

výkonný výbor LDS

Zpravodaj Liberálně demokratické strany 1/1993

Výkonný výbor LDS
k sociálním právům občanů
Zákony o pojistném podle LDS ohrožují sociální situaci drob
ných podnikatelů a živnostníků a odporují ve svém duchu moder
nímu liberálnímu pojetí.
V prohlášení se uvádí, že zdravotní a sociální pojištění se stalo
z všeobecné možnosti celospolečenskou povinností a dávky na
ně daněmi, yzniká tak systém, který se výrazně liší od obdobných
systémů ve vyspělých státech, kde přinejmenším osoby samo
statně výdělečně činné nemusí být povinně pojištěny.
LDS klade tento systém do souvislosti s nedávno novelizova
ným zákoníkem práce, který nadále obsahuje prvky socialistic
kého zákonodárství zajišťujícího po léta existenci jednotné vrstvy
.pracujících“. To brání vzniku strukturované demokratické spo
lečnosti, především potřebné střední vrstvy. Daňový systém, pra
covní zákonodárství i zákony sociální vyžadují v tomto smyslu
značné úpravy, praví se v závěru prohlášení.
(Plný text prohlášení v příloze)

Soudní spor s ODA
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nem Rumlem umožňuje s tichým souhlasem tzv. likvidátorovi Ing.
Hřebíčkovi beztrestně v zájmu ODA rozprodávat majetek LDS. Or
ganizace LDS se rovněž pozastavují nad tím, že Dr. V. Hradskou,
která je ve sporu LDS versus ODA hlavní žalovanou osobou, zastu
puje prominentní člen ODS JUDr. Karol Storne (poslanec bývalého
FS ČSFR) a že tatáž paní Hradská mohla ve stejné době dostat
důvěru ministra zahraničí ČR Josefa Zielence, když byla údajně
nominována do funkce velvyslankyně české republiky v Budapeš

ti. Výkonný výbor LDS zasílá na podněty oblastních organizací
dopis Výkonné radě ODS. Upozorňuje v něm na uvedené skuteč
nosti nezanedbatelné nejen pro LDS, ale i pro míru občanských
svobod a stav politické kultury v naší zemi. O dopise Výkonné radě
ODS informovali představitelé naší strany na tiskové konferenci
5. ledna 1993.

Ještě dříve, než byl ustaven český stát a než se v plénu
ČNR začal projednávat návrh jeho ústavy, bylo ohlášeno
z iniciativy 24 převážně levicových poslanců, že 6. pro 
since t.r. (1992 - pozn. red.) se v Kroměříži uskuteční první
zasedání moravskoslezského sněmu. Svolání morav 
skoslezského sněmu vyvolává předem nelibost a námitky.
Není to náhodné.
Levicové a krajní politické směry hledají od počátku
slabá místa v koncepci samostatného státu; chystané cen 
tralistické řešení nově vznikajícího státního útvaru, ne 
dbající práv historických zemských celků, k takovým sla 
bým místům - soudě podle informací o návrhu české ústa 
vy - nepochybně patří.
To, že návrh ústavy nevychází vstříc samosprávě histo 
rických zemských celků, je závažné a zarážející, a to ze 
jména ve světle těchto okolností:
Především: zatímco se návrh preambule ústavní listiny
hlásí k tradicím „státnosti zemí koruny české“, v samot
ném návrhu ústavy nehrají tyto země významnější úlohu.
Stá* a být obnoven v hranicích historických zemí, ale
nich. Vzniká tak závažný rozpor, který nebude možno
žádným centralistickým řešením odstranit.
Zkušenosti z okolních zemí, zejména však ze SRN,
ukazují výhody státu založeného na pevné ústřední vládě
a současně na samosprávné moci historických zemských
celků. Tyto zkušenosti je třeba poměřovat zkušenostmi
vlastními. Poukazují k tomu, že nikoliv federální princip
sám o sobě, jak se dnes často tvrdí, ale federace spojená
s nedemokratickou ústřední vládní vůlí (tzv. pragocentrismus) patřila k jedné z hlavních příčin rychlého rozkla 
du samostatného státu.
Veřejné mínění v Čechách dosud potřebu zemského
členění nepociťuje; snadno může proto v úsilí o zemskou
(moravskou) samosprávu vidět dílo pouze nebo přede 

V úterý 15. prosince proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 1
druhé stání ve věci žaloby LDS proti ODA, zvláště proti bývalým
funkcionářům LDS Dr. V. Hradské, Ing. J. Pechlátovi, V. Rumlovi
a tzv. likvidátorovi Ing. O. Hřebíčkovi. Připomeňme, že první stání
v květnu bylo hned v úvodu z procedurálních důvodů odročeno.
Ani tentokrát se samozřejmě osobně nedostavil žádný z žalo
vaných a ODA dokonce nevyslala právního zástupce (patrně v na
ději, že k projednávání žaloby vůbec nedojde). LDS zastupoval její
předseda Emanuel Mandler. Předmětem jeho výpovědi bylo .vy
loučení“ zástupců českých organizací z LDS v lednu 1992 a legi

timita celorepublikové konference naší strany 22. února, kterou se
pokusil zpochybnit právní zástupce V. Hradské JUDr. Karol Storne.
Hlavním argumentem odpůrce pak bylo tvrzení, že navrhovatel LDS - neexistuje (!!).
Po třech hodinách bylo jednání soudu odročeno na 26. leden
1993 s tím, že právní zástupce odpůrce zabezpečí přítomnost
Dr. Hradské. Soudkyně JUDr. L Soušková závěrem přislíbila vy
dání usnesení o předběžném opatření, které by tzv. likvidátorovi
zamezilo až do rozhodnutí soudu manipulovat s majetkem zaze
ným naší straně.
Za velmi pozitivní můžeme rovněž považovat zájem sdělova
cích prostředků; účast osmi novinářů v soudní síni a následné
ohlasy v ústředních denících dávají tušit, že průběh sporu se stal
veřejnou záležitostí, jak je tomu v demokratických zemích v po
dobných případech zvykem.
Oblastní organizace LDS vyjadřují své znepokojení nad tím, že
nejsilnější strana české vládní koalice poskytuje podporu svému
koaličnímu partnerovi. Občanské demokratické alianci, v jeho úsilí
o protiprávní likvidaci LDS a uchvácení jejího majetku. Svědčí
o tom například skutečnost, že ministerstvo vnitra ČR řízené Ja

celků - nebo alespoň stát se zemskou samosprávou jako
první krok k vytvoření státu spolkového. A právě tak je
třeba doporučit, aby fakt, že v Kroměříži se 6. prosince

na vlastní dovednost, síly a schopnosti.
Liberálně demokratická strana považuje vytvoření českého státu za zásadní a pozitivní přelom v po
listopadovém vývoji, za událost, která by rozhodně měla povzbudit tvořivé síly obyvatelstva Čech, Mora
vy a Slezska. Aby se tak mohlo stát, je třeba navázat na dosud uskutečněné demokratické změny a
s racionální kritičností se odpoutat od toho, co naší společnosti zanechala desetiletí totalitního režimu

1/1993
leden

ním řešením, které by opomenulo možnost vytvořit nedualistický spolkový stát složený z historických zemských

První dny samostatného českého státu jsou provázeny nejen uspokojením, optimistickými předsta
vami a upřímnými předsevzetími, ale také pocity rozpačité neurčitosti. Jistotu každodenního soužití
ve společném státě (jistotu stále problematičtější) vystřídala nezbytnost spolehnout se sami na sebe,

140 00 Praha 4 - Nusle (poblíž nám. Bratří Sy
tel./fax: 02/42 89 481
má sejít moravskoslezský sněm, byl přijat uvážlivě a racio 
nálně.
(Prohlášení bylo zveřejněno
na tiskové konferenci LDS 4. prosince 1992.)
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vším levicových sil.
Otázka zemské samosprávy je ovšem mnohem složi
tější. Ale pokud pravice tuto důležitou část státoprávního
uspořádání zanedbá, nemůže se divit, budou-li samo 
správné demokratické požadavky vznášeny proti ní.
Z uvedených důvodů naléhavě varujeme před ústav

LDS ke vzniku českého státu

