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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

RES PUBLICA

26. března 1993

Jen o fous pravděpo
dobně prolezu do nové
Charty 77. Na závadu by
mi bylo, že jsem ze st
rany /víme o jakou šlo/
nevystoupil do 1.9.1969
ale až 12.11.1969. Kdo
žil v txch letech a ne
byl slepý i hluchý zá
roveň ví, že vystoupit
ze strany do 1/9.1969
bylo asi tak obtížné
jako po 17.11.1989. Bě
žte se vycpat. Ve stan
ovách a jejím zvláštním
ustanovení se toto vyža
duje,
nost,
nější bylo vystoupit v
70. a “ ý ‘ ‘
\
přirozená nemluvíc o
50-tých až do začátku
roku 1968. Potom to šlo
jako po másle a to zro
vna do toho 1.9.1969.VH.

V. SETKÁM!
signatářů CHARTY 77
V sobotu 27. března 1993,
od 10 do 18 hodin
(prezentace již od 9 hodin)

v Občanském klubu,
Jugoslávských partyzánů 15

Praha-Dejvice
na kterém si budeme moci zvolit novou Radu CH77,
tři mluvčí, Smírčí komisi, schválit stanovy a dosavadní
prohlášení CH77 a podílet se přímo na místě na
tvorbě strategie Charty pro postkomunistická 90. léta.
Pošlete nám svoje představy, návrhy,
podněty a připomínky na obvyklou adresu.
Zapracujeme je do programu.

V. SETKÁNÍ

Těšíme se na vás

signatářů CHARTY 77

Rada CHARTY 77:
Antonín Bělohpubek, John Bok, Petr
Cibulka, Zbyněk Čeřovský, Pavel Nauman,
Vladimír Pavlík, Luboš Vydra

V sobotu 27. března 1993,
od 10 do 18 hodin
(prezentace již od 9 hodin)

v Občanském klubu,
Jugoslávských partyzánů 15

Dnes již víme, že politický etablishment vzešlý z disentu z velké části
zklsmsl, ne sněd pro své morální nedo
statky, ale pro svou politickou neujesn^nost. Takže 8Ž po třech letech če
kání
na zázrak vzniká Charta 77 - Pře
Těšíme se na vás
stáváme mlčet! Tažný kůň iniciativy
Rada CHARTY 77:
Antonín Bělohoubek. John Bok. Petr
Antonín Bělohoubek ví o čem mluví. Na
Cibulka. Zbyněk Čefovský. Pavel Nauman.
Vladimír Pavlík. Luboš Vydra
hladomor se nezapomíná.
V.H.
Uvnitř čísla:
Praha-Dejvice
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(JOdndty a připomínky na obvyklou adresu
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Dopis signatářům a příštím členům CHARTY 77.
Ch a r t 8 77 - Přestáváme mlčet!
CH 77 č.1/93: Ke znovuzvolení V.Hevla prezidentem.
CH 77 č.2/93: K obcházení a ignorování Lustrač.žák.
V duchu tčchto zásad bude CH 77 prosazovat pol.hodn.
Přihláška za člena Charty 77./Luboš Vydra/.
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Red. Josef Voleřík
rada:M.Zemanová,J.A.Varga

Uzávěrka: 21.3.93

Vážení přátelé!
Jak jistě víte, Kruh mluvčích Charty 77 ukončil svoji činnost. Charta však žije dál. Vznikla na základě
individuálních podpisů základního prohlášení, a tyto podpisy zrušit rozhodnutím Kruhu mluvčích Charty 77
nelze. Takový postup je dokonce nelegitimní. Vůli pokračovat totiž potvrdilo i III. setkání Charty na jaře 1992,
kde snahy ukončit její činnost byly většinou přítomných signatářů rozhodně odmítnuty. Jak tehdy mnozí řečníci
při obraně Charty uvedli, Charta 77 svoje poslání ještě ani zdaleka nesplnila. Bylo však nezbytné Chartu
demokratizovat, dát jí nové obsahové impulsy a pevnější strukturu. Společenskou situaci považujeme za natolik
vážnou, že jsme se rozhodli k tomuto kroku i při vědomí, že se proti nám postaví chartovní establishment a že
extrémní levice i pravice se bude snažit naši aktivitu zneužít ke svým cílům, což se i po IV. setkání Charty
stalo. Proto zveme srdečně všechny signatáře, kterým jsou ideály Charty 77 drahé a chtějí aktivně přispět
k jejich naplňování, na V. setkání 27. března 1993 od 10 hod. do sálu Občanského klubu, Jugoslávských
partyzánů 15, Praha-Dejvice, aby si opět demokraticky zvolili své představitele a společně se poradili o
další strategii.
Ty, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů dostavit a přitom mají zájem se k budoucnosti Charty vyjádřit,
prosíme, aby své stanovisko vyjádřili písemně na adresu: Charta 77, Luboš Vydra, přízemí, Senovážné nám. 2,
110 00 Praha 1, tel. (02) 236 83 00, tel. & fax: 236 83 01,223 002.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na setkání.
V Praze 15. 3. 1993

VOLIE

Rada CH77
Antonín Bělohoubek, John Bok, Petr Cibulka,
Pavel Nauman, Vlado Pavlík, Luboš Vydra

Po listopadu 1989 signatáři Charty, kteří zaujali vysoké mocenské pozice, dělali mnohé, co dělat neměli a
nedělali mnohé, co dělat měli. Ztratili zájem o základní principy Charty, kritické poslání CHARTY jim začalo
dokonce vadit; její činnost ochromili a Charta se odmlčela. I mlčící CHARTA však byla pro ně tak nepohodlná,
Že se ji pokusili zlikvidovat.

CHARTA 77 - PŘESTÁVÁME MLČET!
Charta 77 je volné nadstranické společenství svobodných občanů, spojených úsilím o prosazení a obranu
demokratických hodnot a lidských práv v politickém životě země. Členové Charty 77, vycházejíce ze svého
ustavujícího prohlášení, chápou politiku v původním slova smyslu - z řeckého poliš = obec, tedy jako starost o věci
obce. Proto nemůže být politika jen záležitostí profesionálních politiků, je věcí všech občanů. Ideálem Charty je
mravní, svobodně myslící a jednající bytost. Z tohoto důvodu usiluje svojí činností o to, aby se lidé začali znovu
zajímat o věci veřejné, o to, co se kolem nich děje. To předpokládá, že člověk by měl aktivně podporovat všechno,
co považuje za správné a aktivně vystupovat proti tomu, co považuje za špatné. Budeme se jako chartisté,
společně i každý zvlášť, podílet na vytváření takového politického prostoru, ve kterém bude mít každý občan
zaručeno nejen právo, ale i skutečnou možnost podílet se na tvorbě rozhodnutí, které se ho podle jeho názoru
význame dotýkají. Politiku je nutno dělat před lidmi, s lidmi a pod jejich kontrolou. Charta 77 bude vždy
kritizovat politiku, která se odehrává za zády veřejnosti, byť by to i zdánivě bylo v její prospěch. Osobní účAst
občanů na správě svých věcí je nutí o všem mnohem důkladněji přemýšlet a proniknout co nejhlouběji k podstatě
problému, protože si uvědomují, že důsledky svých rozhodnutí pocítí jako první sami na sobě. To je ta nejlepší
škola zodpovědnosti vedoucí k lidské a občanské zralosti. Ti, kteří dali přednost nechat se vodit za ručičku
všemocným státem jako malé děti,také jako malé děti nakonec zemřou, aniž cokoli pochopili. Charta TI vychází
ze zásady, že demokracie a centralismus jsou neslučitelné. To ji vede k prosazování politického a geografického
polycentrismu. V důsledku to znamená, že vše, co je možno rozhodnout na místní úrovni, tedy co nejblíže
občanovi, se řeší tam a teprve to, co na místní úrovni efektivně rozhodnout nelze, je občany dobrovolně
delegováno na vyšší správní jednotku (princip subsidiarity). Jedná se kromě jiného o nejúčinnější mechanismus
kontroly moci z dola, což zůstává jedním z hlavních a trvalých úkolů Charty 77. Zbavme se čecháčkovskoasiatského uctívání mocných.Když prezident, tak první mezi rovnými. Když demokracie, tak pro všechny!

MYSLÍME NA

KAS, MYSLÍME A SVÉ PŘEDPLATITELE!

Prohlášení CHARTY 77 č. 1/93
KE ZNOVUZVOLENÍ VÁCLAVA HAVLA PREZIDENTEM
V prohlášení signatářů CHARTY 77, schváleném na 4. sněmu CHARTY (a předtím v listopadové petici skupiny chartistů), jsme vyjádřili
náš zásadní odpor ke kandidatuře V. Havla na úřad prezidenta ČR a nemáme ani po jeho zvoleni důvod na těchto vyjádřeních cokoliv
měnit.
Rada CH77 vyslovuje své politování nad tím, že ani V. Havel sám, ani poslanci vládní koalice nerespektovali výsledky průzkumů
veřejného mínění (prováděl IVVM), ve kterých se pro zvolení V. Havla prezidentem vyslovilo v listopadu 1992 51 %, v prosinci už
jen 45 7c dotázaných Před volbou by bylo s velkou pravděpodobnosti procento příznivců V. Havla ještě menší. Z toho plyne, že v případě
přímé volby by V. Havel zřejmě zvolen nebyl. Takto nám byl za prezidenta spíše vnucen. I nepatrná většina hlasů, jimiž byl v Poslanecké
sněmovně zvolen, by měla vést V. Havla k zamyšlení nad chatrnou legitimitou jeho moci.
Rada CH77 bude v příštích měsících pozorně sledovat, jak se V. Havel bude stavět k zákonu o protikomunistickém odboji jako celku i k
jeho detailům, k zákonu o nepromlčitelnosti zločinů komunistů, k novele lustračního zákona (doufejme, že mnohem spravedlivější, to jest
mnohem tvrdší, než je lustrační zákon dosavadní), k zákonu precizujícímu identifikaci špinavých peněz a k dalším zákonům politicky zvlášť
významným.

VOLTE

Rada CH77
Antonín BÉLOHOUBEK, John BOK, Petr CIBULKA,
Pavel NA UMAN, Vladimír PA VLÍK, Luboš VYDRA

Prohlášení CHARTY 77 č. 2/93
K OBCHÁZENÍ A K IGNOROVÁNÍ LUSTRAČNÍHO ZÁKONA
Lustrační zákon byl Federálním shromážděním přijat 4 října 1991; účinnosti nabyl o měsíc později, 5. listopadu 1991. Přestože v
podobě jak byl schválen mohl stěží napravit křivdy způsobené komunisty a sotva mohl být spolehlivou zárukou našeho vývoje k demokracii,
byl tento zákon navíc od samého počátku obcházen a ignorován.
Tomu, kromě jiných a důležitějších, napomohla i Nezávislá komise FMV vedená Jaroslavem Baštou, která naprosto účelově vydávala některými
prominentům, zkompromitovaným spoluprací s StB, očišťující dobrozdání (Václav H. J, Petra Bi
i, aj.). CH77 proto navrhuje všechna její
rozhodnuti přezkoumat formou otevřených soudních přelíčení, tedy pod kontrolou veřejnosti.
K tomu všemu je třeba přičíst výrok bývalého federálního ústavního soudu, zformovaného pod rozhodujícím vlivem Václava Havla a
zmanipulovaného svědeckou výpovědí Jaroslava Bašty, přičemž samo složení soudu bylo takové kvality, že by ho bylo nutné v případě
přijetí poctivého zákona o debolševizaci nejspíš úplně rozpustit. Tento soud vyňal z působnosti zákona osoby registrované v kategorii C tedy důvěrníky StB a kandidáty tajné spolupráce, mezi nimiž se často nacházely osoby mnohem nebezpečnější než mnozí agenti.
Výsledkem této praxe je stav, v němž se nalézá naše společnost více než tři roky po pádu komunistického systému; stav pobuřující ve
srovnání s našimi možnostmi i s proklamovanými záměry a sliby našich politických představitelů.
To, že lustrační zákon nerespektují komunisté, ať současní nebo bývalí, nijak nepřekvapuje Že však na jeho dodržování netrvá ani naše,
údajně pravicová, vládni koalice, že nevolá za jeho porušování k odpovědnosti všechny vedoucí osobnosti veřejného života, od ministrů,
jejich náměstků, přes rektory a děkany vysokých škol až po ředitele významných institucí, je zarážející.
Politikové této koalice by neměli zapomínat, že svou dnešní moc získali na základě předvolebních programů, v nichž se zavázali vyvést
naši společnost z ekonomické a morálni krize a vybudovat základy právního stáru, v němž bude spravedlnost pro poctivé lidi opět oporou
a pro nečestné hrozbou. Tomu však současné uplatňování lustračního zákona, jakož i mnohé další jevy našeho politického vývoje, málo
odpovídají.
Po šestnácti měsících, jež uplynuly od listopadu 1991 je tedy nutné konstatovat, že zákon číslo 451/1991 Sb. neplní svou funkci, neboť
nemá náležitosti skutečného zákona. Je přece známo, že zákon, který neplatí pro všechny, to jest, z něhož jsou možné výjimky, stejně jako
zákon, za jehož porušení nejsou stanoveny žádné sankce, není zákonem, ale v lepším případě jen pouhou proklamaci, v horším pak klamáním
veřejnosti.
Rada CH77 proto zastává názor, že je nutné v nově konstituovaném státě lustrační zákon novelizovat, tedy především rozšířit jeho
působnost, zrušit veškeré výjimky, stanovit sankce za jeho nedtxiržování a diferencovaně prodloužit jeho platnost podle kategorií od 51et
až po doživotí, např. u důstojníků StB, LM, členů ÚV KSČ a vlády z let 1948-1989.
CHARTA 77 je dále toho názom, že osoby, které se v minulosti prokazatelně dopustily vlastizrady a obdobných zločinů nebo zločinů
ponižujících lidskou důstojnost, byť by při tom neporušily tehdy platné zločinné komunistické zákony, musí být postaveny před řádný soud
složený z lidí nezkompromitovaných aktivní kolaborací s komunistickou diktaturou. Nelze připustit, aby komunistické zločince soudili
zločinci v talárech.
Stejně tak je rada CH77 přesvědčena, že základní podmínkou pokroku na naší cestě k demokratické společnosti je otevřenost. Je tedy
nezbytně nutné skončit s policejním tajnůstkářstvím minulého režimu a otevřít archivy StB a KSČ veřejnosti, přinejmenším v takovém
rozsahu, jak se to stalo v sousedním demokratickém Německu. Důvody společenské a finanční, uváděné jejich dnešními správci, odmítáme
jako účelové a jsme přesvědčeni, že zainteresovaní občané výlohy rádi zaplatí a jako dospělí lidé se dokážou s informacemi tam ukrytými
vyrovnat.
Rada CH77 proto vyzývá poslance nejvyššího zákonodárného sboru, aby k těmto úkolu přistoupili se vši odpovědnosti a co nejdříve.

V Praze 20. února 1993

VOLTE

Rada CH77
Antonín BÉLOHOUBEK, John BOK, Petr CIBULKA,
Vladimír PA VLÍK, Luboš VYDRA

V duchu těchto zásad bude Charta 77 prosazovat tyto politické hodnoty:
A) Spravedlnost pro všechny. Pro zločince i jejich oběti. Tedy stop komunismu v právním státě. To
předpokládá přijetí těchto zákonů:
1. Zákon o debolševizaci společnosti v podobě schopné vyřadit komunistickou nomenklaturu z mocenské hry.

2. Zákon o III., protikomunistickém, odboji
3. Zákon o nepromlčenlivosti zločinů komunistů a jejich spoluviníků.
4. Soubor zákonných opatření schopných objevit a neutralizovat špinavé peníze v hospodářské, politické a
nocenské sféře, protože kdo kontroluje peníze, kontroluje i politickou moc.

5. Zákon o povinnosti vlády zveřejnit kompletní seznamy komunistické nomenklatury všech stupňů, příslušníků
StB a dalších tajných služeb, jejich spolupracovníků, Lidových milicí, důstojníků vojsk Ministerstva vnitra a
Pohraniční stráže, armádní
nomenklatury, vedoucích pracovníků kádrových oddělení a oddělení zvláštních úkolů, učitelů marxismu-leninismu
včetně materiálů, týkajících se jejich činnosti. Jediné úplné zveřejnění všech utajovaných skutečnosti z éry
komunistické diktatury je schopno zajistit civilizované fungování zastupitelské demokracie a znesnadnit vydírání
vlivných osob komromitujícími materiáli z dílny Stb k dosažení neoprávěných výhod, což by nutně muselo naši
parlamentní demokracii úplně zdiskreditovat.

6. Zákony přerušující právní kontinuitu s komunistickou teroristickou diktaturou a to ze stejných důvodu, z jakých
byla po 2. světové valce přerušena právní kontinuita s nacismem.

B) Demokracie pro všechny, ne pouze pro někoho. To předpokládá, že Charta 77 jako celek a všivhni její
členové jako jednotlivci budou usilovat o přijetí těchto zákonů:
1. ZákoA o decentralizaci státní správy směřující k tomu, aby se těžiště moci přesunulo co nejblíže k občanům.
2. Zákon vzájemně vyvažující vliv parlamentu, vlády, prezidenta, soudní moci, samosprávných orgánů, finančních
a průmyslových seskupení,odborových svazů, prvků přímé demokracie jakým je např. ve vyspělých demokratických
zemích promyšlený systém referend, atd.
3. Zákon o referendu a to v takové podobě, aby žádná důležitá otázka týkající se obyvatel daného regionu (místní
úroveň, okresní, zemská, republiková) nebyla rozhodnuta bez jeho použití (viz praxe americké a švýcarské
demokracie).
4. Zákon o kolizi zájmů schopný zabrabnit zneužiti volené nebo jmenované funkce k vlastnímu prospěchu včetně
tvrdých sankcí za jeho porušení.

5. Zákon zajišťující jednotlivcům a menšinám nejen ochranu před většinou, ale i právo a hlavné reálnou možnost
vyjádřit svůj názor odlišný od názoru většiny, zejména rovny přístup k publikačním prosředkům, které jsou dotovaný
z peněz daňových poplatníků .
6. Zákon umožňující volitelnost soudců a policejních náčelníků občany teritoria, na kterém budou vykonávat své
pravomoci. Tedy nejdeinokratičtéjší a nejúčinnější forma debolševizace, kontroly, zprůhlednění a zcivilnění
represivních orgánů státní moci.

7. Do doby, než bude možno úplně znišit bolševickou armádu, jako největší hrozbu pro demokracii, přijmout zákon
umožňující přebudovat ji na iniličnim základě (domobrana). V praxi by to znamenalo 17týdenní základní výcvik,
častější cvičení a ponechání výstroje a osobní výzbroje vojákům i po převedení do zálohy. Ozbrojen by tedy neměl
být stát proti lidem, ale svobodní občané na obranu svých práv!
Charta se dále bude:
8. Podílet na vytvářeni jednotného evropského a později i světového právního prostom.
9. Podílet na urychleném dokončení procesu evropské ekonomické integrace na zásadách politického a geografic
kého polycentrismu.

C) K dosažení uvedených cílů Charta 77 bude:
1. Usilovat o přeměnu v organizaci s vlastním programem, stanovami, určitou strukturou a demokraticky volenou
reprezentací.
2. Zakládat v místě bydliště svých členů a příznivců Kluby Charty 77. aby usnadnila šíření a uskutečňování ideálů
obsažených v této strategické koncepci.

3. Zaujímat veřejná stanoviska ke všem naléhavým problémům, kterými žijí lidé této zemé.
4. V případě přijetí nové strategické koncepce se Charta TI opět otevře všem morálně a politicky bezúhonným
lidem, kteří přijali myšlenky Charty za vlastní a chtějí aktivně podporovat její deklarované cíle.

Není trvalé prosperity bez svobody!

y
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Dopis signatářům a příštím členům CHARTY 77.
Vážení přátelé,

Nejprve se Vám musíme co nejpokorněji omluvit za odloženi terminu pripravovaného V. sněmu až na 27. 3. 1993.
Způsobily to však obtíže ryze technického rázu - především sal, v němž jsme se sešli v minulém roce, byl v únorovém
terminu již obsazen a potom tu byly potíže s poštou, která -jakjsme se dozvěděli až po minulem sněmu - doručila některým
signatářům naše materiály pozdě.
Tomu jsme tentokrát chtěli předejít, a proto jsme zvolili termín a místo, jenž máte na přiložené pozvánce .
Na minulem sněmu 12. prosince 1992 jste nás pověřili dopracováním stanov CH77 podle Vašich připomínek, dočasným
vedením CH77 a přípravou i svoláním sněmu jenž definitivně rozhodne o další práci a struktuře CH77.
Tvto úkoly jsme snad splnili: v příloze předkládáme opravené a doplněné stanovy, jakož i dokumenty, které jsme, také
vašim jménem vydali.
Protože jsme se minule dohodli, že od tohoto připravovaného Sněmu otevřeme Chartu 77 všem zájemcům, kteří budou
ochotni nám pomáhat při naplňováni programového prohlášení "CHARTA 77 - Přestáváme mlčet" a budou souhlasit s
jejími stanovami, a protože tyto pozvánky rozesíláme zatím ještě pouze podle adresáře signatářů Charty, prosíme Vás,
abyste tentokrát už přivedli co největší počet Vašich přátel zajímajících se o práci v CHARTĚ. Naši práci by také urychlilo
kdyby, pokud je to možné, všichni s sebou přinesli i výpisy z rejstříku trestu i lustrační osvědčeni. Na sněmu budou již
připraveny členské přihlášky, jež bude možné na místě vyplnit a stát se tak členy CH77 s hlasovacím právem již na tomto
sněmu.
Body jednání sněmu :
- projednání definitivní verze stanov a dodatečné schválení vydaných dokumentů
- otázfca registrace CHARTY 77 jako organizace na MV
- otázka vznesení požadavku na převedeni správy nadace Charty pod pravomoc Rady a Sněmu CH77

Pokračování na další stranx

Přihláška za člena CHARTY 77
pan(í):.............................................................................. narozen(a)........... .............................
bytem:........................................................................................................... PSČ.........................tel.............................................
byl(a); nebyl(a); v letech 1977-1989 signatářem(kou) CHARTY 77 (nehodící se škrtněte)
čís. dokomentu CH77 v němž je podpis uveden.........................
byl(a); nebyl(a) v létech 1948-1989 členem(kou) některé z komunistických stran (KSČ; KSS; KSSS apod.). placeným
funkcionářem organizaci bývalé Národní fronty nebo příslušníkem nomenklatury KSČ jakéhokoli stupně
jestliže byl (a) tak od roku.............. do...................(datum)
způsob ukončení členství v KS:
vyškrtnuti; vyloučeni; vystoupení z vlastní iniciativy
bvl(a); nebvl(a) jsem komunistickým režimem pronásledován(a)
jakým způsobem:...................................................................
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Kontaktní adresa: CHARTA 77, Luboš Vydra,
Senovážné námšstí č.2 /přízemí/,
110 00 Praha 1, tel. 02/236 83 00, tel.
fax: 02/236 83 01

Č.

Přílohy přihlášky: Lustrační osvědčení; Výpis z rejstříku trestů
Další informace můžete napsat na druhou stranu přihlášky.

p u b lic a ”

V................................................dne........................................... podpis..................................................

Res

Žádám o přijetí za člena CHARTY 77, chci svým jednáním aktivně napomáhat k naplňování cílů této organizace
tak, jak jsou vyjádřeny v jejím programovém prohlášení "CHARTA 77 - Přestáváme mlčet" a v dalších dokumen
tech, dodržovat schválené stanovy a tím přispívat k její dobré pověsti ve společnosti.
Proto současné prohlašuji, že se na mne nevztahuje žádné z ustanovení zákona číslo 451/1991 týkající se spolupráce s StB,
ani jsem v létech 1948-1989 nepatřil do nomenklatury KSČ jakéhokoli stupně, nevykonával placenou funkci v orgánech
bývalé Národní fronty, nebyl zaměstnancem kádrového oddělení, nebyl politickým pracovníkem v represivních složkách
státní moci, nepodílel se žádným způsobem na potlačování lidských a občanských práv a nebyl jsem ani odsouzen za čin
kriminální povahy. Beru na vědomí, že bez dodám lustračního osvědčení a výpisu z rejstříku trestů nelze přihlášku považovat
za kompletní a tím schopnou projednání.
Jsem si vědom toho, že uvedení nesprávných údajů automaticky pozastavuje mé členství v CH77.

- vstup členil a signatářů Charty 77 do okresních Občanských kom si, představujících občanský orgán kontrolující práci
represivních složek státní moci
- vstup členů Charty 77 do politických stran pravicového spektra, například do Hnutí za občanskou svobodu a uplatňování
hlavních zásad programového dokumentu "Charta 77 - Přestáváme mlčet" v jejich činnosti
- projednání koordinace činnosti CH77 a Hnutí za občanskou svobodu, které se zahrnutím programového doku
mentu "Charta 77 - Přestáváme mlčet" do svého politického programu stalo politickým vyjádřením snah nadstranické
Charty 77 a je připraveno prosazovat její cíle a hodnoty účastí v komunálních a případně i celostátních volbách
- zvolení Rady, Smírčí komise a dalších orgánů CH77
- ustanovení, pravidla a registrace místních klubů CH77
- otázka otevření CHARTY 77 všem demokraticky orientovaným antikomunistům, kteří splňují náročná vnitřní kritéria
Charty
Závěrem chceme ještě oslovit i ty signatáře, kteří s námi z nějakých důvodů nesouhlasí a ujistit je, že nejen nechceme
znevážit odkaz Charty, ale naopak jej svou prací naplnit. Víme, že k tomu potřebujeme pomoc všech poctivých lidí
a především těch, kteří v dobách útlaku prokázali podpisem CH77 svou statečnost i charakter a byli bychom sami proti
sobě, kdybychom chtěli dělat něco bez jejich vědomí a souhlasu.
Po ukončení Sněmu bude pořádána neformální zábava s hudbou (jídla a nápoje budou zajištěny) jehož se budou moci
členové a signatáři CH77 a jejich hosté zúčastnit. Nechceme to nazývat plesem, protože minule, tedy 12. prosince se náš
úmysl z organizačních důvodů nezdařil, za což se moc omlouváme.

DESET LET CHARTY
77

"V jesnik"
26.8.90

Rada CH77
Antonín BĚLOHOUBEK, John BOK, Petr CIBULKA,
Pavel N.AUMAN, Vladimír PAVLÍK, Luboš VYDRA,

Předpokládám, že Charta 77 z toho všeho
co jsem si o vysokém morálním profilu čle
na /který se snad už skoro proklamativně
blíží samému členství v KSČ/ přečetl v je
jích stanovách se nedomnívá, že budeme mít
na všechno úplň* shodný názor či opět pod
le zásady: prijmeli většina ev. Rada něja
ké usnesení, že s tím veškerá diskuze kon
čí. Tak toto ani náhodou, vážení.
V.H.

Mih ATPV

Mojmír Mihatov

