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PRÁCE a údržba se nevyhýbají ani dobytku. Švýcarští chovatelé, kteří si dříve na ošetřování krav najíje tento JARNÍ
malľodhorÁfai dřirz tížíitío nrád zvládail v&šinóU SrjnL
Tetefoto CJX/EPA
snímek.V.H
Velký snor o to, jak distribuovat noviny a časopisy rozehrávající se na nsál politické scéně mi nedá abych se k
němu nevyjádřil a sice jako zbankrotovaný podnikatel ve vydávání a rozšiřování a v prodeji tohoto mého časopisu. V
zájmu pravdy musím říci, že na mém neúspěchu se daleko ví
ce podepsalo 300% zvýšení cen polygrafických potřeb v lis
topadu 1990 než děravá distribuce. Ale k věci, poněvadž z
profesionálních důvodů musím odeoíret zkráceně "Zemědělské
noviny" vidím zcels bezpečně na kolik míst v Praze a po ce
lé ČR se nedistribuuj!, prodejce nemá zájem o prodej těcn
novin, které jdou méně na odbyt a než bv např. objednal po
uze dejme tomu 10 ks, neodebírá raději nic. V časopisečtí
je takovýto postup ještě zřejmější, takže se domnívám, že
inávrn poslanců pro zavedení monopolu jednoho prodejce v ob
lasti s určitou modifikací týkající se možnosti vlsstní di
stribuce jednotlivými vydavateli se mi zdá zcela průchodný
a umožní výběr všem čtenářům a nejen těm z MF či RP.
V.H.
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Rtv 132/90
USNESENÍ

Vojenský obvodový soud Hradec Králové rozhodl ve veřejném
zasedání konaném dne 11. února 1992 v Hradci Králové v řízení
podle § 4 písm. e) zák.čís. 119/90 Sb. v trestní věci odsouzeného

Ing. Čestmíra

Vaško

,

*

nar. 28.12.1935 Krouna, okr. Chrudim, národnosti české, trvale
bytem Krouna čp. 93, okr. Chrudim, t.č. v místě svého bydliště,

takto:
Rozsudek Vojenského obvodového soudu Hradec Králové
ze dne 14.3.1978 sp.zn. 1T

VOS Hradec Králové přezkoumal na podkladě podané žádosti na
padené rozhodnutí ve smyslu § 14 odst. 1 zák.čís. 119/90 Sb. a
dospěl k těmto závěrům.
K projednávané trestní věci lze konstatovat, že VOS Hradec
Králové provedl hlavní líčení vpotřebném rozsahu, avšak nesprávně
provedl zjištění důležitých okolností případu. Zejména se to týká
zjištění, zda jmenovaný vykonával službu v cizím vojsku. Z důkazů
shromážděných k veřejnému zasedání spíše vyplývá, že nešlo o organi
zaci, kde bylo možno vykonávat určitý druh základní vojenské služby,
jak je to chápáno v ČSFR. Jednalo se spíše o organizaci, ve které
vzniká zaměstnanecký vztah k ozbrojeným silám na úrovni občanského
pracovníka.
Soud dospěl k závěru, že VOS Hradec Králové v původním hlavním
líčení učinil rozhodnutí na podkladě nesprávných zjištění. Proto
podle S 14 odst. 1 písm. a) zák. čís. 119/90 Sb. o soudní rehabi
litaci napadené rozhodnutí zrušil ve vině i v trestu.
Podle § 15 odst. 1 zák. čís. 119/90 Sb. bude soud po právní
moci tohoto rozhodnutí pokračovat v řízení na podkladě původní ob
žaloby .

14/78, jímž byl obžalova

ný Ing. Čestmír Vaško uznán vinným trestným činem

Poučení :

služba v cizím vojsku podle § 115 odst. 1 tr. zákona

a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyři a
půl roku nepodmíněně,
se podle § 14 odst. 1 písm. a) zák. čís. 119/90 Sb.
o soudní rehabilitaci
zrušuje

Zároveň se zrušují všechna další rozhodnutí na tento

Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost
do tří dnů ode dne jeho oznámení (doručení) u
zdejšího soudu.

------ <
V Hradci Krílové, dne 11. února 1992

Předseda senátu
'plukovník

JUDr. Milan

Zdražil

v. r.

rozsudek obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,
k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu.

Odůvodnění
Rozsudkem VOS Hradec Králové ze dne 14.3.1978 sp.zn. 1T 14/78
byl obžalovaný. Ing. Vaško uznán vinným trestným činem služby v cizím
vojsku podle § 115 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím,
že v době asi od 14.4.1971 do 7.8.1977 ve Stuttgartu v NSR, kde se
zdržoval bez povolení, jako československý občan konal službu u
útvaru 8550 pomocných jednotek "Civilian Labour Group” armády USA,
a byl za to odsouzen k trestu odnětí svobody na čtyři a půl roku
nepodmíněně. Zároveň mu byl uložen trest ztráty vojenské hodnosti
a bylo mu vysloveno propadnutí dekretu osvědčení o službě a vyzna
menání in natura sadekret za pětiletou věrnou službu v USA armády.
V dané trestní věci podalodsouzený Ing. Čestmír Vaško ve smyslu
5 4 písm. e) zák. čís. 119/90 Sb. žádost o soudní rehabilitaci.
Tuto v průběhu veřejného zasedání odůvodnil tím, že složka, u které
byl pracovně zařazen nebyla součástí americké armády a byl placen
městem Stuttgartem.
s

skv prokurátor podal proti tomuto rozsudku od- i
takže rehabilitační nroces je zablokován těmi
vojenskými prokurátory, kteří se znovu cítí ví<'vž dnes již bez rudé knížky zato však s mnoha

Vojenský obvodový soud v Hradci Králové prý nesprá
vně provedl zjištění důležitých okolností nřínadu,
což stálo In".Čestmíra Vaško čtyři a půl roku vězně
ní nejprve v I.nánra/né skupině v Borech u Plzně a
no roce přeřazení do II.nápravné skupiny na strašli
vý hrad K'írov. Dnes, kdy soudci tohoto a jistě i ji
ných pochybení právnicky řečeno /jinak zločinů/ po
kud jsou již v důchodě berou vysoké důchody a snolu
s neprověřenými bechaři, estébákv a jinými přísluš
níky tučné odstupné ve výši lbO.000-300Ó00,- Kčs,do
stávají političtí vězni za rok kriminálu v nelidský
ch podmínkách cirka 30.000,- Kčs. A to prý ještě v
jakýchsi certifikátech, která nejsou garantovány
státem. Tng.Vačko je ve svých b8 letech nezaměstna
ným i kdvž jsou známy jeho odborné schopnosti jak je
ostatně vidět i v rozsudku z r.1978. Mení na místě
se znovu zeptat,’kdo vlastně vvhrál v té Slavné a
Veliká Listopadové Smetné Revoluci?
V.H.

Československý senát v exilu vytvořil
začátku 80.let i československou exiovou vládu, která působila až do nrvních
'skoslovenských svobodných voleb v r.1990
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Tisková

datum:

služba

čs.

senátu v exilu.a ve vlastiZískat kontrolu školství.Použít škol jako řetězu
k rozšiřování socialistické 8 komunistické pro psgandy.Změkčit,zmírnit školní osnovy, přesnost
pozornost zaměření od vzdělání,které rozvíjejí
intelektuální 8 morální charskter. Vložit linii
strany do škol.. !
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Statistika
Komunistické cíle,bez rozdílu současného vládního
aparátu v Moskvě - SSSR nebo GUS.
Expansivní zaměření na dobytí a ovládnutí posic v USA,
proniknutí do všech důležitých složek amerického,poli
tického a hospodářského života.

Získ8t kontrolu nad Sdružením učitelů a zajistit
kontrolu nad všemi studentskými novinami.
Použít studentských nepokojů k provádění veřejného
protestu proti programům a organizacím,jichž jsou
cílem protikomunistických útoků.

/Porovnej pokrok,jehož docílila komunistická tajná
služba v posledních 2$ letech. / vyňato z parlamentní ho__ záznamu./
mmjhqssk
1./

Ovlivňovat postoj té části amerických obyvatel
kteří by byli ochotni v případě nutnosti dáti
přednost kapitulaci a kooperovat s komunismem
než-li být zapojeny do válečného konfliktu s
SSSR - zvláště v případě nukleárního nasazení

2./

Pěstovat ilusi,že totální odzbrojení Spojených
států by bylo demonstrací naší morální síly .

5./

Poskytovat americkou hospodářskou pomoc
celém světě, nedbajíce / nezávislé / komu
nistické nadvlády .

4./

. 5./
6./

10. /

tiku.
11. /

Získat vliv na klíčových posicích v radiu tele-

visi a filmu.
12. /

Odstranit všechny zákony zabraňující rozšíření
neslušnosti.oplzlostí.nazírajíce je censůrou 8
narušovat svobodný tisk a svobodu projevu.

15../ Odstranit modlitbu a jakékoliv náboženské
jádření ze škol.!

lh./

vy

Zneužít zákons psychického zdraví k získání ná
silné kontroly nad těmi,kteří stojí v oposici
proti vítězství těchto cílů..!

Připuštění Rudé Cíny. Podpořit přijmutí Rudé
Cíny do Spojených národů a připravit o ."pod
poru svobodné Číně.!

Každá inteligentní osoba, by měla být schopna
pochopit,jak daleko se komunisti dostali k do
sažení svých cílů. Jenom Vaše pomoc je za
staví !! Jenom s Vaší snahou & za pomoci Boha
může Amerika zůstat svobodnou a demokratickou
v boji za SVOBODU TÉCH KDOŽ Sí PŘEJÍ V NÍ ŽÍT.

Sprovodit se světa přís8hu/-závazek oddanostivěrnost.1
Pokračovat v umožnění přístupu komunistům
US patentům a zásobovat komunisty techno
logií, vyvinutou v Americe.

československý senát v exilu a nyní »ž
c’n ustnvení druué komory rsšeho psrlp.men
tu, i vp vlasti, vznikl za nluboké tots<litv p orpenizovpl v ZAhrnničí mnohá vy
stoupení našich občanů ze svobodu. V.H.

Vniknout do tisku.Získat kontrolu nad přídělem
novinových úvodníků a majících vliv na poli —

raea AyiwM

(„Jlynaui Mstu“ — By/janema)
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KDO NEPRACUJE...

jeden národ, byť na čas rozdělený. A ná
hle se východoněmecké hospodářství zce
la zhroutilo i přes neutuchající podporu
západního Německa. Obnova východo
německého hospodářství bude prý stát
několik stovek miliard západonémeckých marek. Komu tam dát vinu? Anebo
jsou to docela „jiní“ Němci? Zde je tedy
jasná odpověd na otázku, kdo je vinen.
Nikoliv lidé, ale režim.

Jan Schovanie
„Poláci nepracují a my na ně dřeme“, prohlásila starší paní, která
právě přijela z Československa a rozhlížela se kolem, jaký dojem tímto
„soudem“ udělala. Seděli jsme tenkrát před několika lety u mého zná
mého a diskutovali o hospodářské situaci. Výrok mě nepřekvapil, ne
boť jsem ho již dříve slýchával v různých obměnách. Podle situace se
doplnilo jen „kdo nepracuje...“ a tím se pronášejícímu jaksi ulevilo.
Zajímavý je obraz dnes skvěle prospe
Viník $c nejčastěji hledal ve „spřátelených zemích“ a člověk měl
mnohdy dojem, že Československo „dře“ na všechny a z toho důvodu rujícího Německa v době mezi dvěma svě
tovými válkami, kdy čs. národohospodá
je jeho hospodářská situace tak špatná.
ři udrželi s výjimkou r. 1932 aktivní za
„Totéž jsem slyšel o nás po roce 1968
od Rysů a vedle nás to byli ještě Kubánci,
Poláci, Madaři a Rumuni, kteří nepraco
vali“, odvětil jsem překvapené paní. Ta
totiž očekávala všeobecnou přitakající re
akci a tak — plná smíšených emocí —
vykřikla: „O mně nebude nikdo říkat, že
nepracuji. Pětatřicet let jsem nevynecha
la ani jednu směnu a nikdy jsem nebyla ne
mocná. Já Rusáky znám. Na ně dřeme
stále.“
Diskuse tím vlastně skončila, poně
vadž lidská malost, posílená tímto stereo
typně vytvářeným názorem, není přístup
ná žádné argumentaci. Na tomto místě je
nutné se pozastavit, neboť se zde ukazu
je, kam ažmůže vhodná a „šikovná“ pro
paganda zavést člověka. Je však jisté, že
mezi státy východního bloku existovaly
různé hospodářské vztahy. Mnohdy se je
jich prostřednictvím zachraňovaly pro
blémy nejrůznějšího charakteru i nespo
kojenost té či oné země a tzv. se „přeroz
dělovalo“. Kámen úrazu celé této hospo
dářské mizerie spočíval však někde jinde,
což si mnozí lidé uvědomovali, avšak pře
sto řada z nich, neschopná nebo neochot
ná to přímo říci, obelhávala vlastní svě
domí různými klišé.
Sáhněme, abychom tuto problematiku
„pracovitosti“ nastínili a částečně objas
nili, po ruské a sovětské literatuře. Zde
možno při určitém výběru konstatovat,
že např. hrdinové L. N. Tolstého jsou
normálními hrdiny v normálním prostře
dí. Dostojevský situuje své nenormální
hrdiny do normálního prostředí a doplníme-li tuto literární dvojici Solženicynem, dospějeme ke zjištění, že autor
„Souostroví Gulag“ líčí pohnuté osudy
namnoze normálních osob, vržených do
naprosto vyšinutého prostředí. Co však
dělá a jak se chová Člověk v nenormálním
prostředí, to snad netřeba obšírně vysvět
lovat, neboť těm, kdo v něm žili, je to
jasné.
Když jsem v r. 1968 pracoval na pod
zemní dráze v Mnichově, viděl jsem tam
asi dvacetiletého, dlouhovlasého mladí
ka, jehož němčina prozrazovala slovan
ský původ. Jeho tenisky potvrdily jaký.
Při rozhovoru v polední přestávce zvedl
pojednou obě ruce s dlaněmi zaprášený
mi od cementu, a prohlásil: „Podívej se
dobře, tyhlety ručičky v Československu
nikdy nepracovaly“. V Mnichově měl
však tehdy tři zaměstnání. Brzy ráno cho
dil uklízet do jedné továrny a potom šel
do práce na podzemní dráze. Večer se převékl a v jedné restauraci umýval dlouho
do noci nádobí. Potom mi ukazoval mo
torku BMW, oblek i jiné věci, které si za
vydělané peníze koupí. V Českosloven
sku by musel na takovou motorku praco
vat půl života. Věřil jsem všemu, co mi
tehdy vyprávěl. Dnes tomu věřím o to ví

ce, poněvadž vím, že do ciziny neutíkal
průměr národa. On byl toho dokladem.
Neměl-li mladý člověk, který chtěl v Čes
koslovensku založit a uživit rodinu, bo
haté rodiče či stranickou legitimaci, ne
byl schopen si zabezpečit rodinný život.
A to nešlo jen o byt, na který se v Praze
čekalo 15 let. Již pouhé jeho vybavení pře
sahovalo možnosti měsíčních úspor, po
kud člověk nežil o vodě a chlebu. Jestliže
chtěl jednou za rok vyjet třeba do Bulhar
ska, musel si někde přivydělávat nebo
krást. V každém případě byla tato čin
nost většinou nezákonná. Tím bylo v Čes
koslovensku poznamenáno mnoho lidí a
vládnoucí třída měla tak možnost, v pří
padě potřeby takového občana zavřít ne
bo mu pohrozit. Téměř každý byl tomu
to nebezpečí vystavován a měl strach. Ke
slovu přišla mnohdy i státní bezpečnost,
která mohla případný trest snížit, případ
ně přehodnotit, ovšem za cenu podpisu,
-kterým se nešťastník zavazoval k příští
spolupráci. Také mnozí podepsali.
Jen silní jedinci si v nenormálním pro
středí udrží občanskou důstojnost. Lidé
ztrácejí svoji tvář. Po Čase přestali mít
představu o mravních a společenských
hodnotách. Lež se stala součástí každo
denního života. Prokličkovat, ale při
tom příliš nepracovat, hlavně užívat ne
bo alespoň přežít. Nesmysly a stupidní
alibismus typu: „Kdo nekrade, okrádá
rodinu,“ nebo „za málo peněz málo mu
ziky“, ohlušovaly vesele svědomí. Blud
ný kruh strachu, shrbeného hřbetu a zkarikovaného člověčenství — to vše ničilo
mezilidské vztahy. Kdysi jsem v Českoslo
vensku v práci několika spolupracovní
kům předčítal z Kirovových projevů na
různých sjezdech. Protože jsem zamlčel
o co jde, mysleli si zúčastnění, že se jedná
o Československo. Mátly je však poně
kud zvláštní názvy podniků. Když po
tom vyšla r. 1978 v Lidovém nakladatel
ství Zoščenkova kniha „Zpověd a jiné ne
příjemnosti“, připadalo mi to jako „vzpo
mínky na budoucnost“ u nás. Pociťoval
jsem přitom mrazení v zádech, neboť
Zoščenkovo jméno by se dalo lehce na
hradit jménem vhodného Českého auto
ra. Člověk by tak měl před očima Česko
slovensko r. 1978. Pochopitelně, že ne
bylo vše naprosto identické, ale ke shodě
bychom po čase stejně dospěli. Bohudík
se dnes tato katastrofická vize rychle roz
plývá.
Po letech se mi nakonec dostalo důka
zu, kdo je tím nemožným hospodářským
úpadkem vinen. Východním Němcům
jako by se fenomén „nepracovitosti“ a
„lenosti" vyhýbal. Jak by také mohl něk
do něco takového tvrdit, když js ”. dnes
— a byli — západní Němci na vrch
ho
spodářského uspěchu. Jedná se p'
o

hraniční bilanci. Roku 1923 se Německo
poprvé zhroutilo a lidé chodili nakupo
vat s batohy plnými bankovek. Vzhle
dem k návaznosti na americký kapitál do
šlo po šesti letech k druhému zhroucení.
V obou případech se za jednu českoslo
venskou korunu vyplácelo tehdy kolem
Šesti miliónů marek. Když Hitler zabíral
v předvečer 2.světové války Českosloven
sko, nařídili Němci závazný kurs marky
ke koruně v poměru jedna ku desíti, aby
se němečtí vojáci mohli konečně pořádně
dojíst sytými máslovými dorty a šlehač
kou. Pamětníci si vzpomínají na výjevy,
podobné scénám z absurdních „černých“
komedií: na cukrárny plné německých
vojáků, kteří zaplavovali také uzenářství,
aby odcházeli s plnými taškami a s „řetě
zy“ Špekáčků, obtočenými kolem krku.
Posuzujeme-li dnes po padesáti letech
situaci, zjistíme, že se vlastně „shodou
okolností“ nic nezměnilo. Snad jen to, že
dnešní kurs západoněmecké marky ke
koruně není nařízen. I dnes mají západní
Němci možnost odcházet z obchodů za
pár vyměněných marek plně vytíženi.
Nikdy bych neuvěřil, že by koruna do
sáhla kursu k marce, jaký měla v r.1929
marka ke koruně. Naštěstí se dnes začíná
situace měnit.
Těžko říci , co se bude za deset let v Ev
ropě vyprávět a které národy budou pla
tit za „nepracující“ a „parazitující“. Že
to však může potrefit kterýkoliv stát,
vidíme z historie, která si nevybírá. Dnes
však začíná být zřejmé, že se již v dohled
né době ukáže, kdo je schopný a kdo ne, i
když v tom podstatnou roli sehraje vý
chozí hospodářský stav té či oné země a
další specifické podmínky. Když mluvili
normální lidé o tom „kdo všechno nepra
cuje“, komunisté k tomu pohotově dodá
vali „...ať nejí“. V této primitivní parolce
tkví ironie komunistické nadvlády. Ko
munisté se za ta desetiletí samovlády
přece vyznačovali právě neschopností,
leností a zároveň neukojitelnou nenasyt
ností a přízemním požitkářstvím. Vše na
úkor těch, kteří uměli pracovat, kteří by
li schopní, kreativní, ale bylo jim syste
maticky znemožňováno, aby se prosadi
li. Řídící funkce byly svěřovány napro
stým diletantům. Vznikaly tím nedozír
né škody. Ostatně fyzický vzhled mno
hých komunistických mocipánů jen
potvrzoval paradoxnost a absurditu zmí
něného hesla.
Doufám, že se ted budou komunisté
pilně scházet jen na pracovních úřadech,
kde si budou horlivě vyprávět o těch,
kteří nepracují. Jen to jídlo nebude v ta
kových případech asi tak bohaté jak bý
valo, takže dokazovat něco třeba i jen
onou příslovečnou tloušťkou už nebude
tak lehké.
“ZVON”
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STANOVY
Název společenské organizace (i zkráceny) : CHARTA 77 (dále jen CH77)
Sídlem CH 77 je hl m. Praha
Činnost organizace bude realizována po celém území ČR i SR a v zemích, které projeví zájem o spolupráci.

VÝZNAM A ÚKOLY CH77

CH77 je. nadstranícka a nepolitická společenská organizace, jejímž hlavním posláním je podpora spravedlnosti a obnovení smyslu
pro čest jakož i všeobecného mravního povědomí ve společnosti.
Idea CHARTY 77 vychází z přesvědčeni, které na samém počátku roku 1977 vyjádřil filosof Jan Patočka myšlenkou o svrchovanosti
morálky nad politikou. Tato myšlenka, jež svého času nalezla výraz ve zdánlivé paradoxním termínu "moc bezmocných" a jež ve své době
coby index naděje oslovila naši i mezinárodní veřejnost, v zásadě sděluje rozhodnutí klást ve stupnici hodnot na první místo život v pravdě
a této trvalé hodnotě dávat přednost před stranictvím, skupinovým zájmem, kariérismem a výhodami plynoucími z mocenského postavení.
Idea CHARTY 77 vychází z hlubšího poznání, že spoléhání na zákony, politickou moc a stát nemusí vést k spravedlivému a harmonickému
řádu, jehož zárukou jsou spíše živý duch základní lidské solidarity, osobní statečnost a skromnost i připravenost k individuální oběti. Tyto
mravní hodnoty je třeba v zájmu celé společnosti prosazovat, rozvíjet a hájit.
Za tímto účelem si CH77 vyhražuje právo vybírat si své členy podle přísných morálních kritérií a vyjadřovat se veřejně, slovem i písmem
ke společenským událostem, jež její členové budou považovat za důležité, sledovat činnost všech složek společnosti, t.j. jednotlivců i
organizací, politických stran, volených i státních orgánů, a poukazovat na případy nespravedlnosti, nemorálního jednání i zneužití moci,
bez ohledu na politickou a stranickou příslušnost, tak jak je to již v jejím základním prohlášení z roku 1977.
Základní jednotkou její organizace jsou Kluby CH77, které budou vznikat všude, kde se sejdou alespoň tři její členové.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Členství v organizaci je dobrovolné. Členem se může stát každá osoba starší 18 let bez ohledu na národnost, rasu, náboženství i

politické přesvědčení, jež splní podmínky členství (viz dále) a jeho přijetí schvaluje Rada a potvrzuje Sněni.
Vedle řádného členství existuje ještě statut Signatáře CH77, jenžje naplněn podepsáním základního prohlášení CHARTY 77 v letech 1977-1989.
Podmínky řádného členství jsou:
1. Podáni písemné přihlášky (i u současných signatářů)
2. Naprostá bezúhonnost každého kandidáta.
Ta pozůstává z:
2. a. - občanské bezúhonnosti doložené výpisem z rejstříku trestů a čestným prohlášením, že kandidát nebyl nikdy v minulosti odsouzen
za jakýkoli delikt kriminální povahy.(podle §§ 204 - 261 tr.zák.č. 140/1961 Sb.)
2. b. - politické bezúhonnosti doložené lustračním nálezem a čestným prohlášením, že kandidát nikdy nebyl členem nacistické či
komunistické strany, nebo jiné teroristické organizace, ani placeným funkcionářem některé ze složek bývalé NF. Výjimky z této zásady
jsou možné, avšak po splněni podmínek, jež jsou specifikovány dále ve zvláštním ustanovení.
2. c. - písemného prohlášení se závazkem dodržování čestného slibu pravdomluvnosti po dobu členství v CH77. (tento závazek se týká
pouze odporu vůči vědomé lži a nevztahuje se na nechtěný omyl ani na dobu před podepsáním prohlášení. Jsou však v něm zahrnuta obojí
čestná prohlášení o občanské i politické bezúhonnosti).
- Zvláštní ustanovení:
Vzhledem k tomu, že naprostá většina členů komunistické strany ji neopustila z vlastní iniciativy, ale byla zní vyloučena a teprve
potom začala veřejně bojovat proti komunismu, platí pro bývalé členy KSČ toto zvláštní ustanovení:
a) napsat prohlášeni, že si je vědom toho, že byl příslušníkem nedemokratické (teroristické) organizace.
b) doložit, že z KSČ vystoupil před 1.9. 1969 z vlastní iniciativy.
c) nebo byl po tomto datu tehdejším režimem pro svou antikomunistickou činnost prokazatelně perzekvován. (ve všech těchto třech
případech leží důkazní povinnost na kandidátovi) Tito členové však nemohou po dobu pěti let od data svého přijetí za člena CH77
zastávat v CH77 žádné funkce.

ORGÁNY CH77 A ZPŮSOB JEJICH USTANOVOVÁNÍ
Nejvyšším orgánem CH77 je sněm, který se schází nejméně jednou za rok a volí patnáctičlenou Koordinační radu (dále jen Radu)
na dobu dvou let a sedmičlenou Smírčí komisi (dále jen Komisi). Aby byla zajištěna kontinuita činnosti Rady je s výjimkou prvního
funkčního období volena vždy jen polovina (8) jejích členů.
Funkční období Rady a Komise se nesmějí krýt, proto první funkční období Komise bude jednoleté a po jednom roce bude zvolena další
již s dvouletou platností.

KOORDINAČNÍ RADA
Řídí mezi sněmy veškerou činnost CH77, je to kolektivní orgán a její rozhodnutí jsou pro všechny členy, s vý jimkou členů Komise,
závazná.
Rada si vybírá ze svého středu tři mluvčí CH77, přičemž by měla vycházet z počtu hlasů získaných ve volbách. Mluvčí jsou povinni
informovat členy CH77 a veřejnost o usneseních a rozhodnutích Rady, Komise a Sněmu a současně jejich prohlášení jako jediné má váhu
oficálního dokumentu a je závazné. Za výkon své činnosti jsou mluvčí odpovědní Radě, Komisi (viz dále) a Sněmu.
Mluvčí (nebo alespoň jeden z nich) svolávají a řídí schůze rady, parafují a předávají usnesení k publikovaní. Při jednáních Rady mají
však jejich hlasy stejnou váhu jako hlasy ostatních členil Rady a její usnesení jsou pro né závazné.

V | 'ip.idé, že některý z mluvčích nebude schopen z jakýchkoli důvodů zastával svou tunkci. nastoupí po něm ten člen Radv, jenž
P1 'sledních volbách získal nejvíce hlasu.
Rada je oprávněná navrhovat Sněmu změny stanov na nichž se usnesla, nebo které ji byly předloženy kterýmkoli rádným členem CH77
Členy Rudy navrhuje přípravny výbor nebo předcházející Rada Celkový počet kandidátu musí byt nejméně o jednu třetinu větší než je
počet členů Rady, tedy 21, aby byl zajištěn při volbách výběr a pro období mezi sněmy pripadni náhradnici. Kromě toho ma každý řádný
. len CH77 právo nezávisle kandidovat nebo navrhovat jiné kandidáty do Rady. Náhradnici Rady se účastní práce Rady s hlasem poradním
Při úmrtí, odstoupeni, odvoláni člena Rady je Rada doplňována mezi sněmy tím, kdo ze šesti neumístěných kindidátu získal největší počet hlasú.

SMÍRČÍ KOMISE (dálejen Komise)
- Komise plní funkci rozhodčího a revizního orgánu, dohlíží zejména na plněni stanov CH77 jejími orgány i jednotlivými
Jeny a dodržováni podmínek jejich členství, uvedených v bodech 2. a.-c. a zvláštního ustanoveni tohoto statutu
- Komise je sedmičlenná a její členové nemohou být zastoupeni v Radě, ani v jiných volených či ustanovených orgánech CH77
- za svou činnost odpovídá sněmu CH77
•je oprávněna kontrolovat veškerou činnost CH77 a všech orgánů hnutí
-je povinna nejméně Ix ročně provést revizi hospodaření CH77
- schází se pravidelně jednou za tři měsíce, avšak na popud Rady, nebo nejméně tří řádných členů CH77 je povinna se sejít bezodkladné
a provést mimořádné šetření v požadovaném rozsahu do 30 dnů od data podání.
- je povinna navrhnout nápravná opatření, předložit je ke schválení Radě či Sněmu a následně kontrolovat jejich plněni
- Rozhodnuti Komise musí být podepřeno dvoutřetinovou většinou všech hlasů, t j. alespoň 5 hlasy pro výrok.
- O všech jednáních Komise musí byt vedeny písemné nebo magnetofonové záznamy.
- Výrok Komise o tom, že člen nedodržel podmínky členství, t.j. zamlčel závažné skutečnosti týkající se jeho minulosti podle bodů 2.a,
a 2.b., nebo porušil v době po jeho složení slib pravdomluvnosti podle bodu 2.C., automaticky pozastavuje jeho členství v CH77.
- Složení Komise navrhuje Rada a schvaluje ji Sněm na dobu dvou let. Člen Komise může být navržen a schválen pouze ve dvou volebních
obdobích jdoucích po sobě.
- Komise je nezávislá na Radě a odpovědná pouze. Sněmu, který’ může podle svého uvážení doplnit za nepracující členy náhradníky a to
až do řádných voleb
Povinnosti Komise je:
- umožnit všem zainteresovaným stranám vyjádřit se osobně a v celé šíři k vznesenému obvinění.
- vzít na sebe veškerou důkazní povinnost
- v případě nejistoty vydat výrok ve prospěch obviněného

Práva člena CH77 vůči Komisi jsou:
- Proti výroku Komise se odvolat ke sněmu; toto odvolání však nemá odkladný účinek a členství odvolatele v CH77 je až do
výroku sněmu pozastaveno.
- na podporu svého výkladu přinášet jakékoli důkazy a přivádět svědky v libovolném počtu
- odvolávat se na statut pravdomluvnosti, podle něhož je - pokud se neprokáže opak - zásadně věřeno chartistovi.
- odmítnout odpověď na otázku kladenou kterýmkoli členem CH77 nebo Komisí.
VOLBY

Hlasování Sněmu je tajné; v běžných případech rozhoduje nadpoloviční většina, pouze v hlasováni o otázkách členství a změnách
programového prohlášeni či stanov je ke schválení nutná dvoutřetinová většina.
HOSPODAŘENÍ CH77

- Zdroje finančního hospodaření jsou: dary, půjčky a dobrovolné příspěvky, dále výnosy různých akcí, přednášková a publikační
činnost.
- Hospodářskou činnost CH77 řídí tříčlenný Hospodářský výbor, jenž ze svých členů vybírá Rada. Ten má právo s majetkem hospodařit
dle Obchodního zákoníku č. 513/ 1991 Sb. a na základe výše uvedeného zákona z 2.10. 1991 (§17-20). Předseda tohoto výboru odpovídá
za vedení evidence o hospodaření a nejméně jednou do roka předkládá vyúčtování. Při pochybnostech o hospodářem může byt výbor
kdykoli předvolán před Komisi.
- Na základě rozhodnutí rady se CH77 může podílet na podnikání právnických osob, resp. právnickou osobu založit.
UKONČENÍ ČLENSTVÍ A ZÁNIK CH77

UKONČEN Í NEBO PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ je možné:
-

vystoupením člena podaným písemnou formou
výrokem smírčí komise o nedodržení podmínek členství
vyloučením 2/3 většinou přítomných na sněmu
úmrtím
ZÁNIK CH77

Může odhlasovat pouze dvoutřetinová většina sněmu na návrh kteréhokoli člena.

Schváleno dne:..................

”Res rublica” č. 19/93
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