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Než jsem přisel do volební
místnosti byl jsem přesvsdčen, že jd-u volit za sená
tora pana faráře Jiřího Vebra. Nezná® v Šumperku niko
ho, kdo by si to zasloužil
více než on. To nemám na my
sli jeho zásluhy o rozjezd
OF v Šumperku těsně po re
voluci, ale především jeho
angažovanost v protitotalitním odporu. Nejednou mne
vezl se svou paní na shro
máždění odpůrců totality do
Ostravy. Při té příležitos
ti jsem byl svědkem jeho
neohroženosti a schopnosti
přesvědčit a vést k odporu
proti všemu zlému a proti
bolševismu zejména. Jeho
přátelství s Dr.Šavrdou,je
ho paní, paní Dolores nás
posilovalo v sekmnutosti a ■
neohroženosti vůči totalitě. Když mi strčili do ruky ve vo
IpW místnosti i kandidáta DEU, šel jsem totiž přímo z
vlaku vo
Musím svým případným voličům sdělit některé důležité údaje: Byl jsem od mládí
lit ,nemo veden k důvěře v masarykovskou „humanitní demokracii“. Tato idea mě provázela
i v časech, kdy o demokracii nebylo ani zdání. V listopadu 1989 se ukázalo, že touha
hl jsem
po demokracii v naší společnosti neumřela. S touhou po její rychlé obnově jsem se snažil
nepodpo
v Občanském fóru přispět k tomu podle svých schopností co nejvíce. Čtyři roky za OF
řit st
v zastupitelstvu a v radě města Šumperka byly školou konkrétní politiky. Přesto, že mnoho
ranu , kte
lidí prožívá jisté zklamání z polistopadového vývoje, a že jsem i já sám z tohoto důvodu
rá chce
odešel z komise pro městské sdělovací prostředky, jsem přesvědčen, že je možné dělat
razantně
politiku čistou, čestnou a pravdivou. Má osobní víra, která mi vždycky dávala vnitřní svo
se vypo
bodu, je spojena se závazkem lásky k Bohu a k bližnímu. Ve veřejném životě to znamená
řádat s
mít úctu k pravdě a schopnost respektu k občanům a pro ně také pracovat. Doufám, že
minulostí. senát může přispět k ozdravení demokratické politiky.
Zde mám na
mysli i skutečné rehabilitace bpjoyníků za . JíříVeber
svobodu, kteří se zbraní v ruceyna roždí 1
ď od kolaborantsky poslušné většiny a dodnes f1*
jim není navráceno právo dispozice se svým
/
rodovým majetkem. Nejsem si dnes' jist jest*
’
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panem farářem stejný fcázcr.VH.
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Článek 17. (!) Každý má právo vlastnili
majetek jak sám, tak spolu s iinvmi.
(2) Nikdo nesmi býti svévolně zbaven
svého majetku.
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17. (i) Každý má právo vlastniti
majetek jak sám, tak spolu s jinými.
(2) Nikdo nesmi býti svévolné zbaven
svéh^najeB^.
’

Článek

Každí fvzická neon právnická osoba má orávo po
kojné užívat svůj maietek. Nikdo nemůže bvt zbaven
svého maietku s výjimkou foreineno zrninu a za pod
mínek. které stanoví zákon a ooecné zásadv meziná
rodního práva.
~

Sbírka zákonů č. 171993

Sbírka zákonů č. 2/1993

USNESENÍ
Ťedsednictva České národní radv

ze dne 16. prosince 1992
vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky
Uhde v. r.
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o naléhavou uomoc při pátráníLkam ae pedel článek 1 Dodatko-

unn
n

Zásady VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV a zejména článek 17/2
mČl SAMÉT zajistit. Není náhodou, že vůdci SAMETU viděli jen
svoje majetky a postačilo, že byli předně mezi těmi "některými"
kterým majetek byl ponechán /Dubček /nebo vrácen bez ohledu,že v
době znárodnění bylo v podniku 300 lidí / pan president Havel/
ačkoliv druzí nedostali nic. Tím je prokázáno, že tito ústavní
činitelé snad i obětovali majetky drobných vlastníků za svoje
YÝhcdy-a-DPdepaall LZPg- 7^«°.?.,?* rovnl .111/._________________
ProT^president v čele SAMETU ignoroval "EVROPSKOU KONVENCI" je patmé~z
vedlejšího textu. Nešlo o zrádu a kolaborací a cílem získat majetek zp5ť
protože to mohl prasadit tak,aby všichni vedle pana švarzenberga vše dle
KONVENCE dostali ! Byl snad vydírán a nucen tak postupovat ? President
roubí národu vše sdělit.aby ® nestal"nos!telem hanlivého přívlastku"/Preoldept se měl starat o ňá- Přišel 25. únor 1948. Z projevů některých našich státníků jsme věpravu všech křivd a né jen / děli, že Lucerna, resn. firma „Bratří Havlové - Praha Lucerna", se
o súTji"EÚCER~Íro;kóe bylo
svými třemi sty zaměstnanci spadá pod znárodněni. Miloš mi tehdy
více než 50 lidí.Důkaz? Výtah z knihy Miloše Havla str. 70."MÉ VZPOMÍNKY"

Článkem 11 byla tedy <—
odstartována di skriminace obětí*.

Příloha 2 je LZPS dle zákona 23/91 Sb, kde podle článku 11 je dovoleno zcizení majetku a vlastnit i majetek zcizený. Toto dokazuje, proč
- ČR v té době nepřevzala KONVENCI od Evropské komise pro lidaká práva
__ Cl. 11
OBBBM®« • > • • •• •a proč byl ústavními činiteli dokonce podepsáh zákon 23/91 Sb, který®
(1) Každv má právo vlastnit majetek. Vlastnici...’ >předně dstavň^činitelé odstartovali Diskriminaci obětí ~y~~ČR a při tom
právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a och • zdůrazňovali, že kráčíme do EVROPY. Polsko a komunisty vždy v čele
ranu. Dědění sc zaručuje.
> se řídilo Deklarací podle přílohy~*O" zatímco oběti v ČR se dočkali
komunistického práva,to je LZPŽ a^^^od^^ffo^gula^^a^sna^^zi^d^
Dodatkový protokol k Úmluvě

Každá fvzická neon právnická osoba má oravo 00koiné užívat svúi msietex. Nikiio nemůže bvt zbaven
s-.ého maietku s vvnnrtkou vtretneno zr.imu t ze oocmíi-.ek. které stanoví zákon a ooecné zaiad'z mez-.naroaníno orává.
?

__
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Cl. 3
Součástí ústavního pořádku české republiky je
Listina základních práv a svobod.'
■ ’

Dokonalý podvod národa !
ÚSTAVNÍ ZÁKON
České národní rady
ze dne 16. prosince 1992

VUtJX 1
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10

“ÚSTAVA"

Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o
lidských právech a základních svobocách, jimiž je
česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a
mají přednost před zákonem.

Toto je přece čl.ll z .LZPS,
který je v rozporu s ÚMLUVOU

(1) Každý má právo vlastnic majetek. Vlastnické
právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a och
ranu. Dědění se zaručuje.

öi^Bvröpy zakotvená vprávním řáZž^R "jake^^"11'
zákon ŽOy/y2 Sb a podle Článku 1OUŠTAVY je nadřazená zákonů» a ČR
má povinnost jl plnit. Podle články 1 Dodatkového protokolu k této
"ÚMUIVfi. která nahradila LZPS došlo ke změně tíg. že ; "Nikdo nesní být
zbaven svého majetku atd.*Na základě tohoto Dodatkového protokolu byl
navrácen majetek předně a snad pouze milionářům a šlechtě a ČR si tak
otevřela dveře pro vstup do orgánů Rady Evropy a E.U. Kolaborant i však
ae s tím nesmířili a svévolně bez souhlasu R.E, vytvořili pomocí
podvodného USNESENÍ zákon 2/93 Sb.který obsahuje článek 11-____________
Článek 3 ÚSTAVY dokládá, že pan předseda parlamentu člen ODS připravil
vše k tomuýaby Dodatkový protokol s čl.l se naprosto vytratil i z
ÚSTAVY. Správně mělo být v článku 3 uvedeno toto;
"Součásti ústavního pořádku ČR £ ÚMLUVA s R.E. a jen ty články LZPS,
které lidská práva nad rámec ÚMLUVY rozšiřujíPozn. ÚMLUVA s R.E.
byla jíž zhruba 3/4 roku v platnosti.
Článek 10 ÚSTAVY jednoznačně dokládá, že pan UHDE neměl právo jako
veřejný čipitel vyčlenit z právního rádu CR článek 1 Dodatkového
protokolu k ÚMLUVĚ zák. 209/92 Sb.Tím se dopustil trestného činu
podle § 158 pbč, zák. Protože důsledky nese'více než 30.000 obětí
nutno konstatovat,že se jedná pravděpodobně o MBflB spiknutí,
protože na tom se nesporně podílí více osob. Pr^__a_^a_ďo^g^^^^2_??2.

Příloha 5 je důkazem, že ČR vyrobilo pomocí pana předsedy UHDEHO
k dokončení diskriminace Llř II a to poubja uSŇĚSENÍM,které bylo
vyhlášeno jako ústavní zákon 2/93 Sb* článek 11 je v rozporu a
Dodatkovým protokolem k ÚMLUVĚ zák. 209/92 Sb«V důsledku toho ae
pan UHS® pravděpobně jako veřejný činitel dopustil trestného činu !
1/K raktifikováné ÚMLUVĚ vydal USNESENÍM zákon druhý a ačkoliv
vztah k vlastnictví je rozdílný,ponechal obě tyto LIP v platnosti
a tím umožnil diskriminaci velkého počtu lidí Důkaz ‘.Stodola-přťl .7 !!
2/Není známe, zda Usnesení bylo dodatečně projednáno a schváleno w
parlamentem a zda fr možné tímto znůsobea omezit účinnost ÚMLUVY s R,E.

V zpomínky vězně
(smějeme se)
Rád bych doplnil článek LN č.
50 P. Janči o některá fakta a udá
losti o Ostrovském koncentračním
táboře, kde jsem strávil dva roky
ve vězení. Uvedený útvar byl vše
obecně označován jako útvar se
zvýšenou lékařskou péčí, kterou
nám poskytoval Dr. Medlín (alias
Mengele).
Uveřejněný článek P. Janči je v
plném rozsahu opodstatněný a
pravdivý. Dr. Medlín, tento racio
nální typ socialistického lékaře,
jemuž pětileté studium marxismu
na lékařské fakultě přineslo mrav
ní a charakterovou deformaci, jež
při svém postavení lékaře-vězně
projevoval s naprostou nasazeností
nadčlověka bez filozofického nebo
humánního přístupu k člověku.
Účelově plnil rozkazy vychovatelů
a sledoval jen dva cíle. Přerušení
trestu a podmíněné propuštění na
úkor někdy bezmocných vězňů.
Při dlouhodobé ordinaci nám tolik
známého Gulivéra si tento nadčlo
věk, jako bývalý traktorista, stačil
vystudovat rovněž doktorát.
Pavel Váchal, Divadelní 36,
Karlovy Vary (alias strana a vlá
da), třikrát soudně trestaný vycho
vatel, ujetý paranoid se rád těšil
podivným divadlem, které zinscenoval na uzavřeném oddělení, kde
jako vězně záměrně převedl k
vězni homosexuálovi a kukátkem
s ďábelským smíchem pozoroval
počínám' vězně homosexuála.
Pč. kpt. Očko z Horního Slav
kova nebyl tímto směrem zamě
řen, ale byl se svou hodností po
směchem všem příslušníkům, ne

boř měl maturitu - ale jak se pro
kázalo, neuměl ani početní dělení.
Můj vychovatel, pedagog por.
Matoušek často při různých škole
ních (neboli praní mozků) nám
často veřejně sděloval, že se učil
ve škole s velmi dobrým prospě
chem, že mohl být doktorem. Po
běžné poluci jsem požádal Matou
ška o povolení výměny prostěra
dla. Matoušek mi poradil, abych
si napsal raportní lístek.
Druhým profesionálním vycho
vatelem byl kpt. Frank, který v r.
1985 byl odsouzen pro pohlavní
zneužívání své dcery Simony. U
soudu se obhajoval tím, že si dce
ru pletl se svou manželkou. Lido
vý nejhumánnější soud vždy měl
pochopení pro své lidi a tak za
pár měsíců byl opět na svobodě.
Všichni tito nadlidé nas vodili k
vězeňskému lékaři Medlínovi a
ordinovali a rozhodovali za něj.
Dr. Medlín sice mohl navrhnout
vězni dietu, ale výlučné právo o
jejím přidělní měl opět Gulivér a
náčelník bezpečáků kpt. Košut.
Na toho se provalilo, že bral z
fondu informátorů peníze a tak se
obohacoval. Vše mu prokázal Gu
livér a tak kpt. Košut ze smutku
ještě toho roku zemřel. Dr. Me
dlín z vlastní iniciativy odnútal
■ošetření některých vězňů, kteří
měli poznámku ve spise - zvýšená
osobní kontrola. Zkratka SI zna
menala - schopem informace.
V r. 1976 vylezl ods. Hloušek
na vysoký stavební jeřáb, což uči
nil jako protest proti stálé šikaně
vychovatele Paterý. Ambiciózní

Vysocká vyhláška
Vzhledem k tomu, že v poslední době nedostáváme informace
o dalších intervencích na obecni a městské rady, rádi
uveřejňujeme výzvu okresní pobočky KPV Karviná se sídlem v

Havířově.
Vážené radě města Havířova.
Věc Návrh městské radě v Havířově a městskému
zastupitelstvu na zákaz propagace komunismu a agitace KSÍ M

a stran a hnuti s komunismem sympatizujících v našem městě

Medlín dostal příslib od Gulivéra,
že pokud Hlouška z jeřábu sundá,
dostane přerušení trestu na den a
noc. Medlín s rycltloslí opice se
vyšplhal na jeřáby a pod zámin
kou, že se Hlouškovi nic nestane,
Hloušek po hodině Medlínovi
uvěří a z jeřábu sleze. Na místě
byl Gulivérem a dalšími bachaři v
přítomnosti Medlína zbit do bez
vědomí. Výjimečně v tomto přípa
dě Medlín Hlouškovi poskytl lé
kařské ošetření. První neděli se
pan Medlín těší přerušení trestu i
se svou manželkou v hotelu Krušnohor v Ostrově nad Ohří.
Janu Ralajskému z Bratislavy
vědomě odmítal poskytnout lékař
skou pomoc. V důsledku nošení
prstenu na levé ruce se Ratajskému udělal otok celé ruky, patrně
došlo k zánětu šlach i žil. Ratajský
v tomto stavu musel vykonávat
těžkou práci na pracovišti kovo
šrot po dobu několika měsíců - až
došlo k zmodrání ruky. Ratajský
byl pak odvezen do Karlových
Varů, kde mu byl zubařskou fréz
kou odstraněn zlatý prsten, ale
následky mu zajistily trvalou in
validitu.
Stejně i mi v r, 1976 Medlín
odmítl odstranit litinovou střepinu

Se značnou nelibosti a vážnými obavami sledujeme, že v
některých obcích a městech sc silně aktivizují síly bývalých
komunistů a stran a nimi sympatizujících výzvami k občanské
neposlušnosti a propagaci starých nebezpečných praktik.

Plně sc hlásíme k postupu městského zastupitelstva ve městě
Vysoké nad Jizerou, kde byl vyhlášen zákaz jakékoliv propagace
komunismu. Zásluhu na lom má městské zastupitelstvo, které si
uvědomilo škodlivost této ideologie a vyhlášku prosadilo a také
odhrli i ■. oícdciacc politických vězňů ČR Trutnov - Semily.

*
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Žaloval jsem

a znovu žaluji!
Miloslav Komínek, Sviadnov č.
197, okr. Frýdek-Místek
(Bývalý vězeň č. 017.156 v táboře
"Rovnost" v Jáchymově)

Titl.
Ředitelství uranových dolů
Jáchymov

vědně uměl připravit proslulý ná
čelník tábora ml. str. Palečekl
V neděli 5. srpna 1951 jsem ab
solvoval důlní školení na závodě
Rovnost 1, kde nám přednášel ve
doucí tohoto závodu Hrubý a
směnmistr Vrána. Oběma bylo

naprosto jasné, kdo jsme a že
jsme tam proti své vůli! Je sice
také pravdou, že tam byli i obec
ně trestní delikventi. . •
V pondělí 6. srpna 1951 jsem
sfáral poprvé do hlubiny dolu a to
na 8. patro, kde byl naddůlním
Ing. Krejčí a důlním Roman. Tam
jsem měl trvale otročit.
V úterý 7. srpna 1951 jsem
odklízel na díle 810 se spoluvěz
něm Eduardem Tvrdoněm zával.
Došlo k sesuvu nádloží a já s
Tvrdoněm jsme byli zavaleni. Ne
zapomenu na to, jak na mně po
vyproštění řval důlní Roman, kte
rý také na mně psal hlášení ná
čelníkovi Palečkovi, že jsem tento

Jsem jedním z těch desítek tisí
ců politických vězňů, kteří praco
vali jako otroci ve vašich urano
vých dolech. Jsem přesvědčen (máte-li jen trochu soudnosti) - že
uznáváte ten náš přívlastek "otrok"
a & nemáte vůči němu žádné vý
hrady a kdyby byly, pak si je do
volím vyvrátit.
Byl jsem jako jiní političtí věz
ňové přivezen násilně, tedy proti
své vůli na Jáchymov s určením,
že budu otročit v uranových do
lech. (Mám dojem, že podle de
klarace OSN se jedná o zločin
proti lidskosti a navíc zneužití po
litických vězňů ve válečné výrobě.
Samotná ČSR žalovala západoněmecké koncerny IG Partien za
podobné zneužití českosloven
ských politických vězňů.)
V pátek 3. srpna 1951 jsem
vstoupil na půdu jáchymovského
koncentráku "Bratrství", kde jsem
byl ocejchován číslem 017.156 a
kde jsem prošel lékařskou prolilídkou s označením - zdráv! Příští
den t. j. v sobotu 4. srpna 1951
mně eskortovali do tábora "Rov
nost", kde jsem poznal hrůzy já
chymovského pekla, které tak doVyhláška se opírá zejména o paragrafy trestního zákona č.
260 a 261 Sb. o zákazu propagace fašismu, komunismu a
podobných směrů. Je nanejvýš nutné, aby tento zákaz byl dán
z.nuvu na pořad jednání našich ústavních činitelů. Komunisté
biji na poplach : nejdříve rehabilitace, pak lustrace a led zase
"vysocká vyhláška", loje na ně asi už příliš Jejich popřední
činitelé vyhlašuji, že je to nedemokratický a protiústavní projev
pravicového extremismu a dávají svým soudnilmm v regionech
pokyn, aby vvlilášku nci'-'t ’'

''i

Teprve v posledních letech sc veřejnost dozvídá, pokud to
ncprožili jako my političtí vězni, co právě lito milovnici
demokracie, práva a spravedlnosti dělali proti vlastnímu českému
lidu. Nezastavovali sc ani před vražděním svých odpůrců v
inscenovaných procesech, v rámci toho jejich komunistického
práva a komunistické morálky.

Jc nanejvýš nutné, aby byly vytvořeny nové zákony, které
by ty jejich s konečnou platnosti absolutně popřely

den splnil normu na 30 procent.
Musel jsem jít na ošetření do tá
borové nemocnice, protože jsem
utrpěl odřeniny a nervový otřes.
V nemocnici jsem ležel 10 dnů.
Znovu jsem fáral do hlubiny
na 8. patro, kde jsem svážel od
čeleb a výstupu rudu k těžní kleci.
Kdykoliv jsem přišel do těsné blíz
kosti vozu s rudou - smolincem,
začal jsem krvácet z nosu, otékaly
mi varlata a měl jsem výtok. Ještě v pozdějších letech jsem měl
z toho různé komplikace a násled
ky. Přesto že jsme trvale poukazo
vali vedoucímu závodu Hrubému
a směnmistru Vránovi na naprosté
nedostatky v zábraně úrazu, neby
lo nic podnikáno, jelikož to pře
hlíželi - vždyť jsme nebyli pro ně
lidé.
V dolech se rabovalo bez inves
tic! Bylo to 28. srpna 1951, kdy
při svážení rudy mi najednou vy
skočil vůz na vyhýbce u komínu
"Fiedler*, přimáčknul mně ke stě
ně a nárazem mi zlomil levou ru
ku v zápěstí. (Mám na to svědky).
Vynesli mně ze šachty do táboro
vé nemocnice. Práce neschopen
jsem byl tři a půl měsíce. Po
uschopnění mně zařadili na Haldu
"Rovnost", kde jsem utrpěl úraz
páteře a mám dodnes potíže a bo
lesti. Z tábora "Rovnost" jsem
odjel jako neschopen pro práce na
jáchymovsku do Plzně na Bory a
to 5. října 1952, tedy po 14
měsících.
Bylo vám všem známo, počína
je civilními horníky a konče vámi
na ředitelství, že pracujeme v
hrozných podmínkách. Měli jsme
volnou neděli pouze jednou za 8
týdnů. Horníci civilisté měli na
náš úkor vysoké mzdy, měli různé
přídavky na stravě, věrnostní pří
davky a vysoké nároky do důcho
du. Zato my, političtí vězni otroci, pouze naději na smrt! Ci
vilních zaměstnanců na šachtě

Rovnost I bylo cca 500, ale nás
vězňů 1.500. Na každého civilistu
dřeli 3 vězni.
Bylo vám všem známo, že tá
bor Rovnost ležel ve výšce asi
1000 m n/m. a že v barácích byla
zima, protože nebylo palivo, že
nebyla pitná voda a pokud nějaká
byla, pak se jednalo o radioaktiv
ní. Vedoucí závodu Maškovcev
(Rus), vedoucí Hrubý, směnmistr
Vrána, vedoucí úpravny Kříž a
všichni civilní zaměstnanci věděli,

Vysocká vyhláška je hodná následováni i v dalších inčsicch
aobcich. V mnohých se to již stalo a mělo by sek nim připojit i
naše město Bylo by to zadostiučiněním pro všechny občany,
pro něž demokracie, právo a svoboda nejsou jen prázdnými
pojmy.
Proto jako členové Konfederace politických vězňů ČR. kteří

byli dlouhá léta vězněni a při výsleších kmtč mučeni, navrhujeme
městské radě v Havířově a zastupitelstvu projednat vydáni
obecné závazné vyhlášky o těchto bodech:
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že žijeme ve špíně, že osobní prá
dlo se nám měnilo za 6-8 týdnů,
tzn. že po celou tuto dobu jsme v
tomto prádle spali i pracovali.
Všichni civilisté naší šachty věděli,
že máme hlad a že stojíme denně
- mnohokrát i v noci - několik ho
din na nástupišti venku |>od širým
nebem, bez ohledu na počasí,
jestli pršelo nebo padal sníh a to
pouze v lehkém oblečení.
Všichni jste mlčeli, neboť vám
to bylo jedno, kolik nás zabijí,

I. Městské zastupitelstvo v Havířově by se usneslo nebo
projednalo podle zákona č. 367/90 Sb. o obcích, pozdější předpis
- zák.č. 410/92 odst. 1 písmeno o-závaznou vyhlášku.
2. Na území ve správě města Havířova by nebylo povoleno
fyzickým ani právnickým osobám provádět agitaci KČSM a

ostatních hnutí a stran, projevujících sympatie ke komunismu.

3. V případě porušení vyhlášky by bylo postupováno podle
zákona 200/90 Sb.. ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 124/93

kolik nás zůstane na živu, vždyť
místo nás by přišli jiní, hlavně že
jste měli tučné příjmy!
Ptám se: vězni zanechali svou
dřinou uranovým dolům aktiva
astronomické výše. Mnozí z na
šich řad jsou mrtví, mnozí zane
chali po sobě děti. Mnoho vězňů
má po úrazech či záření z rudy tr
valé následky. Jak se s tím chcete
vyrovnal ve svém svědomí? Má
me vás stále proklínat? Když ně
kdo přebírá aktiva, musí nést zod
povědnost i za pasiva! Mále se
znam všech civilních zaměstnanců
té doby, kteří tam tyli z našeho
potu a z našeho neštěstí si dělali
štěstí vlastní a nalirabávali si ma
jetky. Prosím, ať se čestně vyrov
nají!
Já jsem byl před zatčením le
tecký akrobat. Moje nynější
schopnost v tomto oboru je sní
žena na minimum. Mám trvale v
levé noze trombosu a růži - násle
dek po křečových žilách a jejich
zánětech. Mám bolesti v levém
zápěstí - následek zlomeniny.
Mám bolesti páteře - následek
úrazu, kolísání krevního tlaku.
Toto všechno jsou následky Jáchy
mova!
O fyzickém násilí, páchaném na
mé osobě příslušníky ministerstva
vnitra (např. zranění vnitřního
levého ucha po udeření a pod.) se
nebudu zde rozepisovat, přestože
jste to všechno dobře věděli a
nesele plnou morální zodpověd
nost. To přísluší jiným orgánům.
Ve vězení jsem byl plných 17
roků, ale Jáchymov byl jedním z
největších pekel mého života, ne
boť jsetn viděl vězně zastřelené,
zabité, umučené! Trvám na tom,
aby ředitelství Jáchymovských do
lů si celý můj případ ověřilo a
řádně se se mnou vyrovnalo!
V Sviadnově dne 20. dubna 1968

(ČSSR)

Milo Komínek

Negativní odpověď
Po třech měsících "bloudění" se
dostal dopis k poslední instituci na Generální ředitelství Česko
slovenského uranového průmyslu,
které odpovědělo 17. července
1968. Samozřejmě, záporně, že se
mám odvolat na rehabilitační ří
zení tehdejších soudů. To však už
bylo v době, kdy jsem dostával
výhružné dopisy a byl jsem vyro
zuměn svými dobře informovaný
mi přáteli, že se musím z Česko
slovenska vypařit. Na našich československo-polských hranicích
Sověti soustřeďovali armádu a
tak bylo naprosto jasné, že se po
hne do Československa. I skalní
komunisté věděli, oč jde a proto
mi mohli nestydatě vyhrožovat.
Zvláště, když věděli, že jsem
okresním předsedou politických
vězňů a okresním předsedou Spo
lečnosti pro lidská práva ve
Frýdku-Místku. Také jim vadilo,
že jsem v tomto okrese obživoval
mnohé místní organizace Čs.
strany lidové.
6. srpna 1968 jsem se svým
spolupracovníkem Karlem Palátem opustil Československo. Mo
hu odpřisáhnout, že Havel,
Dienstbier, Šabata, Klaus a ostat
ní nynější pohlaváři tehdy s námi
nebyli. Snad vedli jinou politiku,
na opačné barikádě. O okupaci
jsem se dověděl až ve Vídni.
Zakotvil jsem v- kanadském
Torontu. Moje nalomené zdraví z
Jáchymova od r. 1952 mi nedalo
klidně žít. Můj druhý domov je
po 27 let nemocnice, kde ležím
každým rokem nejméně 4-6 týd
nů. Proto právem jako zmrzače
ný znovu žaluji čs. uranový prů
mysl za poškozené zdraví.
Toronto, 3. května 1991
(Kanada)
Milo Komínek

Sb o přestupcích § 46 - ostatní přestupky proti pořádku ve státní
správč a přestupky proti pořádku v územní samosprávě). Za
tento přestupek lze udělit pokutu do výše 5.000,- Kč.
4 Závěrečné ustanovení by znělo:

Tato vyhláška by nabyla účinnosti patnáctým dnem po
vyhlášení, t.j. patnáctý den po vyvěšení na úředních deskách.

lakonec poznamenáváme, že takto by by l v praxi uplatňován
tč. 198/93 Sb.

Rodný kraj
Je v světě jenom jeden kraj,
kam vracíme se rádi,
tam lidskou řečí mluví háj,
tam máme všechno radů
Ten celý kraj je v srdce
vryl,
turn známe každou stráň,
zde máme vždy kam bolest
skrýt,
kam v klidu složit skráň.

A. kamkoliv tu pohlédnem,
má všechno vlídnou tvář,
a kteroukoli cestou jdem,
je nu všem svatozář.

Toť domova je věrný znak,
jenž hluboko se vryl,
zde chápem, proč se z jara
pták
v své hnízdo navrátil.
Znám jenom jeden krásný
kraj,
jenž vždy mě k sobě svádí,
lam mluví pole, louky, háj,
toť ves je mého mládí.
(Jaroslav šulc
ze sbírky "MládC)

o projednání našeho návrhu v plné úctě očekáváme Vaše
ni
odepsali Ing Miroslav Elčkner, tajemník KPV pob.
Marie Skarecká, místopředseda pob.
Otmar Malíř, předseda pob. KPV

"Zprí.vodbj KPV" č.1/95

Cinnoec JS byla |>o rulou dobu slodovana státními

Ovele.

nelibosti,

Členově JS

Ilkanováni.

byli

Perzekuce se vystupňovaly v záři

povoleni Artfora,

Manifeet Českých dětí /CD/ byl zveřejněn v Praze 28.

O rok pozdí jí vyvrcholily uváznéním celého vedení

Srpa, předsedy JS.

větžiny

a

v! ech

Slanů

vězněných

JS,

v

uváznánýeh

věeliny

propultání

ujal

opit

ee

funkce

rámci

výbor,

věc.

organizace z tímto názvem Karel Srp,

Průia.

Josef

má

Artforum

Sinnosci

od

výtvarné

umám,

soudobé

oblasti

rock,

nejrůznájJÍ

po

až

divadlo

v

přes

zájmové
jazz,

přípravného

výboru

vý!e

ve

uvedeném

složení

a

otevření

Mluvčím CD je Petr Placák.

se vyznačuje

CD

Činnost

monarchii.

rysy

jistými

Ca. sdělovací

která chce návrat

mystifikace

podílely se

a. j.

k manifestaci

na organizaci

i

srpna

21.

vlastním

1988

manifestace

nezávislé

chtěl

umělecké

spolu

dalších

zástupci

se

iniciativ

v

1989

lednu

položit

Václava při vzpomínkovém aktu na upálení Jana

Byl za to odsouzen k podmíněnému trastu.

Palacha.

V rámci

iniciativy vzniká také

této

CD,

Knihovna

by

kde

.<dy se

Podle P.

poítovní

Placáka budou Co v budoucnu pořádat i různé akce,

kulturní a společenské.

zejména

České děti mají již několik sec stoupenců;

jejích činnost připomíná např.

polskou Pomerančovou alternativu.

i0.

začíná vytvářet okruh lidí kolen skupiny The Plastic

vedené Milanem Hlavsou a Josefem Janíčkem.

Pecní* of tn* Universe,

Později v tomto duc.-.ovnim prostředí vznikají i další hudební skupiny,

OC 307 a Haver and Vazelína,

např.

a přidávají se k němu písničkáři

If.ar.-e Soukoup a Svatopluk Karásek.

Underground se tehdy formoval

turnéř -ýhrncně v hudební oblasti. Prvním vystoupením tohoto hnutí byl

f«»tival

I.

druhé

v

kultury

záři

v ?ostupících u

1974

Benešova.

Knut! za občanskou svobodu /HOS/ bylo vyhlíženo

října 1988

13.

manifestem Demokracii pro všechny. V manifestu se konstatuje, že čas
dozrál pro politickou práci. HOS chápeme jako volné sdružení svobodné

a

vznikajících

a

žádnému centru jiepodřízených politických skupin

klubů v různých místech nafí republiky, v nichž se budou soustřeďovat
lidé,

kterým

není

budoucnost

lhostejná

nafí

jsou

kteří

vlastí,

připraveni k otevřené rozpravě o vfech politických otázkách,

a

kteří

Termín •druhá kultura- poprvé použil teoretik undergroundu, umělecký

respektuji

vedoucí Plastic People Ivan Jirous ve Zprávě o třetím českém hudebním

politicky angažovat,

obrozeni (1975).

či v obcích, prosazováním různých víeobecných čí místních požadavků,

filcscfa.

.-.nutí.

Seno skupina hrála i zhudebněné texty Egona Bondyho,
který významně ovlivnil vývoj

básníka a prozaika,

let se stává důležitou formou undergroundové

Cd poloviny '0.

1

aktivity

poezie.

E.

Kromě

samizdatové

vycházejí

tohoto

Bondyho

i

sborníky

se

objevují i

autoři,

další

publikace.

samostatné

Pokusy

plurality

princip

kteří

Jako vfeobecnějfi společné principy předkládá HOS několik

základních myílenek a cílů.

Nafi tradici je demokracie.

1.

Jsme

Plastic People v českých Budějovicích v r.

ústavě.

Novou demokratickou ústavu.

v

r.

1975

a

trvají dodnes.

I.

Jirous

tentokrát na 16 měsíců vězeni.

v těchto dnech

byl

Potřetí je ve vězeni

3.

vfechna občanská práva.
mezinárodními závazky.

zakotvení

proti

myšlení

Vokno ?o rozpadu Plastic People tvoří nejvýznamnější undergroundové

Obnova soukromého podnikáni a družstevnictví,

centrum.

undergroundová generace je seskupena kolem časopisu

Nová

Revolver Revue.

Působí zde básnici, publicisté i hudebnici.

pojetí do tohoto hnuti patři i tzv.

alternativní hudební skupiny.

;e významnou osobnosti Mikoláš Chadima,

Petr Cibulka z

který se dlouhá léta věnoval především registrování a rozšiřo

Brna,

váni hudebních nahrávek.
a. ;.

Zde

který se podílel na rozvoji

Výraznou osobnosti undergroundu je i

této oblasti.

V širším

Je

za to od října

z trestného činu spekulace,

vězení.

vydává

Ke

kulturnímu undergroundu Lze počítat i hnutí punk které

vlastni

časopisů,

samizdatový časopis Attack.

Nezávislých kulturních

z nichž některé saji undergroundový charakter,

v poslední době mnoho.
nemá

pevné

je zejména

kontury

a

přesné

*Jeho struktura je nezachytiprogramové

vymezení.

hospodářská

kultury,

/. ../

Podstatným a významným rysem je jednak sociologické zakotvení značné

6.

ekonomico.

samospráva.

7.

Svobodný

8.

duchovní

svébytnost.

teze

Vztah

k

menšinám.

10.

Proti militari

Československo

12.

autoři

rozvádějí

v

desetistránkovém

dokumentu.

podepsán 126 občany, také je zveřejněno 11 kontaktních adres:

Je

Rudolf

Battěk, Václav Benda, Ján Carnogurský, Tomáš Hradílek, ,Jíří Kantůrek,

Jan Kozlík, Ladislav Lis, Anna Marvanová, Jaroslav Sahara, Jan Stern,

Alexandr Vondra.

Ve věci HOS bylo zahájeno trestní stíhání,

čtyři dny.

většinou po

zatčeno 27.

0 více

než

října

dvaceti

nich byly provedeny

z

Přesto se k HOS hlásí další občané,

1989

300.

jich je

přes

V

listopadu

1988 byl

koordinační

grou.-.dové poezie a hudby lze považovat za současný opravdu původní

Carnogurský, T. Hradílek, L.

folklór - a především to. -že se před mladou a nejmladll generaci v

prohláiení,

undergroundu otevřel vskutku svobodný prostor kulturního seberealizo

prosinci 1988 na Skroupovi náměstí v Praze,

výbor HOS,

podílel

se

jehož

na

členy jsou R.

mnoho

a zadržováno

1988

domovní prohlídky.

části undergroundu v autentickém dělnickém prostředí - část under-

k 31.

lednu

vytvořen prozatímní

Battěk,

V.

Benda,

J.

Lis a Jaroslav Sabata. HOS vydal několik
přípravě

vání."
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Svoboda

Rozchod s dědictvím studené války.

součást Evropy.

Tyto

život.

Odluka církví od

Svoboda víry.

Zkráceni vojenské služby. Odchod sovětských vojsk.

zaci společnosti.

Národní

prosperitě.

přebudování průmyslu

státu. 9. Nezávislé odbory. Odborový pluralismus.

11.

v

Změnit proto

Costy k hospodářské

proměna školství a vědy.

signatářů manifestu HOS^bylo

Rada z nich vychází i mimo Prahu.

Ivan Jirous o undergroundu napsal:

telna,

1966 vězněn a obviněn

za což mu hrozí trest od 3 do 10 Let

a

v

praxi

2.

KSČ

Uvést ho do souladu s

Zachránit životni prostředí.

zakladatel prvního undergroundového časopisu vokno František Stárek.

i

role

vedoucí

Měla by být jasná a zaručovat

Obnovit právní řád.
3.

Mělo by

tedy o demokracii pro vfechny.

nám j ít o skutečnou demokracii,

pluralismus.

odsouzen popáté,

přímo

se

odhodláni

úsilím o nezávislou kandidaturu ve volbách do zastupitelských orgánů,
čí jinak.

Politický

procesy

jsou

ač už pořádáním diskusních fór na pracovištích

tstablishr.entu o likvidaci undergroundu začaly masakrem při koncertu

1974, pokračovaly soudními

měly

vycházet necenzurované publikace, připravuje se i vydávání časopisu.

Dojde-11 k

Vznik kulturního undergroundu v Čechách se datuje začátkem

40.

k

Jiří Gruntorád:
0 nezávislýeh inicietivýeh v Československu

let.

a

některá jejich prohláěení jsou psána archaickou Snědnou.

květiny k pomníku Sv.

experimenty.

Nyní je projednávána organizační Säst stanov.

uchování,

výročí VSeobecné deklarace lidských práv. Představitel CD Petr Placák

Umálecké část stanov je schválena, odpovědné úřady povolily činnost
schránky.

a proto nám posvátné normy života,

České děti vyzvaly

literaturu,

tvůrčí

což se nám hnusí,

letákem,
jo

Joska Skalník, Vladimír Kouřil

působit
hudby,

vážné

‘Prohlašujeme, že

k

Koncem loňského roku požádali o registraci nové kulturní

Artfcrum.

a

Sinnost JS

na vfech tepelných elektrárnách

těchto několik bodů není žádný politický program,

recese,

k uctání památky Jana Palacha.
na

lidu,

prostředky je viak označují za ilegální skupinu,

ledna 1989 váznáný pro úSast při kladení kvátin

navázat

navrhuje

Ten označil Saské děti za volné duchovní spoleSenství.

který vychází nezávisle na JS. Jeho vedoucím redaktorem je

se pokouií

kulturně

se

Pak

bude instalováno odlučovací zařízení. Text končí:

Ji rouš, Andrej Staňkovi S a Jáchym Topol.

- Unijazz vyily jeitá dvá hudební publikace v edicí Bokem. 0 činnosti

která

oblastí

Tento manifest podepsalo 28 signatářů, jsou mezi nimi básníci Ivan

a část Slenstva toto

JS a aktivitách, které aa ni navazují, informuj a saadzdatový časopis

iniciativou,

do

apod.*

sdružení

charitativní

úcta a rozvíjení dědictví naší země a našich otců.*

jednání chápala jako pokus o rozbití Jazzové sekce. Pod hlaviSkou Js

Oalií

stran

politických

přechod

aezí

ale ty nej základněji!,

bylo v kvátnu 1988 potvrzeno einístrea vnitra CSJL Jednáni o Oni jazzu

od 16.

81

výroby energie jo ponechána

sterstvo vnitra neschválilo organizační řád Uni jazzu, toto rozhodnutí

Jazzstop,

nebo Ipatná.

přestavba ekonomické základny zeal vřetně zemědělství, volba způsobu

jazzovou hudbu ve vztahu ee světovou kulturou. V listopadu 1987 mini

Ota Veverka,

Navrhujeme

zábavných

do

1987 Blánové tohoto výboru vedli jednání a aínlaterstvea

tehdy jeitá váznáný,

Jestliže si zvolí komunis

mít, ba nemá mít žádný politický program. Je bud dobrá,

kultury o vzniku dobrovolné zájmová organizace Uůijazz - Sdružení pro

ae neúčastnil Karel Srp,

obnovení klášterů

Jestli se někdo sám o sobě cítí komunistou Si demokratem, je to jeho

o

kterého byl kooptován Jiří Exner.
V roce

vrácaní majetku církvi,

jakou si zvolí lid.

vláda budiž taková,

intervenci ve proaplch JS 1 účastníky nás ladné schůzky KBSE ve Vídal.
Po

tyto body:

tickou, bude komunistická. My jste vlak přesvědčeni, že vláda nemusí

stránkách podporovat

Tento pracovní výbor žádal e. j.

rodiny váznáných Slanů výboru JS.

tisíc

Králov

a řeholí, správa poddanských mést šlechtou. Dále se praví: ‘Královská

dočasná zastupovat řádná zvolaný výbor, usilovat

rehabilitaci

či vláda

několika

vláda

není

království

darmožroutů s parazitů země >a národa.

samozvanců,

ství jsou a.j.

Jana Pacholíkovi /pozdiJi provdaná Petrová/ a Martin Sýkora.

propultání

aenliny,

ství je posvátné.* V předběžném návrhu na uspořádání věcí v králov

Krátce po uvěznění řádná zvolených představitelů JS byl ustaven
pracovní výbor aktivistů JS, který zastupovali před veřejností Jiří

možností pokračovat v Slnnoatl JS a po váech

úkor

na

hrabivců,

V té dobá sála JS kolem 7000 členů.

o

'Království není vláda menšiny na úkor většiny,

kračuje:

Kouřil na 10 měsíců. Místopředseda JS Joaka Skalník a Slanová výboru
Caacaír Huňát a Torná! Křivánek byli odsouzeni k podmíněným treetůa.

Mál canto program:

Oále se hovoří o úloze krále a manifeet po

příchod nového krále.

byl Karel Srp odsouzen na 18 sásíců vázaní a Slaň výboru JS Vladimír

Exner,

května 1988.

Vyhlaěuje se v něm,’ že Seská království trvá a nej vylila allem je

V procesu, který v březnu 1987 vzbudil značný mezinárodní Ohia»,

JS.

bude to zřejmě první nezávislá organizace tohoto

druhu od likvidace Jazzové sekce.

1983

JS a trestním stiháním Karla

prohlídkami u funkcionářů

domovníma

orgány a

byly pudiixkany různá kroky k JeJíau osazování a likvidací.
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nezávislé

manifestace

k

10.

kde promluvil člen HOS

"Hlas pravaslivf"
—

Rudolf 3attěk.
Od prosince 19«« vydává HOS revue pro nesávislou politiku XI terna-

-

CA v*. Od února 1959 /ycháxl Zpravodaj KOS, ktarý aá uvolnit vxájaanou

Příběh kněze s velkým srdcem

V prváa 5a»t-acráakov4a Slila ja krátce zrekapitulo

lnforaovanoac.

Hnutí za občanakou avobodu lxa pokládat

vána doaavadni Sinnoat HOS.

xa

ktará

iniciativu,

první

po

formulovala

1970

roce

Málokdo v Čechách i na Moravě
fašističtí pohlaváři jako Tiso a Mach
kdy slyšel o pravoslavném knězi VaSilovi Ptaščukovi Z východoslovenské představováni jako "nevinné" oběti
doby, či dokonce "otcové národa"
Světlice, který v dobách klérofaNechybí ani díla představující Tisu
"Strckého Slovenského státu projevil
jako novodobého "světce". Jestli by pc
velkou statečnost a odvahu. Jeho příběh
těchto knížkách sáhli seriózní historici '
srovnání se světoznámým filmem
Slevena Spielberga" Schindlerův se za zahraničí, mělo by Slovensko, (které
je a vždy bude mojí milovanou rodnou '
znam , zajisté snese. Letos jsme si
připomněli 50. výročí ukončení 2. svě ztaní), zřejmě na čas o "pozitivní obraz"
tové války, jež znamenala v ne a zviditelnění" postaráno. Pravdou je 1
poslední řadě nesmírné utrpení a ze se ani v postojích drtivé většiny
strašlivou smrt pro milióny představitelů řĎnsko-katolické církve
příslušníků židovského národa. Byl to na Slovensku té doby nedá vidět
(
otec Vasil Ptaščuk, který svým přís potipól Tisový fašistické politiky.
tupem, vycházejícím z hlubokého , Y’čase nelidských rasových zá
křesťanského přesvědčení o konů, protižidovského běsnění mezi
opravdově žitých etických hodnot pravoslavnými knězi a věřícími na
své víry, zachránil před deportacemi území Slovenska našli talrnýf,
a jistou smrtí stovky východosloven projevili víru skutkem odvahy vyských Židů. Je chvályhodné, že cházejícím z života v Kristu a v jeho '
zachránění nezapomněli a že se příběh Církvi. Mezi statečné pastýře patřil
tohoto neobyčejného muže právě v především otec Vasil Ptaščuk, jehož
období před oslavou 50. výročí pomoc však s velikou nevolí neslo
vstupu osvobozenecké armády do duchovensto římsko i řeckokatolické
Osvětimi stal slovenské veřejnost tehdejším okresu Mezilaborce V tej
ném Memorandu (udání) těchto
známý.
křesťanů"., zaslaném policii a
V návaznosti na významné výročí
(vyzývajícím k likvidaci pravoslaví
se v tisku samozřejmě objevilo hod
mimo jiné čteme: máme konečne ve—
né článků a úvah odsuzujících
domosť aj o tom, ako sa zachovali praholocaust a analyzujících také
voslávni duchovní v našom okrese už
příčiny hrůz a utrpení, kterých se
vůdcové Slovenského státu a jejich aj za Slovenskej republiky hromad
ným vydáváním kratných listov pre
sympatizanti dopustili na židovs,k.é.m, přátelstvu. Je však žtdov r. 1942 so spiatočným dátuzarážející, že již předtím na Sloven mom, bez pokrstenia. Len prasku vyšly i knihy, ve kterých jsou voslávny duchovný vo Svetliciach
vydal výše 600 takých krstných lis-

ucelený

politicky program.
liat opadu Udá byl ue taven čas koal ovane ký helaiaaký výbor

3.-.e 5.

který xú xa cíl podporu zásad a ustanoveni Závěrečného aktu

/CSnV/,

x Melsmex.

Ve avua prohlíženi a, j.

pííox

• Náš výbor chce usilovat

o kcnstruktivni dialog a spolupráci jak i orgány federální vlády a

tak t oficiálními a pclooficiálníei aísty,

Federálního •nrcsaZďůni,
jaxo ;«

Ca.

nap±.

občany.

xainteresovanyax

viam

a samozřejmě se

výbor pro evropskou bezpečnost,

Je tál od svého vzniku ve styku s

Mezinárodni helzinskou federací pro lidská práva i některými jejími

sločkami ve státech-účastnicich K8SE. Chceme tady zejména napomáhat
toau, aby zásady a ustanovení Závěrečného aktu 1 následných jednáních

KSSE týkající se lidských práv - a to nejen plén konferencí,

nýbrž

i odborných setkání expertů - byla u nás dostatečně zveřejňována.

Chceme dále přispívat k tomu,

aby tyto zásady byly také uváděny v

Boruzocovat případy jejich porušováni a napomáhat k jejich

praxi,

řeáeni. •
Výbor měl při svém ustavení 20 členů,

jeho předsedou je profesor

Jiří

CSHV

Hájek.

V

se

1988

prosinci

stal

členskou

organizací

Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva a má nyní 31 členů.

R.

Jsou to aktivisté jiř existujících nezáviských iniciativ.

J.

8.

Carnogurský,

?.

Stern,

J.

Mandler, J.

E.

Uhl,

Havel,

Oolečal, V.

L.

M.

Lis.

Battěk.

Machovec, V.

I

Malý.

Petrová a další.

Členové CSHV se chtěli účastnit Fóra čs.

kdo se měl

veřejnosti,

ustavit oficiální Výbor čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární

ale bylo jim v tom zabráněno.

spolupráci,

republiky,

ie

v

vyhlásil

orgány

helsinského

výboru,

se

že

CSHV upozornil prezidenta

obešly

případů

amnestii,

kterou

února 1989 uvítal CSHV nabídku Polského

1.

říjnu 1938.

řadě

v

StB

obrátí

vládu

svou

na

s

výzvou,

aby

poradovala vysvětlení od čs. vlády, týkající se nedávného postupu čs.

mocenských orgánů proti pokojným občanům. CSHV tento postup doporučil
i

výborům.

helsinským

ostatním

k

dollo

době

poslední

V

přímým

jednáním mezi CSHV a dvěma oficiálními výbory - Výborem čs. veřejnos
a

ti

Ca.

a

výborem,

mírovým

to i za účasti

________ histone a současnost

zástupců Mezinárodní

helsinské federace.

toy" (memorandum pod č. SDA
Prešov Gkb 56, prez 1942).
Jako vyjádření vděčnosti a úcty
dala Židovská náboženská obec ve
slovenské republice udělat náhrobní
" 5°^ Otci VasiIovi Ptaščukovi a
dr. Alexander, výkonný tajemník Ži
dovské náboženské obce odhalil na
pravoslavném chrámu pamětní desku

20

na počest tohoto kněze s velkým
sydcc™- Vzpomínková slavnost na
otce Ptasčuka se uskutečnila 12. lis
topadu 1994 a její součástí byla archijeryjská svátá liturgie v pravoslavném chrámu ve Světlicích. Zachránění nezapomněli
Roman Juriga

t

Tom*«z Pakalskx * Danuca Winaxská.

v

1988 byl

v prosinci

Praze založen Mírový klub Johna Lennona

Jeho základní prohlížení hovoří xj.

/MKJ1..

prosince 1988 založit MKJL.

rozhodli jsme se dne 8.

rozporů,

ladna ,.9«9 Je datován dopis podapsaný Iniciativou kulturních

26.

mírových

o věznění čs.

aktivistů i □ vývozu Čs. zbraní do xnoha zemí světa, a pokračuje:
•Čs. vláda žije v trvalém rozporu slov a činů. Vědomi si těchto

• Pana předsedo federální vlády, po

i

událostech nir.uiých dni vznikla iniciativa, jajíl artikulací Jo text

I

pracovníků , XX?,'.

i
I

?í»e sa v nim:

Svými podpisy potvrzujeme souhlas s požadavky

na přiložených áriích.

Cílem

klubu je usilovat o mír vžerax dostupnými humanitárními prostředky.

v textu vyslovenými s společní, jeden za druhého, zaručujeme pravost

Clane-, klubu se může stát každý člověk bez ohledu na státní přísluž-

tichto podpisů,

nost,

národnost,

pleti.

sociální postavení,

k

přesvědčení a barvu

vyznání,

Klub r.emá stanovy a organizační řád,

základní nyžlenky:

1.

V.

Mír ve světě je základním nezníkem na cestě k

všeobecněnu porozuměni.

2.

provozovat

publikační a vydavatelskou

činnosti chce informovat v časopise Jazzstop,

i

Činnost.

před

Veverka,

veřejností Ota

Stanislav

X

hudebníci.

»Jako

pokračuje:

;

kulturní

,

jehož užitečnost samy zdůrazňují.

dosud

se

petici

Vlastní

vědeckých e
pokračuje.

zatím

MKJL má

nepravomocně.

asi

v současné době

Mezi signatáři jsou

peticí

připojilo

podpořilo

pracovníků,

výzkumných

v

tyto

teoretici umění

přes

1

požadavky

’Š

kulturních

2000

podpisování

'|

na

1000

petic

obou

se

li
j;

V polovině února bylo zveřejněno prohlášení přípravného výboru

12Q

Klubu za socialistickou přestavbu Obroda. Autoři v něm zdůrazňují své

členů.

socialistické

20.

1988

prosince

zveřejněno

bylo

\
Východoevropské

sdělení

ce js.r.e se my,

nezávislí novináři ze zemí východní Evropy,

vyhlásit Východoevropskou informační agenturu /VIA/,
státních

orgánech našich zemí.

Československu,

Maďarsku

a

Naše

1 v jiných zemích.

nezávislou na

v SSSR,

agentury

cílem

je

k ninž dochází v našich zemích.

Informace VIA poskytujeme všem, kteří o ně projevují zájem, především
nezávislým

vydavatelským

iniciativám.

Doufáme,

že

se

k nám

Pcd?psáni

slovenska
Bogdar.ski.

jsou;

:

Maďarska

Tibor

ze SSSR Alexandr Podrabinek,

Petr

Pospíchal,

Barbara

Petr

Hrybaczová,

Uhl,

Robert

21

Philipp,

Buda,

Cézá

Tamara Kaluginová;

Jan

Urban;

Kozak,

z

Wojciech

Tamás

x Česko

Polska

f
>

•

Robert

Maziarski,

SSSR i

a

vyjadřují

demokratickou

přestavbu

tomuto vývoji.

Ža pozitivní považují tu skutečnost,

*

státní

hodnotí

orgány

taktz:

se

v

také

"Misto

jinde

přihlásily

dialogu

a

k

reformnímu

spolupráce

svou

že čs.

se

podporu

stranická

kurzu.

Situaci

vrstvami

všemi

společnosti 1 nově vznikajícími nezávislými demokraticky 1 socialis

ticky

orientovanými

občanskými

politiky potlačování a

zanedlouho připojí i kolegové z dalších zemí východní Evropy.*
Berhidax;

Dále se zmiňují o zmařeném obrodném procesu v r.

196« a následné normalizaci, která vyústila v současnou krizi. Vítají

rozhodli

nyní působí

řákladním

Polsku.

rozšiřování informací o událostech,

agentura

přesvědčení, zmiňují se o diskreditaci socialistických

myšlenek stall.mstichými zločiny a byrokratickými deformacemi v SSSR

infornačr.i agentury /VIA/:- Po několika měsících pravidelné spoluprá

všax

Text

Ota Veverka je od té doby vězněn,* v únoru byl odsouzen na jeden
vězení,

rok

c. r.

úřady přistoupily na dialog,

pracovníků.

První dva byli spolu a dalšími nezávislými aktivisty

zatčeni při vzpomínkovém aktu na Václavském náměstí v Praze v lednu

t. r.

lednu

X petici byly připojeny listy s 692 podpisy.

a*

Pane

v

dalžícn

.j

sdělovací prostředky referují o zatčení

herci, režiséři, výtvarníci, dramatici, spisovatelé,

kterou MKJL

1
zastupují

Klub

příslušných

svých

Předpokladem takového dialogu oviea je propuětění Václava Havla 1

vyhlásil.

Heřman Chromý.

ve

úvahu

viech neprávem zadržených a pravdivé Informování veřejnosti."

0 své

kde mají být otištěny

nej lepší práce účastníků soutěže Mír a lidská práva,

a

Havla

Ss.

a duchovního uplatnění. Chce pořádat koncerty, představení, výstavy,
a

v

vzal

zastírat ani Ježit ostouzením, zatýkáním a násilím, žádám« proto, aby

Mír a lidská

práva jsou neoddělitelná. Klub chce vyvíjet činnost v oblasti kultury

přednášky

důsledku

pracovníci jsr.e přesvědčeni, že existující společenské problémy nelzo

Mír uvnitř států a národů je nezbytným
3.

a

průběhu

a uráží, jak nepravdivě naše

jeho členové berou za své tyto

přadpckladem k tomu, aby mohl existovat i mezi nimi.

jejich

rozhodnutích. ' V textu petice se praví m. j., že signatáře znepokojuje

členů klubu budou zveřejňována pouze na jejich přání.

Jmér.a

'

abyste jmenované události a náž postoj

žádáme Vás,

iniciativami

jsme

stále

netolerance k jinak smýšlejícím.

svědky

Tyto ini

ciativy se větíinou označují za protispolečenské a rozvratné síly."
Za rozhodující podmínku úspěšnosti jakýchkoli reforem považují autoři

hlubokou demokratizaci

veškerého společenského života.

Dále chtějí

svými námět/ a kritickými postoji přispívat k nalézaní optimálních
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Pokračování

