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-H+ Sdělení-Demokratické iniciativy/
<’
Po netrelém roce aktivity dostala Dl na svou výzvu ke spoluprá
ci větší množství nabídek a přípisů od Čs. občanů z nejrůzněj
ších společenských vrstev i věkových kategorií. Dl všem těm, \
kteří nám vyjádřili své sympatie, touto cestou děkuje. Zároveň .
sděluje,. Že se vzhledem k množství spolupracovníků rozhodla s
okamžitou platností působit jako společenské a politické hnutí.
Cílem, hnutí Dl je přispět k demokratické, svobodné a všestran
ně zajištěné budoucí existenci našeho národa. Základním prostředkem k dosažení toho jo dobrovolná,. politická, společenská
a kulturní práce jednotlivců, "vycházející z demokratického po
jetí mezinárodně uznávaných právních norem,, Československé ús
tavy, a Československých zákonů« Účastníkem /pracovníkem/-JSmutí
Dl se může stát., každý ČSó občan starší šestnácti let, a tu bez
rozdílu náboženského- vyznání, rasý, národnosti i/příslušnosti,
k politickým -stranám a společenským, organizacím® upást v hnutí
Dl není' vázána n'a nějaké povinnosti kromě mravních závazků,,
jejichž stanovení a přijetí je věcí jednoho každého* účastníka
hnutí.
.
•
,
' ’
•
‘
Účastník hnutí Dl bude o jeho činnosti informován zasíláním
Zpravodaje Dl i pomocí osobních setkání.
,
Za hnutí hovoří a jedná skupina zakladatelských účastníků,
' jejíž současné složení uvádíme:
Bohumil Dáležal, Praha 2, Vinohradská 6
Vladimír Friisch, Lihovarská 13, Praha 9
Jana Chržová^ Roztoky- u Prahy, Olbrachtova 800
Martin Litomiský, Praha 4y. Doudova 6.
Emanuel Mendier, Praha 4,. Nad lesním divadlem 1213
Karel Stindl,' Praha ;2, Americká 39
Miroslav Stengl, Praha 3, Husitská I
ing. Josef-Voseček, Praha .9, 'Slévačská 903
-

Pokud'.s.e zájemci o hnutí Dl již nepřihlásili, mohou tak učinit
dopisem na kteroukoli z výše uvedených adres.
+++
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+ H- Počátkem ..srpna t.r. vydala' Dl Prohlášení k dvacátému výro*
čí vstupu vojsk státu Varšavské smlouvy do Československa» Pro
hlášení bylo zasláno’ redakci Řudého :práva. Text-zní/...
•■ ■■"í
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’’Před dvaceti lety, 21 »8.1968 obsadily armády států.Varševské
smlouvy’’,Československo.'Tento ozbrojený zásah ukončil-cestu svobodnéhd řózvojé české ;av'slo.venské společnosti, nastóupenou’po
ledna 1968. V Československu byl" nastolen tuhý autoritativní „ .* ■'
... režim» — Důsledky srpnových událčstí:iroku’ 1968 jsou dobře známé- Politic
ky potlačené a nesvobodné Československo, odtažené od svátarV<dd.
vlastní a evropské minulosti/? z/ba vené kontaktu s hospodářským/
kulturním i sociálním rozvo jem; Mezinárodního společenství zachvá
tila. postupnévšeobecná produktivní a morální''kříže\r Češi' a Slo- f
"váciž.ijí jiŽ/ČelŠí dobu z podstaty,-a to: ne jen hospodářské. Dva
cet let’po. srpnových'událostech' se pak ještě' dále zostřuje7vni
tropolitické napětí., stupňované •-nevybíravými kampaněmi "sděloyacích: prostředků.přečti,' Alékehdru -Dubčekovi, ,-jehp .(stoupencům'i; •'
• proti statisípům demokraticky smýšlejících lidí postižených V
minitVém’dvacetiletí- repřešáliemia
: , <,"
Tato/situace má zavežné .rozměry mezinárodního rázu.- Sovětské Avedeníl které :od ’zvoleníIMichaila ;Gorbačova generální^ ta jemní kem
nastoupilo cestu .dalekosáhlé demokratizace a liberalizace/vlastní
7 společnosti, ;nebýla až -dosud
z'důvodů, které še"izé jen <d orný š.let-.’ochótho-zřÍGi se srpnové intervence, ani učinit ¡ďaktická . .
opaťýehí'v; tomto/smyslu. Chápeme, že obojí‘.není' v'současné .době
snadné; . jde- napřl/ó., tóže sovětské jednotky rrozmístěné. od- srp
na 19,68. na území našeho" státu plní,.dnes takřka’výlučně iúkply.¿v •
rámci' celkové;'strategické koncepce -Varšavské' smlouvy/, a, nemohou
tedy."být'. jednostranně/.to znamená/bezodkladný ťětaženy. Přesr ty
to a další‘pótíže jé ^výslovné- i faktické’ odulítnutí" oprávněnosti.
srpnové intervence ze sovětské ďtraný: nezbytné* a1 hutné-? jak ,z
hlediska-našich, národních zájmů, tak pto svobodný rozvoji stře
doevropských a východ o évrb^ských národů. -»í yrj y.' ■
Právě „tak je nutné usilovat o'vytvoření’..takové situace, /která
umdzhi 'oďšuh všéóh-sovětských •■vojsk. z československého území.
Stěží lze pochybovat o tom, že .vyhlídky né takové'-‘kroky. ze . so
větské strany budou tím^reálnejŠí,'Čím' rozhodně jit je-.-budej.Š^ská
a slovenská společnost .Vyžadovat. ' 0d-;-nynějšího; .-politického vede-- .
ní státu, . který- e e., do stal ó;k^ moci právě-po srpnu 1^68,. tpuťl;ze y’těžko očekávat1»'Jé však ná; čáse/přiznat sí,' že ne jde "pouze ó ne- .
dostatek vládnoucí-, vrstvy/hýbrŽ- celého společenského 'organismu. .
Češi a Slováci kladli poměrně malý odpor proti nastolení' autoři- •
tativního režimu a přijali jeho’pravidla, .která především odstra
nila lidskou a národní, svobodu z hierarchie společných hodnot a
. jakoukoli společenskou' aktivitu'.označila Z8ř negativní ; V těžké
: politické-letargii pak čs. společnost setrvává až dóšud.’Dvacá-.
' té'výročí by se nám. vŠpm lmýló stát ždjm. připomínkoutoho, ...že
je nezbytné spojit síly :k společnému'politickém^ jígíií o/demo
kratizaci našeho života.
.'-r • v-’
Právě s ohledem na to je třeba’k nastávajícímu výročí předložit,
některé požadavky mezinárodní i vnitropolitické povahy, týkají- ’
cí se problémů, jejichž řešení už zřejmě nesnese odkladu»

- 3 Především jde o to, aby všechny státy, které se v srpnu 1968
zúčastnily vojenského tažení, proti Československu,.uznaly, že šlo ■’
o nepřípustné zasahování do'vnitřních záležitostí suverénního^ stá
tu.
‘' .
'
’
S tím souvisí požadavek, aby současná dohoda o pobytu sovětských - "
vojsk na našem území byla nahrazena dohodou* stanovící, že sovět- ■
ské jednotky jsou,v Československu umístěny na žádost sovětskéstrany z důvodů výlučně strategických a jen po dobu bezpodmíneč
ně nutnou.
. . ' .
.
Nový přístup ke vztahům mezi Sovětským svazem a Československem
by měl být podpořen okamžitým odchodem symbolické sovětské jednot
ky z.Československého území. ?/ . •
.
Z vnitropolitického hlediska lze považovat za prvořadé dva obdob
né požadavky.' První se vztahuje k nutnosti odvolat Poučení z kri
zového vývoje ve'straně a'.společnosti a plně rehabilitovat Ale
xandra Dubčeka a.- jeho’ vedení, druhý vznáší nárok ne odchod Gustáva Husáka a Vasila. Bilaka,. kteří nejvíce ztělesňují autoritativ- •'ý
ní režim nastolený po srpnové invazi roku 1968, .z politického ži- —
vota naší republiky a na příchod nových politických osobností,
nezatížených účastí na potlačení svobodného rozvoje Českoslovens
ka vvroce 1968.” '
'
1 ' ■ ; ■ ' +++
o 0 o
•’i-HF Dne 7.9. se za Dl zúčastnil Emanuel Mandler pracovní schůzky
u Edvarda Rownyho, osobního poradce presidenta USA a ministra, .
zahraničí pro otázky odzbrojení, jenž byl v oněch dnech na pra
covní návštěvě v ČSSR. ’ .
“ ’’
' ' +++
+++ Dne 11.9« byl vytvořen výbor na obranu katolického aktivisty
Augustina Navrátila. Členem výboru je za Dl Bohumil Doležal.; +++ .
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+4-f Dne 5«9» byl Dr. Lubomíru Štrougalovi odeslán dopis, týkají
cí se případu Ivana Polanského a trestního stíhaní proti.členům
Nezávislého mírového sdružení o Z textu:
• - / :
,T.. oNe jvyšší soud SSF v Bratislavě potvrdil rozsudek nad I.Polans
kým, který byl za rozšiřování náboženské literatury i literatury s tématikou historickou a politickou odsouzen krajským soudem
Banské Bystrici k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let pro
trestný čin podvracení republiky..»
7
' ‘1
...Jak víme,.není tento postupvnový. Naopak, v uplynulém dvaceti- .
letí byli zavíráni nebo alespoň perzekvováni všichni ti, kteří
říkali a psali něco odlišného od příslušné oficiální verze..'.
...V době, kdy obyvatelstvo zemí střední a východní Evropy'nabírá,
dech k svobodnějšímu životu, působí uvedený výrok Nejvyššího soudu
SSR jako nebezpečný anachronismus, který.otevírá dveře opětnému
hromadnému použití všech politicky zneužitelných paragrafů trest
ního zákoníku. Se vší rozhodností proti této praxi protestujeme;
upozorňujeme, že je v rozporu s obecně uznávenými'mezinárodními
normami a že postihuje nejen odsouzené, ale svými důsledky celou , ;
společnost• • « ť
;

4 -

.• • ♦Právě nyní bylo v'Přežě-zahájeno’-trestní stíhání proti .dr.Haná
Mařvanóvé.a ".Tomáši Dvořákovi, členům Nezávislého mírového sdruže
ní, 8 to pro Výtržnictví. Jejích jediným proviněním je, že spolu
s. tisíci dalšími občany protestovali proti . okupaci .Československa
armádami států,.Varšavské 'smlouvy dne '21.8.1968. Jde nepochybně o
.snahu mocenských a represivních orgánů výhružkami za pomoci poli
ticky, zneužitelných paragrafů trestního zákoníku zastrašit poli
tický probudiléóběany
....Stále ještě, existuje,, jak se domníváme,' možnost «zmírnit nahro
maděné. rozpory, v jejichž struktuře stojí?námi zmíněné otázky prá
va a osobní svobody ha jednom z čelných míst. V tom, případě .by by
lo zapotřebí, abyste se jménem svým i jménem federální .vlády za
sadil ,u. kompetentních orgánů o okamžité propuštění I.. Polanského
z vězení.. Dále,... ,aby. trestní ,-stíhání proti Dr.Marvánové .-..a Tomá
ši Dvořákovi 7popř.'¡proti -'dalším ’lidem takto .stíhaným/ bylo za
staveno,...aby\byla přijata’ opatření, která by znemožnila soudita odsuzovat lidi,,podle, politicky zneužitelných paragrafů trestní
ho zákoníka.
A
v .1 .
•.
'. J/?,;

Dopis' byl zaslán na vědomí VONS a Nezávislému mírovému sdružen^+
í
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+V+ Dne 10.9« se v Ostřihomi konalo setkání Maďarského demokra/
*
tického fóra,. které se'zabývalo zejm. vodním dílem GabčíkovoNagymaros. Na setkání, .byli pozváni zástupci Dl /přímým účastníkem
s’e stal Bohumil Doležal/ a k této příležitosti bylyten samý den
zveřejněny dopisy Dl a MDE. Z jejich textů uvádíme:

’’.Vážení maďarští přátelé•• .příznivé mezinárodní politické klima,
jež se ,y- Evropě vytvořilo, díky- pokračujícímu sovětsko-americkému
dialogu a dalekosáhlým politickým‘změnám ve střední a'východní
části našeho kontinentu, otvírá .nové možnosti a perspěktivy i před
českou společností. Po dlouhé době politického, hospodářského i
kulturního úpadku se .objeypjí první pokusy o spontánní politickou
aktivitu, směřující k překonání krize a k normalizaci společenské
situace v ČSSR. Jedním Z takových pokusů je i Demokratická inicia
tiva, jejímž jménem se. na Vás obracíme. Nové možnosti znamenají,
pro nás i nové závazky *• patří k nim mj. přispívat k' prohloubení
vzájemné důvěry,- pochopení a.spolupráce mezi národy-naší oblasti.
Se. zájmem -a obdivem sledujeme .již delší dobu politický pohyb ve
Vaší vlasti a zejm.statečné úsilí Demokratického fnra o společen
ské reformy' a v obraně národních zájmů. Problémy, před kterými
vy i my.sto jíme, jsou v? lecčems, .podobné, a podobné jsou i'naše
představy o tom, jak . je řešit. , Na .tom ostatně-není nic. divného:
ačkoli se. v. posledních-sto létech, navršila mezi českým'a maďars
kým národem řada problémů, které komplikují a zatěžují jejich
vžtahyí./a my si nechceme zakrývat český díl zodpovědnosti za tuto situaci/,...významnější než tyto problémy jsou podle našeho přesvěd
čení.společné kulturní a. mravní hodnoty, jež se vytvořily.během
naší , tisícileté společné cesty, dějinami, -na níž. jsme’ se. setkávali
nejen ve zlém, ale hlavněit.á především v dobrém. Domníváme se, že
požadavkem doby .je obnovit ép^upevnit tuto vzájemnost,”'8;že,nefor
mální občanské ihiciaťi'vý”i£oiióu při 'plnění tohoto úkolu .sehrát
významnou roli. Proto se na Vás obracíme s návrhem na•'diai^óg7
tématech, zaměřených na prohloubení vzájemného porozuměnímezi

Čechy.8 Msíary-** Nad peripetiemi českých dějin není těžké dospět
k poznání, že vnitřní situace národa a státu je neodlučně spojena
s tím, jak se vztahuje k národům a zemím, jež jsou mu geopolitic- ky^ i dějinně blízké. Jsme přesvědčeni, že kdyby se nám v rozhovo
ru podařilo přispět k hlubšímu porozumění mezi našimi národy, 'od-razilo by se to příznivě ve vnitropolitickém ovzduší našich zemí."
■
'
’ ■ ' ;
0
'
:
»Maďarské demokratické fórum vítá s upřímnou radostí Váš dopis*
UŽ přibližně rok existuje naše demokratické společenské hnutí,
jehož nejdůležitějším cílem je uskutečnění autentického dialogu
mezi maďarskou společností á politickým vedením státu; cílem to
hoto dialogu má být likvidace, důsledků vážné společenské, poli
tické a hospodářské krize* Chceme stvořit fórum, kde by mohli li
dé různých koncepcí promlouvat, vyjádřit svobodně své názory v
rámci vymezeném maďarskou ústavou a platnými zákony *K'našim zá
kladním zásadám patří-úcta k všeobecným lidským právům," právo na
sebeurčení, respektování lidské důstojnosti, požadavek, aby se
demokraticky řešily otázky, které se vyskytly v Životě společ
nosti, modernizace v duchu národních tradic a tolerance.
Naše hnutí připisuje od začátku velký význam spolupráci mezi ma
ďarským národem a národy, jež žijí v jeho sousedství. Podle naše
ho pojetí jsou<národy Střední Evropy přes “všechny rozdílné zájmy
a historické předsudky spojeny osudovým spřízněním, sítí specific
kých vztahů a jedinečnými historickými zkušenostmi. Domníváme se,
že osud Čechů a Maďarů není v současné době podobný jen v důsled
ku paralel z minula, ele i vzhledem k podstatě přítomné krize.
V takové situsci je zvlášt důležité, abychom si připomněli takové ■
krizové okamžiky 19» a 20* století, kdy se středoevropské národy
dostávaly navzájem do tragických konfliktů, pokoušely se prosazo
vat své zájmy jeden na učet druhého, v neposlední řadě pro nedo
statek vzájemných styků a vzájemného pochopení. ,
Právě proto jsme jak doma, tak ve vztahu mezi národy stoupenci
upřímného dialogu. A tak v soulilsse s Vámi považujeme za^potřebné
co nejširší uskutečnění maďarsko-Českého dialogu, nevázáníýstyj^,;^..
mezi občanskými iniciativami, skupinami a jednotlivci, ^jež přj^--/*; i
kračují oficiální rámec, praktickou spolupráci ve všech oblastech‘ k.
života, zmenšení oddělujícího charakteru našich státních hranic.
Jsme.hluboce přesvědčeni, že naše společné zájmy jsou silnější
než vše, co nás rozděluje nebo může rozdělovat, že spolupráce
Maďarů a Čechů nesmí poškozovat zájmy delších národů; VŽdyt tato
vzájemnost je nepostradatelným prvkem středoevropského porozumění,
‘■jež ukazuje směrem k jednotné Evropě.
’ •'
'
V duchu našich základních’principů, v zájmu uskutečnění - zmíněných
Cílů jsme připraveni udržovat, s Vámi pravidelné kontakty a 'v pří-'
pádě nutnosti vystoupit spolu s Vámi ve prospěch našich ..společ
ných zájmů.",
; k - .
i ' •
0
. '
'
ha tomto zasedání přednesl Bohumil Doležal příspěvek, ve kterém
seznámil se zaměřením a činností Demokratické iniciativy.
V ťextu mimo jiné stálo: k
...

I

* .6

”..^Cflem'Dí je. přispět k překonání hluboké krize, do níž se. v
posledních ;dvácéti létech,dostala naše vlast. Důležitým "průvod. ňim/je.věm této‘¿krize byla-politická.letargielhostejnost vqřej;■•
nosti ..ke všemu, :óq překračuje rámec čistě privátního Živote- 'Tsto
atmosféra sě nyní postupně’mění, mj.-v důsledku práce a’spoluprá
ce neoficiálních aktivit a linutí. Změny a oživeni politického ži’ vota.' k nimž docházív .Maďarsku /gle* nejen v Maáarsku, nýbrž i v
lolsku/á-'v-SSSR/,. pro‘nás--přitom znamenají současně výzvu’-i. ínspi’ iveói■ •'■■■ '
‘
•.?.<><! .•
•
• .
. .’
. Východiskem naší-činnosti :• je po jetu národě > Pod tímto-pojmem rozumí.'•me duchovní■instituci,pkterá sdružuje lidi na.přirozeném-základě
ke'společné práci a.1 poskytuje jim prostor a oporu'pro to, aby
. uskutečňovali v tomto:'světě.-syé . nezaiíiéni telné individuální poslá
ní»’ Současně se opíráme o-novodobé české demokratické tradice,
které, vykrystalizovaly -v.. dr.uhé' pdlóvině minulého; století e do:?,tá
ly pak' výraz v'činnosti- československé ’ první republiky '• Důležitou
" é’organickou součásti, těchto, tradic. je •vědomí , že--.,demokracii je
třeba budovat zdola’/‘.drobnou,politickou prací řadových občanů ma
•každodenní úrovni společenského života. Tyto tradice jsoü-podje
•' našehb názorw jednou realizací univerzálních evropských/ křestans- ■
kýeh? tradic, . které ;se: v nové, době .e'- v oblasti' politiky transformo
valy db.myšlenky tolerance, úcty ;k jednotlivci" a l idských a občanskýóh’ práv. V naší'.Činnosti usilujeme o to, ety se tyto myšlenky
v čéském společenském živote uplatňovaly v daleko větší míře než
dOS ud «
'’ , ’
-• :
■ .' •
Bereme na vědomí politické danosti, které v současné době vyme
zují prostor pro politické '.sebeuskutečnění našeho náhoda. Pokouší- •
me se vyvolat v české .společnosti široký rozhovor o podstatě naší
nynější společenské křize-f-a-o. .cestách z ní .-¿Spolehlivé východisko
vidíme v zásadních politických.reformách, směřujících k daleko
sáhlé demokratizaci společenského . života« Za prostředky rozhovoru
■ ■ úám/.slouží neformální besedy,- ankety, přednášky¡ <• periodika -’a pří- .ležítostné'publikace.-,Pře jeme-si,'. aby tento hozhoyor obsáhl celou .
;národní .společnost • íroto-se obraeímo k významným''politickým ins
titucím včetně/vedení /státu- a .komunistické střeny-;.-s návrhy na po
litické " zrněný.; .Uspořádali. jsme.. .rovněž několik petičních-akcí/.
• Bezprostředním smyslem našich návrhů a podnětů jé'"'up o zornit lidi
na..,vedoucích místech společnosti, žéjsoú také součástí?národa,
ť • ze.’mají .vůči/,národnímu kolektivusze své funkce a ..-ze syéhoposta■
v ani’ odpovědnost,. a ? že-lidé žádají* aby této odpovědnosti dostáli. •.
Zprostředkovaně’pák používáme'této cesty k tomu, abychom- seznámi:■ ‘i li- českou, veřejnost s našimi'názory na nutné společenské-změny. /
■ -,. .> ^Principy,.'\jiiAÍž...se- řídíme v domácí politicé:/nutně obracejí .
>; >naši-/poz,ornQ.st...í\n8veňekj' ,k sousedním národům', s; nimiž nás-váží
společné tradice a-společně prožitá minulost. Sousedství však •
neznamená, jen společné zájmy a hodnoty, ale i společné problémy,
a v jejich řešení jsme bohužel v posledních desetiletích příliš
¡ó- nep.okroč-ili <Za tíme o. na., vysoké diplomatické úrovni se nsše vztahy k,,sousedům jevily jako docela idylické, skutečné’-soužití našich
■ ''náhodŮ’;-'tfylo: poznamenáno -nedůvěrou,•••minulými křivdami,, nevraživos
tí, která z nich plyne, i utajenými konflikty, ó/ni'chž'vysoká
. místa nechtěla vědět ani slyšet. A -přitomve-‘společné/práci na
společných problémech se rodí důvěra a přátelství mezi národy.
Domnívám se? že právě tady se mohou uplatnit neformální spole- , ’
čenské iniciativy, protože mají - právě pro svou neformální, při- ?
rozenou povahu’ - lepší přístup ke každodenní ruvipě mezinárodního
soužití než vysoké vládní a stranické orgány.
ze

- 7 ~f

svou povinnost přispět k lepšímu porozumění mezi českým a maters
kým národem, s vědomím, že /to pro nás /tedy pro českou stranu/
bude znamenat taky ne;zcela bezbolestnou, kritickou’rovinu ně
kterých aspektů naší národní minulosti.*.
. ,
,
....Řešení společenských problémů není jednoduchá věc, zvláště tam,
kde se střetávají protichůdně hospodářská, ekologické, národnost
ní a kulturní zájmy,.jako např. v případě soustavy vodních děl
Gabříkovo-Negymaros. V takovém případě je zapotřebí předložit
takový plán ještě před uskutečněním široké diskusi za účasti
odborníků i veřejnosti. A když se ukáže, o jak spornou věc se
jedná, je třeba vysvětlit si navzájem'3vá stanoviska a pak hledat
řešení přijatelná pro obě strany. To se všnk bohužel nestalo.
Nejsem přesvědčen o tom/že určité hospodářské zájmy jsou usku-»
tehntelné jen v jedné jediné technické realizaci. A to, co v
nynější době nejvíc potřebujeme, nejsou nové babylonské věže,
budícrí úžas svou technickou mohutností. Potřebujeme-si navzájem
odpustit e navzájem si.rozumět. To by měl být náš příspěvek
k velké myšlence, společného evropského domu, jehož důstojnými
obyvateli chceme být.”
’
.
+++
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-H-+ v poslední době obdržela Dl řadu dopisů vyjadřujících zá
jem o účast v našem hnutí, o aktivní spolupráci. Všem těm, kdo-- .
.napsali a napíší vřele děkujeme. Projevené sympatie nás nejen . -•
těší, ale znamenají pro nás i povzbuzení. Stejně tak připomínky
a podněty k činnosti Dl jsou vítány!
' ■
Z došlých dopisů uveřejňujeme alespoň pár .výňatků:
_
"Vážení přátelé, mám zájem vstoupil do Vašich řad® Co bych
.psal® Plně souhlasím.”
/plné znění/
• • s- . • • .. L.M."...Akonáhle som sa drpocul o HDI? ihned sem sa zaujímsl' o .
Vašej konkrétnéj práci a o jej účmosti a význame. 2/mojhó
vlastníhovúsudku som zistil, alebo si to myslím, žďtpl je pře
nasu vlast potřebné a ževVáša práea je pre spoločnóa& užitečná.‘•
Možno sa Vám tovbude zdát divné ale už dlhší čas potréfejem
alebo skór pocitmjem, aby som sa aj ja konkrétné podi^Saí na
nejakém takomto dielu, ktoré by ,pomohlo lepšie žit v našej .
vlasti®..” .
• /•
■
t ■
- J.Jo
”o o,Protože se ztotožňuji s prohlášením tohoto hnutí, chtěl
\
bych být také já nějak nápomocen.-* Nebydlím sice v žádném městs
kém centru, ale myslím, že i na venkově je mnoho těch? kťéří
•mají svědomí, odvahu a chtějí pomoci při demokratizaci...”
i
B.S.
A '
/
když patřím spolu’-s manželkou k mladé generaci, dalo
by se říci téměř ke generaci "normalizace”, není nám lhostej
ná současná situace našeho národa. S velkými sympatiemi,
vzhlížíme k této občanské aktivitě, proto jsme si dovolili '
požáfiet Vás o spoluúčastnictví v tomto hnutí®..”
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"••• Je mi 35 let, jsem učitelům. Dosud jsem se do žádné veřejné
činnosti aktivně nezapojily protože v mém okolí se nevyskytuje
nikdo,'kdo cítí potřebu ’’něco” Ůělat, i když názorya pohledy
na život u nás má vět čine 'lidí dost kritické». Chybí ale -’’někdo”,:
kdo by dovedl .tuto nespokojenost zorganizovat a využít jí k
- •
prospěchu nás všech. Je-také sámozřeorně třeba překonávat po léta
pěstovaný strach• e- pasivitu« Myslím si, že se nacházíme n8 za
čátku-období, které by :ne melo, ale musí s lidmi hnout. Nemůžeme
si dovolit promarnit další generaci schopných lidí«
Pracovaljsem tři^roky/w ROH jako úsekový důvěrník, ale došel
jsem k názoru, žě sestavovat, či spíše opisovat roční a měsíční
plány práce, řešit na' schůzích žabomyší problémy a tvářit.se
při tom smrtelně, vážně? není podle mého přesvědčení» V současné
době pokládám za nejužitečnější činnost RQH starost' o rekreaci
členů a.'.vánoční nadílky pro •.děti»,, ¿alespoň ty děti mají jednou
do roka radost •
v‘
•
Svou konkrétní Činnost v hnutí Dl si zatím nedovedu představit.
Podle svých schopností jsem ochoten se zapojit do všech nenásil
ných akcí respektujících mezinárodní i naše zákony /i když ty
.naše 'je . třeba v- mnohénj."--změnit-/o Jako český vlastenec /schválně
jsem užil toto staromódní, a dnes asi směšně znějící pojmenování/
nejsem ochoten dále jen přihlížet, jak naše, ale především moje
vlast /opět směšná slova/ stále- více a více upadá ve všech smě
rech. /Kdysi průmysl, na úrovni, dnes pouze jednotlivé trosky,
literatura, kultura všeobecně, filosofie? životní prostředí, vše
ve -zjevném úpadku, bez jiskry a originality. Dvoje poslední
prázdniny1 jsem věnoval cestování po západo~ a severočeském pohra
ničí'« 1 v některých místech jsem byl přímo zděšen,, jak hrozně může'
vypadat .území pod správou ’’vyspělého” středoevropského , státu
čtyřicet letpo válců. ..Kdysi kvetoucí země jé■dnes pouze-v eko21nomické oblasti 15-25 let pozadu.A to nemluvím ,o-oblastech ostatních...
já.-bych chtěl pomoci našemu zruinovanému duchovnímu
i občanskému životu’..
’ ’•
:
’• P.D.
Mám záujém stáí sa členom hnutia Demokratická iniciativa.
Mám 35 rokov. Som ženatý a'máme dve děti. . .Pracujem-ako.-opravář
meriacíeh prístrojov. Soni,.Čl.enom KSČ, ROH, ZČSST, VTS a Zyázarmu.
Manželka je. .organizovaná-V‘ROH.„ M.T. “
".o.Vkládám do činnosti Dl-velké naděje a jsem přesvědčen^ že
Dl má za své nedlouhé působení 'již důležité místo v politickém
'dění v Československá, ..'.a‘..že ve.-velké míře přispěje ke/konečné;
humanitní, demokratizaci celého našeho politického systému.’
Protože Váš cíl je samozřejmě i mým cílem půlročního snažení, ,
velice rád bych přispěl v co největší míře svou aktivitou k •
J.Š.
činnosti. DX..

A - ještě ■vzkaz .pro třiadvacetiletou Martinu V. z , Pardubic • za
Váš'dopis děkujeme, ale bohužel nemůžeme odpovědětj zapomněla
jste uvépt zpáteční .adresu,- I Snad,, se. Vám časem toto číslo,,
dostane-do' rukou, i.. ák
• •' :
; • j-jr
; +
ýó O* O
ZPRAVODAJ DX má za cíl podávat pokud možno pravidelné a stručné
informace ® činnosti Dl - nezávislé společenské aktivity......... • ♦
Kontakt-sdreas: Jane Chržová, Olbrachtova 800, Roztoky u Prahy

