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- 2 Kromě toho se ■diski.’-!?ov<Lo <r^r<>gramovýtli' ítRsaXlRch hnutí'b o ro^dčle
ní práce mezi jeho účastníkyo
Setkání $ jehož eo «účastnilo několik-d-esítek lidí«, byli přítomni tfá
stupci dalších nezávislých aktiv!vs KOSu (Rudolf Battčk), 1T& S vislé ho
mírového sdružení (Tomáš Dvořák a další). Helsinského výboru a VOEUu
(Václav Malý)-a Klubu právní podpory (Roman Rákocník a Luboš Kohout).
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PETICE DEMOKRATICKÉ INICIATIVY
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Dna 1.5. 1989 byla na prvomájové manifestaci v Táboře zadržena účast
nice našeho hnutí Renáta Pánován Ddo na její perzekuci reagovala
touto peticí a
13.5.1989
Prvního května 1989 byla v Táboře na prvomájové manifestaci zadrže
na účastnice Demokratické iniciativy Renáta Pánová. Bezprostředním
důvodem jejího zadržení bylo to, že rozvinula transparent s nápisem?
" Dialog*, no obušky a cely věznic. Havel, Dvořák, Marvaaorá, Petrová,
Jirous." Po provedení domovní prohlídky a po výslechu byla obviněna
podle Í 165/1 ze schvalování trestného činu. Renáta Pánová je vyšet
řována na svobodě.
»
Považujeme obvinění Renáty Pánové za zcela neopodstatněné, protože
je v příkrém rozporu ee závazky, které ha sobe vláda ČSSR vzala podpi
sem závěrečného dokumentu KBS3 ve Vídni. Jde jmenovitě o odstavec
13.5 Principů (signatářské Etáty budou "respektovat právo svých obča
nů aktivně přispívat, samostatně nebo společně s jinými, k rozvíjení
a ochraně lidských práv a základních svobod") a o odstavao 13.0 Prin
cipů (stát má "zajištovat, aby ani osoba, která.vykonává nebo vyjad
řuje úmysl vykonávat nebo se snaží vykonávat" základní lidská a ob
čanská práva a svobody, "nebyla v důsledku toho jakýmkoli způsobem
diskriminována")v Žádáme, aby trestní stíhání Reeáty Pánově bylo ne
prodleně zastaveno a vyjadřujeme jí svcu podporu a solidaritu.

Za Demokratickou iniciativu
Bohumil Doležal
Martin Litomiský

Karel Stindl
Eva štolbová

Err anuel Mandlsr
(a dalších 46 podpisů z Prahy, Brna, Ostravy, Tábora, Šternberka.;
Vsetína, Plzně, Karlových Var, Plané nad Lužnicí atd.)

-V souvislosti a trestním stíháním Renáty Pánové otiskujeme dále
v plném znění dopit přátel z Plané nad Lužnicí adresovaný Okresní
prokuratuře v TÉUttfřet

JUDr. Věra Mevá, okresní prukurátorka
Okresní
______
Paní profcurátěrko,
vyšetřovatele« Okresní správy V3 v Táboře tylo zahájeno trestní
stíhání proti Renátě Pánové, nar. 3.3.1971, bytem Politických vězňů
1632, Tábor. Jmenovaná byla obviněna ze schvalování trestného činu,
podle § 165 odět.1 Trestního zákona. Tohoto trestného činu se měla
dopustit tíh, že v průběhu letošních prvomájových oslav v Táboře
rozvinula před tribunou transparent s texte»« "Dialog, hg obušky, ne
cely věznic". K tonuto textu byla připojena jména některých součas
ných politických věgnůK konkrétně Václava Havla, Ivana Jirouse, Jany
Petrové, Tomáše Dvořáka a JUDr. Hany Marvanové. Toto bylo tedy kvali
fikováno jako veřejné echvalování trestné činnosti.
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Protestujeme proti tomuto absurdnímu obviněni , protož® na taxVa
transparentu není nio, co by mohlo být vykládáno jako spáchání txestného činu podle § 165 Trestního zákona« Naplnění hesla "Dialog ne
obušky , ne cely vězní o" je snad přáním každého rozumného občana v té
to zemi«, Pouhé nikterak nekomentované připojení uváděných jmen r.-..lzo
také v Žádném případě považovat za schvalování trestné činnosti©
Vznesené obvinění a zahájení trestního stíhání pokládám© proto jx
akt nespravedlivé msty za angažované vystoupení Renaty Pánové ? cle.v.ky Demokratické iniciativy, která pous?- realizovala své Ústavou.zaru
čené právo na evobodu projevu - člo 28 Ústavy &SR a dále např« čl©
191 odst« 1 a 2 Mezinárodního £aktu o občanských a politických právech©
Neisáme-li našimi oficiálními představiteli pronášená slova o pře
stavbě společností, o demokratizaci a o nutnosti angažovaného vystupo
vání občanů, brát jaktí pouhé plané fráze, musí být trestní stíhání
Renáty Pánové okamžitě zastaveno«
Věříme, že nás podnět nezaujatě ¿ocoudíta a kladně vyřídíte©
V Praze 13« května 1989/
(Za správnost podpisů ručí Jan Zima, Nad Hejtmanem 181,
391 11 Planá nad Lužnicí)
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Vzhledem k opětovnému zatčení loňského mluvčího Charty 77 Staai«la7&
Devátého.a z obav o jeho zdravotní otev obrací
U-I« na předsedu
Výboru ČB0 veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci proíý
Zdenka Díenstbiera e touto naléhavou Žádostí?
Výbor čži«, veřejnosti pro lidská
práva a humanitární spolupráci

k rukám předsedy prof© ZoDienfitbiera
Opletalova 13« Praha 1

Prana, 16»5©1989

Vážený pane profesore,
běhfttt letošních prvomájovýoh manifeatačí zafiáhla Ča© policie nevy
bíravým Způsobem proti občanům, kteří se nějak odchýlili cd běžného
vynuceného ceremoniálu© Tak byla postižena mj© i účastnice našeho hnu
tí Renáta Pánové« Zdaluka nejnaléhavějM jo ovftam případ loňského mluv*čího Charty 77 Stanislava Povátého, na něhož jako na jediného l yl^

v důsledku Jeho účasti na prvomájové manifestaci uvalena vazba* Celá
záležitost Je o to vážnější?. Že .je v tomto r©g© zatlen už podruhé, i-®'
b^hem prvního věznění držel o třiset dní hladovku a nyní ji ojet c5 novilo Když se Ča© orgány roshodly Devátého »sovu zatknout, bylo jim ,-cu.ámo jak to, že je v důsledku první hladovky velmi fyzicky vyčerpaný$
tak to, Že v případě opětného uvěznění bud© v hladovce pokračovat
Máme vážné obavy o Život. Stanislava Devátéh©« Navíy si vůKrc aejsw
jisti, zda si odpovědní činitelé jsou schopni představit; co by znóKQ*»
nala jeho smrt© Proto se na Váa otročině
žádostí, abyste bo v duahu
poslání, které jste si sami vytýčili, zasadili o jeho okamžité propu*
čteni s vazby©

2a Xte&Qtapiokou iniciativu
Bohumil Doležal
Vinohradská 6
Praha 2

Soanuol Handler
Nad 1»šala divadlo» 1213
Praha 4
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DOKUMENTY DEMOKRATICKÉ INICIATIVY K DISKUSI NA ZASEDÁNÍ PŘEDS2DNICWA Sse STRANY SOCIALISTICKÁ
+++

Jako další krok v rámci Helsinské iniciativy k demokratizaci Československá a zároveň, k celoapoléčenskému dialogu v naší zemi obrací
se^DoI® tímto dominem na ústředního tajemníka Č8S Jana Škodů-a záro
ven následujícím prohlášením vyzývá k© koordinaci snah, po přípravě”
nové ústavy ČSSH v podnŮnkách přechodného, demokratizačního období
a k urychlenému zorganizování celospQÍečéhBké diskuse na toto téma®
K vlastním návrhům Ď®Í® na'toto téma se vracíme ve zvláštním čísle
našeho Zpravodaje

Pan
.
Jan Škoda • '
' t
’«v
ústřední tajeůník ČSS
námo Republiky 7, Praha 1

ní'V PrazeMůe 19©5©1989
• 'f •

,
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Vážený pane.

Demokratická iniciativa vzala s pozorností a zájmem :.a vědomí
zprávuf kterou jste přednesl na zasedání ústředního Výboru Vaší ¿trany a která je věnována otázkám demokratizace naší spolehne-stl? přípravý nové ústavy a nového voletaího zákona® Vzhledem k-významu té
to zprávy jsme se rozhodli Reagovat na ni veřejným prohlášením, kte
ré Vám zasíláme v příloze® 0 zmíněných otázkách hodláme veřejně hovo
řit i nadále, a pokračovat tak v diskusi
Jak takové diskusi sarné, tak věci demokratizace naší společnosti
by jistě prospěla debata účastníků našeho hnutí s členy Vaří strasyo
Víme, * že organizace'NF kontakty •s.nemáyia^ýpii.^kixpin^mi až dosud
odmítaly® Jestliže je v tomto případě.navrhujeme, činíme tak-\v pře
svědčení ř že kroky v twmto směru jsQUrX\e.zbytné.,;a že si je zájem ra
ší společnosti dříve nebo pd,žděj.i>^n\ii-í©>.;
... . • ,ř
Za Demokratickou iniciativu

r

:; - •’

Martin Litomiský

Emanuel' H átóíé ř

boudová 6
Praha 4

Nad lesním divadlem ,-1213
Praha 4
: ;...<• :

PBOHláŠEld
1’emokratická iniciativa považuje za užitečné veřejně feagévat
na zasedání předsednictva 8a.» strany socialistické , ha kiéřóiť úntřadní tajemník strany p»Jan škoda přednesl zpřáviř?" Účast’';wS ;ňa roz—
. voji socialistické demokracie"o V teto" zprávě jsou veřejně podánas
*" pojetí demokratizace naší spolěcnoptij
- pojetí zásad nové ústavy feš.R a noýé-hib volebního-zákona©
Vzhledem k tomu, že ve zprávě p^Škodý séoba výše uvedené pohle
dy celkem logicky překrývají?’.budeme obdobně na' zprávu CSS reago
vat,©. Comní várně se ,že jejím zveřejněním5 yzhxkápodklad pro veřejnou
diskusi jak o skutečné demokratizaci,'túk & zásadách nové ústavy
a nového volebního zákona©
' \ ' 1
, demokratická iniciativa ocenújé', že strana Národní fronty vzná
ší demokratizační požadavky, zejmáha požadavek nezávislosti aoudůÝ
svrchovanosti zákona, priority zastupitelských sborů- had admini-- .•
strativou, požadavek nového zákona shromažlovacího, nadřazenosti’vo
lených orgánů-v činnosti národních výborů aj«
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Předložené návrhy ne^yč&rpáv^jí celkový rt-r.so.’- «. všechny úrovrí --<:•■•
lešenské};. života? což ja podle našeho názoru v tomto studiu dl 2'v.;...
logickéo ?ředpoklád<nos že diskus3, k níž bychom také chtěli při 7^
nezanedtá přirozené souvislosti a doplní další státoprávní rásaúy r • ;aé k u :mvkratizaoi r.vkí společnosti, k vytvoření no-, é ústavy & t-.svého
Vol-Z rito zákonao Z takové veřejné diskuse nelze vyloučit ani ctisky
Souvisejí crí s hospodářskými referarru. a a hospodářský:?, a ^sciální.'^.
právy chxanůo
Demokratická iniciativa chce upozornit na některé prvky ve zří’ /n é
zprávě J3S, kt«*ré jsou podle našeho názoru poplatné dosr.vaó; .ír. -. roc
kratičkému systému a tomu odpovídajíčímu myšlení»
Přúdovšía jo to představa, že nepřakroČitelnýia rár.oom Čepkc-ilc- „j...
Ského politického života má být i v budoucnosti poví rad uprav*..cá
rodní fronta» Ir.rtituco Národní fronty slouží od p tátku nnaopolic.. :i
a umrtvení. politického života? jakýkoli politický p.lLZc.lií.-rraa je \
••
jím rámci nencřžný (viz jednotné státní odbory, SSH, omokni v či:
stávajících politických stran, nemožnost ustanovit «.jsávž ";lé skv.” -y
a sdružce.í ntd*)
S tím zřejmě souvirí názor, že stalinský model společnosti, vz.--'.’ ?.ý
při počátcích výstavby socialismu, kdy prý "státní ?
'¿íf^nuypy;vzdát se některých mechanismů demokratické vlády", ¿: nutný*nebe kle**
spon funkční« Povazujeme nezaujatý rozbor vzniku a nzrnu represiv
ního systému vlády v Československu za nezbytnou cou/:>i diskuse . ■
•
časné demokratizaci společnosti«»
Ka toleranci k xepresívnímu systému, kterou povoý.v.jona za nevhod
nou, navazuje představa, podle niž již v nynějším
Slovensku exx.--- ■
tuje '• politickém nschnaisnu většina "institucí a px.u-idel potřel nA 'k funyzrání (socialistické) demokracie jako aktivní a reálné účastí, r
nejšivsích vrstev občanů na rozhodoveiní o veřejných záležitostech"»
Naopak« Autoritativní režim dřívější demokratické instituce 3 pravi-v.
zčásti umrtvil, zčásti odstranilo
Vycházíme-li však z opaku, můžeme dojít až k tvrzení, že "encha
prosazovat byt třeba i rozumné a společensky užitečně záinury způr n 2
který existujícím pravidlům politického života u nás noní vlastní, : ovede- nikam jinam, než k narušování společensko stability, k snižovur.
schopnosti politického mechanismu dobírat se užitečným výsledkům"»
Hrzí nás, že v demokraticky orientované zprávě ČSS je obsažena tatc
úlitba represi» Jda přece - kromě jiného • o činnost no závislých. akti
vit, jejichž úailí o demokratizaci společnosti skutečně existujíon
pravidlům politického života u nás není vlastní« Právě tak je tomu
s články dokumentů helsinského procesu, s jeho duchem a převažující
mi tendencemi»
Demokratická iniciativa považuje za vhodné vstoupit do diskr.se
s následujícími tématyi
- humanizace československého právního řádu a holsinrký proces
- politický pluralismus a Národní fronta
- souvislost ústavních změn s hospodářskými reformami»
Demokratická iniciativa so vs svých skupinách začne těmito tór-nty
zabývrt'.

Demokratická iniciativa.
za správnosti

Emanuel Kandler
Rad lesním divadlem 1213
Praha 4
!*>*•« *»•
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IJOPIS DISJuKRATIOKÉ INI0I&S*IVY Jáf'REBAKTOROVÍ RUhŮh) PHÍVh
ZhďíKOVI KOĚSN&U , -H-4-

V duchu úsilí -o dislóg'o'závažných otázká.cho&lGspol©čen3kého ehajrakh ru
vznikl rovněž další dokument Dd© ¿dopis šéfredaktorovi Rudého práva
b návrhem n& uveřejnění celé problematiky sporného vodního čila Ga5čí~
kovo- Uagymaros v česko slovenském tisku? jež by umožnilo nezaujaté objek
tivní posouzení. a vadlo by k řešení krizos
PoTo
,
, ■
Meněk Hoření
šéfredaktor Rudého pzúra
Na poříčí 30? Prahami ;

7 Praze dne 19©5ó1S89

Vážený pane šéfredaktora?
• obracíme se na Vás s návrhem týkajícím se sporu o vodní dílo Gďóěíkovo-’ Nagymaros a jeho postavení s mlarské strážný© Tento spor hrozí
nejen pck&zit sousedské vstahy mezi ÍJR a &>SR? ale také vyvolat emoce
a pocity nenávisti v radách obyvatelstva© To by odvedlo p;z3ornost od
politických a věcných aspektů této ssáložitoBtia
Na československé straně k tomu? bohužel? jsou vhodná podmínky© Stej
né jskn v případe jiných gigantických děl stalinské a brežnŠvovaié epochy
s převážně problematickým národohospodářským významem p které mtrcně zasahují
do života lidu? jeho životních-a ekologických, podmíhek? nepřsdčíiásola
uskutečnění projektu vodního díla Gabčíkovo ~ Hagymsro&ié&i veřejná diskuse?
a dokonce ani informační kampaň© Také veřejná.-informtívahóst bohem stt.v-"
oy !r. dxího díla nevybočovala z rámce tehdejších svyklbóti (soutěžení
- kubíky? atd)$ výsledkem jas 20 my? československá'veřejnost
nevíme dnes o problematice tohoto’projektu vůbec nic© Vzhledem >; jedno«-"
Btetnžiým informacím? které 'jsou k disposici? nejsme ani -připrav *. hi kri
ticky posoudit projekt tohoto vodního dílo,,, .a jeho reáliza-ólo
Mámo »a to? že je-pWiitostí Československých sdělovacích probtřcdkú
pokusit se tento nedostatek' alespoň částečné napravit8 nekonala-li so
veřejná diskuse za účasti odborníků před uskutečněním projektu? -ala ty
být uspořádána nyní? a ¿0 00 nej dříve o Kromě toho? že veřejnosti by ¿0
dostalo nezbytné-informovanosti? mohly.by. z takové-diskuse vypíyfSřt
i kvalifikované náměty pro co na ¿efektivnější postup co :kcslo\e- ské s-b-rany v této kritické fássi stavby© .
. .
• • h iVážený pane šéfredaktora i Navrhujeme? abyýyýíá list - nejlépe ve spo«-«
Xupráci s ostatními Časkoslovenskýnii sdělovacími prostředky «-• takovou
diskusi uspořádal©
. .
,> . •

Za Demokratickou. iniciativu

Martin Litomiský
Boudová 6’
Praha 4

Emanuel Man?I.@r ř '
Nad lesním divadlem 1213
Praha 4

Na vědomí 8

Mhi.-.:t;>rstvo lesního a vodního hospodářství &SR

•«+*
4-h*

BOmCTTZ DEM0K3UTICKŽ INXCXáTXVX ADRESOKO^ERSNCI KrlS
0 LXXSKÉ DIXSNžX V PAŘÍŽI

DX zrnlala tento dopis
další konferenciKBSE v
rů v otázkách lidských
se závazky? která S&SR

***

*a prohlášoňí vedoucími! nisol©©nské dol-.gaco ns •
Paří žlo prohlášení analyzuje skuto cný strv pomě
práv v Československus ktsrý je stál- v rc-foru
přijala na posledním zasedání KXhZ ve Vídni a požá--

- 7 dala pana van dar íHoolti/

schůzky*

Pan
' ‘
van dar Stool
vedoucí nizozemské delegace
na schůzce KBSB o lidské dimenzi
v Paříži 30o5a -23»6> 198$

V Praze dne 23« května 1989

Vážený panel

tíbracíme se na Vás nejen jako na vedoucího nizozemské delegace na
následné konferenci o lidské dimenzi K3SE, ale i jako na významného či
nitele Mezinárodní helsinské federace, jako na známého demokratického
politika a obhájce lidských práv» Shceme Vás požádat, -abyste nu následné konferenci KESE v Paříži tlumočil naše znepokojení nad tím, že tuhé
polovojenaké mechanismy v civilním .životě Československa, které defor
mují život velké většiny jeho obyvatel, nedoznaly od vídenské schůzky
pozitivních změn, ačkoli se tak >podle; litery i ducha jejího závěrečné
ho protokolu mělo stát« Nejde nám o bezprostřední protesty mezinárodní
ve rejnosti,vale vzhledem k povaze věci zejména o to, aby problémy, o kte
rých se zmiňujeme, byly na mezinárodním fóru formulovány jednak ve vší
závažnosti, pro naši zem a pro její obyvatelstvo, jednak jako výsnamhá
součást &©$sinského procesu«
Z výše uvedených důvodů Vás žádáme,, abyste ee této věci ujal a
mil účastníky pařížské schůzky a přiloženým prohlášením Demokratické
iniciativy«
Za Demokratiekou iniciativu

Bohumil Doležal

Emanuel Händler

Prohlášení Demokratické iniciativy u příležitosti zasedání
konference o lidské dimenzi KBSE v Paří ži
Demokratická inioiativa, jedna z nezávislých politických aktivit', kte
ré v současné době působí v Československu, chce využit pařížského zase
dání konference o lidské dimenzi. KBSE k tomu, aby upozornila na ezdsten
či polovojenských mechanismů v civilním životě CŠSR i na to, že od ví
denské následné schůzky KBSE, ukončené v lednu t»r» nenastala v vom^o
stavu pozitivní změna«
Polovojenské mechanismy trvají v civilním životě CSSR již čtyři dese
tiletí, přičsmž v posledních dvaceti letech - od takzvané normalisace —
jejich působení a záporný vliv na společenský život země routou»
Za celou tuto dobu ee zejména nashromáždila účinnost zákonnýohjsá-^
ka^ů vztahujících se k přirozoíiým právům a svobodám jednoťlivcůV KčzHem7 každodenním životě» Jednotlivci je zejména zapovězeno vlastnit vý
robní prostředky a samostatně podnikat v oboru výroby, obchodů^’služeb
(krčně drobných výjimek, které jsou v tomto: kontextu zanedbatelné)« Prá
vě nyní se prokazuje, že toto dlouhodobé omezeni přirozené lldcké akti
vity má za následek výrazné ochuzení společenské nabídky spotřebního
zboží i ochromení celých nenahraditelných oblastí služek (zdravotnictví)«
Tak se potom zákaz vlastnit a podnikat projevuj > v podstatném zeslabení
a deformování práv člověka jako spotřebitele, přičemž o spotřebitelských
svobodách je v takových poměrech tOko hovořit©
Výš© uvedené nesvobody a jejich důsledky se ve zvláště zřetelných ob
ryse oh projevily letos, tedy již po podepsání závěrečného dokumentu ví
deňské následné schůzky KBSE» V této době některé socialistické státy po
kračují ? boji s obdobnými hospodářskými potížemi urychleným omezováním
a přímo rušením zákazů individuálního vlastnictví a podnikání» Proti tc$u

československá -vláda neprojevila až dosud ani náznak ochoty postupovat
ti juto směrem«
7 důsledku toho se však také nezmírnilo, naopak -zintensivnilo působe
ní polovo janských prvku v civilním živote, o které nám zde jde především«
Je založeno na nevídaném, státem řízeném monopolu vlastnictví a podni
kání a na státním monopolu centrálně řízenýcK~odborůo Svoboda voTEy vz?.elani a povolání je navíc silné omezena jednotné řízenou kádrovou politi
kou« Není nadsázkou hovořit o tom, Se obyvatelstvo žije v polovo
vztahu ke státu, a že tím jeho materiální i duchovní žiybt postihují těž- ,i
ko nEipravitelné škody« Obrana proti tonu je obtížnáj céiýjrtento autorita- n
tivxxí systém je pojištěn rovněž monopolem v oblasti politiky, administrativy a soudnictvíy který za^xstuje nemennosx zakladu a zasad dosavadního
stavu«
'
'• c
Demokratická iniciativa má za to, že v této zarputile bráněné a nehyb
né stí uktuře nicméně již existují cizorodé a nové, demokraticky oslento—
vans prvky« Na celném místě to platí o nozáyigl^h aktivitách? jejichž
demokratizační úsilí směřuje z různých stran proti^hospodářským, odboro
vým a politickým monopolům, a tím i proti polovojenským mechanismům v ci
vilním životě Československa»
Přestože legálnost nezávislých aktivit je nezvratně podlezena článkem
číslo 26 Principů vídenského protokolu? jsou nejen terčem Btálých útoků
ze strany československých státních orgánů, ale. i pronásledování a repre
sí o Legalita jejiah činnosti’je bez udánídůvodů popírána, jejich členové
jsou šikanováni a často i vězněni« To jejjedna z hlavních překážek demo
kratizace v ÍBSRtr
Domníváme se, že podporu legality československých nezávislých skupin
a jejich činnosti, směřující k demokratizaci a realizaci lidskýon práv?
by pařížské zasedání o lidské dimensi podpořilo nejen sílý, které usilu
jí o uvedení článků a idejí helsinského procesu do života, ale i tendence
a činitele působící proti monopolizaci, pro všeobecnou pluralitu a £roti
polovo jónským mechanismům a stereotypům v civilním živote obyvatel Československá©
V Praze dne 22«5»1989

Martin Litomieký
Karel ŠTtindl
Eva štolbova

Bohumil Doležal
Ilja Storoženko
Fmanuel Mandler
Stanislav Trávníček

- zakládající členové hnutí Demokratická iniciativa
za správnosti

•Hh*

Emanuel JMandler

ÓVAHA NA AK2UALNÍ TÉMA

Zemětřesení nejen v Arménii

+++

.
.

.

Zemětřesení v Arménii v prosinci minulého roku vzrušilo většinu našich občanůo Vytrhlo je z lhostejnosti® Mnozí na pomoc svým bližním něco věnovali*
Jeden starší wršky, druhý koupil přikrývky, jiný věnoval ze sného roz
počtu určitou částku peněz»
..
I u nás probíhá zemětřesení« S vetší nebo menší intenzitou již padesát
Iste Nenechává kámen na kameni v našem kulturním, právním, politickém povod'..fd- Pustoší naši morálku a Jako když nemá konce* Jsme ušetřeni náh~
lých katastrof a ztrát na lidských životech? které by s námi pohnuly» A jen
nemnozí přemýšlí, aby zákonitosti našeho zemětřesení odhalili«
Nedávno jsem v jistém neoficiálním zpravodaji Četl dopis jedné čtenář
ky® 3yla podepsána jen začátečními písmeny a' myslím, že. byla prodavačka*

- 9 Nâ t?m nebojíte p xiapt-ala pó
zemětřesení v lednu r.a VáclavrAéir.
nářečí. trH ;íměli tyahQai zaplavit vládal instituce dopisy"» Možná, žo zê
ta není úplné přesná*
A tak nám návrh» Věnujme troçhu ze svého časového rozpočtu a xin.pxšme dva, tří dopisy za rok» Kam? Máme, vládu a noviny» Máme politické
stxany, parlamenty a další výbory» A všichni s.větší noho menší ochota v.
musí naslouchat našemu hlasu» Jak to napsala ona paní»
Nepišme o tem, Že nám přivezli na odloučené pracoviště studené
knedlíky, nebo o ton* že pětadvacítka zase nejela« Nemluvme tam, kdo
není co říci» Mluvme tam* kde by rádo bylo slyšet mlčení. Tím nocL-.^i
Hni, že mám rád studené knedlíky a rád cekán na refýží« 0tušujme
"ty nahoře", otužujeme tím i sebe, Studená voda nikomu neškodí<= .«-.
"o
není zvyklý, aï si zvyká» Vznášejme politické problémy, o kterjc 'io
nesmělo patte sát let mluvit. .
Že neumím psát, nebo Mbumífi myslet? Myslet balí, ¿sát se můžeme re
voit. A že to, $o aápíšu, už někdo napsal? Třeba stokrát a lépe? To : >
d- hře. 0 originalitu přece nejde. A jestli stejnou,věc napíše ¿á iŠ
tisíc dalších? Výborně.
Nebude to jistě jediný spůsob*. jsk s naším zemětřesením pohnout»
Ale musíme sami* Nikdo nám zde nepomůže. Čekat, žo "to tady někde dá
. óo pořádku", je stejne, jako nečekat vůbeb na nic? ......
?rojevme se l
Dr, N.X z Liteře®
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.«.»přesto, že Jsem již <louho «¡obdržel Váš zpravodaj, dovoluji bí
nap sáti úvahu o moci a politickém uvědomení.
Moc, která chce za každou cenu přetrvat* se vždy obrací a podpoří5,
k nejzaostalejším vrstvám a pak se jejich primitivní síle sama při
způsobuj«» Měli by to udělat obráceně, spojit se s tím nejlepším v a.Vrodě. Vytvořit jednotu všech poctivých lidí proti již dávno vytvořené
jednotě příživníků® Osvobodil-li spcíalismu# člověka od vykořisíováiJ’
člověkem, neměl by ha ponechat napospas vykořistování ze strany státu^
«... Před domem* kde jsem žil, byl trávník» Pak kdosi přišel? kus
trávy zryl, upravil záhony, vysázel květiny, natřel kus plotu» Všíchri to viděli. Pak se «jistilo* Že to dělal hlavně proto, tiby to všich
ni viděli. Potřeboval cosi od uličního výboru» A ýak se na tom záhonu
a plotu vystřídali ti* kteří čas od čaau potřebovali demonstrovat svůj
vztah k poměrům«
Jsem rád, že sn&d už dnes na šáhovu pracují jenom ti, kteří mají
vztah ke květinám* Politické uvědomění nemá nic společného s kádrový
mi záhony ani s ploty na tytíráaí očí. ©osud tato garnitura těch? kteří
judminovali staré řády* neuspěl» v úloze tvůrců nových pořádků* Je to
úplně jiný úkol......
B-»«

o.v.Jestli dovolíte, rád bych
seznámil s obsahem dopisů, kterými
;-?cm se snažil atakovat ÚV KSŠ z nedostatku jiných příležitostí, jako
Jeou podpisové akce, které jaksi ten náš severomoravský kout míjejí«.©
2,4.8$
Průběh posledního zasedání $V KSČ ukázal, jak velká mezera
dělí ve skutečnosti - i přes tolik proklamovanou jednotu - vedení KSČ

«• ic*

£ colého státu od n&s pracujícího‘‘lidu® Téma bylo dáfros školství o
ho stav nemůže být jiný, než je stav celého našeho hospodářství a spo
lečnosti vůbec, tedy nedobrý, možná krlzovýo Ale právě proto se melo
hovořit o daleko důležitějších á naléhavějších otázkách®
au jato
předvedli je názornou ukázkou “ strkání hlavy do písku”'©
V těsném sousedství našeho státu se v souěemé době odehrávají převratné věoi©«o©o jsou samozřejmě středem.nejen aašní, ale i světové
pozornosti© Vy však okolo nich procházíte *• jistěže jen naoko - jakoby
ss nás vůboo netýkalyo A přitom.to, oo se dnes děje v MaJarsku, Polsku
i v samotném SSSR, je předehrou k tomú, oo se zcela zákonitě musí jednott odehrát i u nám
ingo BoKo

9o»9o#o Taras v období ’’glasnoetl” vidímef ako to stranicko vedsmie ce
lé’ roky viedlo® Celá naša ekonomika, celé naše bytia sa ocitlo na okraji priepastio Haše masmcxliá sú plné toho, ako sme zaostalí o Z devasto
vaná- příroda, zastaralé stroje a zariad®nia vo všetkých závodech, chýbajú nám devízy na nákup z kapitalistických štátev a naše zdravotnic
tvo, to je hro za, ako to tam vysetá o Od základu třeba všecko pobudo
vat© Aj politický systémj zaviest demokraciu, zabezpečit ludské práva,

MoTo ze Nerodě

xx Redakce se omlouvá za opravu data v tiráži tohoto čísla xx

Podněty a připomínky zasílejte laskavě na adresu«
Jas Schůdnost,3 Nad alejí 19,, Praha 6P PSČ 162 Od

Vyhotovení tohoto .e^ee^plář© nás stálo 3,- Kčs

