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Na úvod tohoto čísla přinášíme informace o důležitých organizačních úpra
vách ve struktuře hnutí Demokratická iniciativa, ku kterým došlo pa 4. os>1ostatním setkání jeho účastníků«

-H- Usnesení 4. setkání účastníků L\I. z Šech a Moravy

++

V sobotu 22. červenoo 1909 se v Praze konalo 4o setkání účastníků Demo
kratické iniciativy z Čech a Moravy. Účastníci prodiskutovali programové zá
sady Činnosti D.I. ft věnovali se organizačním záležitostem hnutíi Odsoudili
tiskovou kampaň proti petici Několik vět a vyjádřili jí svou bezvýhradnou pod
poru. Účastníci setkání co nejrozhodněji žádají zveřejnění textu "Několik
vět" v •fioiálních sdělovacích prostředcích a dále,, aby příslušníkům občan
ských aktivit byla poskytnuta možnost vyjádřit se k současným útokům a pomiňvám. Setkání se jako hosté zúčastnili činitelé polBké opozice Zbygniow Dujak,
poslanec polského Sejmu Zbygniew Jauas a Kristina Krausová, ktaří v improvi
zované besedě informovali účastníky setkání o stanoviscích polské opozice
k důležitým vnitropolitickým i zahraničněpolitickým otázkám-

Za správnost» Bohumil Poležal
+ + ->

Prohlášení

+++

Na základě podnětů
setkání účastníků Demokratické iniciativy z Cech a Mo
ravy dochází k organizačním úpravám ve struktuře hnutí Demokratická iniciati
va* Vznikl ustavující výbor Domokratickó iniciativy b celostátní působností,
jehož účelem je jednat jménem hnutí, připravit v co nejkratěí době definitivní
organizační strukturu a zajistit, nábor nových členů. Cleny ustavujícího výboru
jsou Bohumil Doležal, Martin Litomiský, Emanuel Mandler, Jo sof Rais, Jan Seh^inost-j. Ilja Storoženko, Karel čtindl, Eva Štolbová, Hana Voseoková. Výbor zvo
lil za předsedu Emanuela Mandlera, Praha 4, Nad losním divadlém 1213', za místo
předsedu Karla Štindla, Praha b, Na žertvách 38, a za tajemníka Bohumila Dole
žala, Praha 2, Vinohradská 6»

V Praze dne 24.7. 1989
Bohumil Doležal; tajemník D.I#

Následujícím společným prohlášením navázala-P.I. spolupráci v :?oalizaci někte
rých bodů demokratizace Československa s Křostanskou unií lidských práv.
+ + +

Společné prohlášení 3*1« a KUL?

,+ + +

Hnutí Demokratická iniciativa vydalo výzvu pod názvem ”,Helsinská iniciativa
k demokratizaci a vytvoření právního státu’% Křostanská unie lidských práv sou
hlasí b jejím textem, který považuje za Bhodný i se svými cíli« Proto chce s
Dclo spolupracovat při realizaci pro.gramu, nastíněného v textu Helsinské iniciati y*
.5
’ ■
Za, důležitý vzhledem--k ■ hašim záměrům považujeme' bod 8/f Helsinti-.ó iniciati—
vy? / jehož rámci žádáme též likvidaci státního monopolu ve školství b možno
stí - bak jako v demokratických zemích i v některých státech tzv« reálného si—
cialismu (Polsko, Maäarsko/NDR)' — zakládat soukromé.školy, .Při té příležito
sti upozorňujeme _ zejména, na církevní., nebot ke křestanskému vyznání neohlásí
rLrťb.u étvrtina..C'yvatelBt-va CSSR»'-Rovněž tak so dovoláváno práva kře stanů mí^

V y» l\i ’/vV» <• ' . 1 zVÎ.Z? .?
jemokť&tidká iniçl&tiva tyto pGŽádgviqr FíoStangké
lidský«}’. práv podporu
je' a ÈljLP M- dájam podílet
ha ol-kS/ stí- vycházející 2 akčního £;rugřcmu Benc kra
tičká iniciativy»
fi. '
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Na příštísh sirÓkáoH etisku^yîûê chronologicky aktuální dokummty J\K k lstoěuí-*
mu 21 výře-čí srpnové lava«« v©jgk Varšavské «slouvy do S^gko slovanská v rocc
1963* Jak§ první- přlháJíw dopis př^def-iúm vlád a poglanockým sněmovnám zemí, zů-*
častněných n& voj&nské laterwaMý zaslaný tífW&H československými občanskými
aktivitamii
+ + +

Br^ágodíhá vlád < reniantcký® gn&ůovnáffi
+ +
Bulharské lidové republiky? Mráareké lidové republiky,.
ïï®ffl©ôké demokratické republiky, Polské lidové repliky?
-Svážu sovětskýeh gooiulistíokých ropublik

vážený pan/» pruďssdo rady ainietrů^
váženi porLanol,
obracíme go VaŠÍ® prostřednictví® k vláda Vaší zorně i k jejímu nejvyššímu zeHtupitelskéffiii sboru/ £řod téměř 21 l^ty, v noci a 20» na 21# srpna 1968? přokro->
čila vojska Vašeho Státu hranXoe Ccskoelovunoké socialistické rcpubliky# Učinila,
tak v rozporu g vůlí obyvatelstva naší zumo i joho tehdejších 'ú.ífcftvníah orgánů
a v příkré® rozporu g platným mezinárodním právem#
Vojenským aásahom a náelodným vměšováním bylo hrubě porušeno ustanoveni člán
ku 1» Mozluáredaíh-O paktu o občanských a politických právech; v nomž se pravit
"Všechny národy mají právo na eebexxrčoní- Na základě tohoto práva určují svůj
; olitický Statui a Svobodně uskutečňují svůj hospodářský; sociální a kulturní
rozvoj"
Váš stát dc zavázal toto ustanovení respektovat* Dalo so očekávat? že po pode»*
psáni Zá/er®Čnóho aktu v Helsinkách a po přijetí citovaného mezinárodního paktu
Vašs vláda U Váš zastupitelský sbor zreviduje svůj postoj k srpnové invazi a vo
re jnš se od tohoto Činu distancuje »
Gd helsinské koníorence uplyne 14 let a Vy jste dosud nic takového neučinili#
Slova o společném evropském domě mají tak trhlinu v samých základech#
žádáme Vái proto i
It, Abyste uznali intervenci z roku 19CS za čin hrubě porušující mezinárodní
právo a odporující duchu i liteře helsinského procesu#
2* Abyste ®s veřejně zřekli Urcžněvovy doktríny? kterou se intervence osprave
dlňovala#
^3« Ká-li být porušení mezinárodního práva odčiněno? musí i vojska, jež k nám
přeci 21 loty nnzákonuě vstoupila, z Československa odejít»

No je1© nám o historické reminiscence » Rána zasazená v roco 1968 nejen Čoskoslovsnsku, ale i mezinárodnímu právu, je dosud živá«
Věříme, ža i občané Vaší země naše legitimní stanovisko pechopi a podpoří#
Biaha 3# čorve^e 198,9

nrU T?
-*k~áš Hrudílak, Danu Němcová,
Sa. Voudra

krátloká iniciativa

.Umanuel Mandler, Bohuail 1X3 le Žal,
Martin hltoalnký

Československý helsinský výběr

profn Jiří Hájek, Ladislav Lis,
Václav Malý
Hnutí za občanskou svobodu

Rudolf Battěk, Jan Stem, Martin pohnal,
Pavel Kratinká, Ján Černogureký
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• -¿ávislé mírové sdružení

Společnost přátel UGA

Chudomel, Jan. Svobod®
l-.Vtb. Soxmiová

Pavel Jungmaon? BAuoutný
P*Bartoš? Stanislav Gevátý

íi.ub piávní podpory

České děti

■'.xv.bor Isbhoui? Homen Hákoaník
Aloifí Nc dvSd

Petr Plaoák

Mírový klub Johu.a Lannoua

Křeetanaká unie lidských práv

Stanislav Peuo; Heřman Chromý

Radomír Malý? Karel Coural., TomáM Kopřivu

2lR3 % xtkmofít« Ikidolf battŠky Laóihl v Lis? Emanuel Mstidler
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Ní .1 dují dvě prohlášení k občanská veřejnosti k uctění letošního výročí invaze <»
l:'ť.-<,dímo je z Jo taký, jak byla postupně vydám v souvislosti so sílícím zastrašc*vlkrím? umělo šířenými, fámaiďi a vzrůstající represí ze strany rožíraní moci i

•i- -i- +

Prohlášení k 21»srpMM

•!* + +

fcíehází výročí 21« srpna 195U, kdy byla uašo vlast okupována cizími vojáky*
Vojanský záyah přerušil pokojný pxwH společenských změn, které v eoulaďu a vůlí
sté většiny obyvatel Hmuřovaly k větší cbčanské.a duchovní svobodě i k ohn>>vůní životaschopnosti národního hospodářství« Znovu byl posílen autoritativní sy
jitémř, který způsobi-l všestranný úpadek naší upolečnosti®
■Netvrdíme, že b& v paelodníoh dvaceti luteoh život zastavil* Avšak navzdory 11doni; kteří neztratili svou profesionální odpovědnost, došly věci tak daleko, že
se ndL továrny a dílny změnily v technická muzea, lesy chřadnou a lidský vek s®
krátí«. Už léta žijeme z podstaty, na úkor příštích pokolení« iíoce'\ské špičko se
heii jakékoliv společenské kontroly ovšem vládlo tínadr.o* Vládnout snadno však' vů
bec rňxíjaamená vládnout dobře»
Každému, kdo ne.uí zcela lhostejný k osudu své země, musí být jasné tři vecis
- Touto stav jo přímým důsledkem nedemokratického Hytítému vlády a správy, jenž
byl u nás zawčUn po erpnové invazi® Proto je nutné způocb vládnutí zásadně zrněXr.J-* < ♦>

Ztrátou základních občanských práv a svobod byla společnost- ochromena duohovně
1 hospodářsky o Proto je uskutečnění těchto práv a svobod nezbytné®
Nápravu neutěšeného stavu nelze ponechat na volném uvažování ouob, ktaré. nás
dc vak těžké situace zavedly». Proto je nutný aelvspolečenský dialog o situaci,
v níž jtfme se eoitll, a
oatítáoh, jak ji. překonat«
J takový dialog nezávislé občanské skupiny usilují* A právě takového otevřené
ho a věcného rozhovoru uo lidé 0© Špatným svědomím a špatnými výsledky své řítící činnosti panicky obávaje© Proto ni vyuýŠlojí historky o K demokratické kontra.***
revolucí1’, o zakládání poMrů a o delších diverzních akcích*
Tváří v tvář těmto pomluvám u ostouzením opakujeme své zá sadní stěno viskos
Ji-jme pro. nenásilnou, pokojnou cestu k demokratické společností^. Jsme -odpůrci ?!'•?:Av5 stuýeh štvanic a.rov&uší* Výzva k dialogu, to je podaná ruka všem, ?sdo nes^
tratili pocit odpovědnosti k onudu své země®
Nadchází 21* výročí srpnových událo stí* Členové a stoypanoi nezávislých lnic' ¿?
tiv vyjádři svůj postoj způsobem, který je v souladu s Ústavou USS.R i s dalšími
sákox?.y a předpisy« budou se v pondělí 21* srpna procházet v or.ntru Prahy m pěŠt
zóno a. také v ostatních měatedi tak, aby nebyla mruŠana doprava a veřejný požítd«k* iCě hodinový občanský pro jo v zahájíme v 17«Gh hodin dvěma uinutami tlchw
Stov.-ó.nci a pří ¿ušní cl nazávWýoh iniciativ již mnohokrát vyjádřiJX své posto
je
onýa, nskoníxontaoním spůsoHm n nepochybné to učiní i tentokrát®
tívů s.
aby rl státní orgány uvědomily bvou odpovědnost a tento důstojný ohě^veký proj- v
nunarušo vály *
Prožíváme chvíle společenského procitání« Stále noví a noví přX'rrč<dnci .«* h?4-~*
sí k myšlence demokracie ? její?. uskutečňování je znemožněno srpnovým voj^n ';$?.■
¿jahar.o Mš občanský protest budu proto především přihlášením
k myšl^iútáni. li V-

- 4 skýoh práv, demckracio, hospodářského rozkvětu a sociální spravedlnosti.

V Praž3 dne 9.8^ 1989
Za 5.K 2 Emanuel Mandler
Bohumil Polo žal
Karel Stimul
<
Martin Litomiský
Uja Storoženko
Rva Stolková
členové ustavujícího vyberu D.Iv

Za E2S « Rudolf Battěk
Václav Venda
'icuáš Ehadílck
Jindra Ko;vjčný
Ladislav Lis
Jaroslav Šabatc.
clonové koordinačního výboru

Za Sdružení T.tr« Masaryka^ František Podaný
předseda výboju
+ + +

Prohlášení

+ + +

Množí se vyjádření k 21o srpnu, jejichž autoři — lidé všeobecně uznávaní nezá
vislou občanskou veřejností - varují^ s odvoláním na úmysly správních a mocenský'
orgánů i na množící se pověsti a fámy.,, před nebezpečím spojeným s účastí na vcřouncm občanském protestu dne 21 o srpna® Jako účastníci hnutí ftemc kratičká, iniciativa
a Hnutí za občanskou svobodu, které se k takovému protestu přihlásily, chceme říci
toto:
Současná zvýšená aktivita policie vcotně systc^matickó kampaně ve sdělovacích
prostředcích, svědět skutečně o tom, že československé správní a mocenské orgány
se chystají občanskému protestu zabránit, anebo joj alespoň eo aojyícu potlačit
a lokalizovat. 0 tom opravdu nelze pochybovat.
Nepovažujime však za moudré brat pověsti a fámy stejně vážně jeko fakta. 0 po
věstech je dobré vědět> řídit se však m>íme nikoli fámami, ale skutečností a rozuzieru Zpravidla nevino jak a proč pověsti vznikají a novin > to ani v p říp udě těch
současných, souvisejících s 21. srpnem® Vždyt možná vznikly právě proto, aby vyvo
laly strach a hysterii. Padloh>out jim ty bylo stojné poehybené jako naopak vyzý
vat- k neuváženému Či přímo konfrontačnímu chování*
Hnutí za občanskou svobodu a demokratická iniciativa doporučily Bvým členům
a stoupencům, aby se v pondělí 21« srpna v 17 hodin po dvou minutáuh ticha hodinu
procházeli v centru Prahy po pěší sonS a podle možností i v dalších městech tak5
aby nabyl narušen provoz a veřejný pořádek«
Je právem občanů takovýmto způsobem vyjádřit svůj protest proti srpnové vojens?
okupacij je jo jich právem nopřipwtitp aby
Biezin&rvdní odsouzení srpnového ob-*
sazení zem© odehrálo bez vyjádřeni vůle těchr kterých se to týká především — Če 
skoslovenských občanů samotných7 této souvislosti zdůrazňujeme, že Československo jménem svých státních a poli
tických představitelů připojilo svůj podpis k závěrečnému dokrmením následné schůd
ky KHSE a tím se zavázalo respektovat a chránit právo občanů vyjádřit své politi'
ké postoje a vůli. Rylo by v rozporu se současným pohybem sj olejno sti k vytváření
demokratického, sociálně spravedlivého a hospodářsky prosperujícího státu pouhé
zdůrazňování nebezpečí možných střetů, k nimž jsme nikdy nevyzývali a nc-vyzýváme
ani dnes, a nepo slevit se za práv© občanů veřejným, důstojným a nekonfrontačním
způsobem vyjádřit své smýšlení.
Pro budoucnost této znmě bude ovšem rozhodující,, zda státní moc v dalším pochop'.,
že bez respekt-ování politických práv a rovnoprávného dialogu 3 politickou opozi-* ■_
k žádné zásadní změně politických a především společenských struktur n«dojdec

7 Praze dne .lj£*srpna 1989

Za Demokratickou iniciativu«
Emanuel Mandler

Za Hnutí za občanňkou svobodu:
Rudolf Battek, Ladislav’ Lis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 5 Náš další dokument- dopis Federálnímu shromáždění 'vSSR? rsaf b na prohláčeLií
polského Senátu s Sejmu, jež odráží stanovišť/současných ■•ákuncdárr.ýph c,?gárí.
PLR k srpnové invazi roku 1968 ® na následný protest iS CS 1JU.
"

4- Pan Alois Indra + + +
předseda PS CSSR

"<;;• ; v .
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Vážený pane,
,
...........
•
v
.ci,
v předvečer výročí ozbrojeného zásahu zorní Varšavské smlouvy-proti Ca skos lov: u*ň ”
sku přijala liředsednictya Sněrovny lidu a Sněmovny národů FS ..A-.SR protest pro:
prohlášením obou polských zákonodárných orgánů?, jímž no Senát' i Sejm PLR zřelo Aně distancují od Brpnoyé intervence a vyslovují politování nad tím? že se ozbro^
jeného .zásahu dře 23.© srpna 1968 účastnily rovněž ozbrojen.) srl’y Polské lidová re
publiky*
Vážený pane předsedo J Předsednictva našich sněmoven- jsou slzena z poslanců?
kteří by měli vědět? že je jejich povinností zastupovat lid C3skoslovenská* Je
proto nepřijatelné? zastávájínil se intervence proti našemu státu a našim-národůmJ© pak přirozené? že označení polského odsudku mezinárodní: iCqrvence. proti ČSSR
jako zasahování do vnitřních záležitostí Československa těžko může náš lid přij-'
m-tv,’/ jinak než jako svou vlastni, urážku*
’
‘
Považovali jsme? pane přodsodo, za svou povinnost připomenout Vám i ostatním po
slancům? že máte reprezentovat obyvatelstvo? které je vzdělán^’- uvážlivé a kultur
ně • yspěléo Je třeba?'aby «1. poslanci Federálního‘shromáždění C3SR byli této sku
tečnosti yájžptd.«,
c .. ■ _ .
.
,1 .
V Praze 20^3* 1989

Za hnutí' Demokratická iaÍR?ia.íivas
Emanuel .Mandler
předseda-ustavujícího výboru >■ • -

"Táslod', ýe prohlášení 1*1« zasíabé redakci deníku polské Solidarity ^Gazeta Wýbor~
eza”* Je odpovědí na. článok v deníku. polských komunistů ^Tribuna luduS jenž ke
;.vé kampani použilo Rudé právo a/jónž -označil průběh návštěvy polských demokratů
■ r Československu a jejich odsouzení intervence v srpnu 1968 za akt vměšování do
vnitřních záležitostí uSSR*

+ 4- 4- Gazeta Wyborcza + + +
k žulám šéfredaktora p* Adama Michnika

Praha? 2'6ý> 1989
... Vážený pane šéfredaktore?
.
• • .
•
; -.
Rudé právo j.nformovalo dnešního .dne c článku^ který vyšel v Tribuně ludu berz**J
prostředně vo návštěvě Vaší a Vašich přátel v CSSR* Naše hnutí? .Demokratické ■•lni
ciatl^a? považovala za nutné vyjádřit šo k obsahu článku.?, ták jak jej ir.terpretoválo Rudé právoo Text- našeho prohlášení' Vám pro informaci posíláme^ proti jeho
zveřejnění nemáme samozřejmě námitoko
' '
• s
-•
•
•
.ý•
’ ' ...

So srdečným pozdravem
Bohumil Doležal,.
.... ••
.tajemník ustavujícího výboru.
'

:

— Prohlášení Demokratické iniciativy **

....

‘
.. :

.

.

Rxdé právo informovalo dne 26*7* 1989 své čtenáře o článku -zjhíbuný ludu?
nýrž s&- komentuje návštěva-několika -představitelů polské Gpo^.ice .v -.čSSR® SédmXpono
prohlášení' poslaneckého ::^áLubu opozice b 18$. čěxvehucř? požadující změny v
:ýp Slovensku? znamená'podle Článku zásah dó vnitřní'Bituax sousední zené*. Přoďs"ín ~ý nepůsobí něj důvěryhodněji?, když rady? jak v. o i?aříč> F přicházejí právě
Polska? jež se v současnosti samo potýká s nesmírně těžkými? složitými a ožeha
vými problémy© Dále b® prý polská opozice prohřešuje proti vlastní..). zásadná
vždj-cly zdůrazňovala suverenitu? právo rozhodovat o vlastních věcech á* povínnost
no zasel )V3.t do vnitřních záležitostí jiných států© A knnečně nerespektuje nadři s.né zájmy polského státu? k nimž patří Udržování přátelských styků s jeho sousedy
a spojenci z Varšavské smlouvy©
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Ifeckp.G stranou otázku, jakou, má kdo legitimitu k tomu, aby nim radila věcziě
vzato, záleží především na t'-h-P je-li rada k něčemu dobrá nebe nu.5 Jj volni pěkné,
so podlá Tribuny ludu mezi základní zájmy polského sóátu patří přátelské styky
60 sousedy a Bpojanči - i^olský stát se tak v nedávné minulosti totiž vždycky r?~
choval« Tak například přod jednadvaceti lety? 21» srpna 19C3,
jeho vojenské
jednotky zúčastnily přepadení právě toh^ jižního souseda a spcppnco, johož vlí-’y
sa tod Tribuna ludu zastává* Tímto násilným aktem započalo dle jholetó "zasahování
do vnitřních záležitostí jiné země*, jehož následky +rvají dodnes. A toto zasáh:—
vání nyní, jak ne zdá, odmítá-pouze poleká opozice - proto formulovala my zr,ín&né požadavky* Naproti tomu stanovisko polského oficiálního tisku, soudě podle
článku v Tribuně ludu, je docela opačné8 nehledě na krásné fráze a Buvsrenitš a
nevměšování se otevřeně hlásí k mnóhalatčmu pošlapávání suverenity svého jižní.:«.*
souseda a k vměšování se do jeho vnitřních záležitostí.

Praha,- 26o7. 19 $9
. A

Enanuel Man dio r
předseda ustavujícího výboru I). I*

Bohumil Doležal
tajemník výboru

0 průběhu letošníhc srpnového výročí vydala D.I. následující prohlášení* v němž
shrnuje události, jež mu předcházely a jež vyvrcholily v otavíaném občanském pro*’
tostu a uzavírá heinoesním stávající politické situace v ČSSR:

+ + 4*

+

Výročí 21* srpna máme za sekou. Provázely ho vskutku dramatické okolnosti. Po
celé týdty se V oficiálních sdělovacích prostředcích živila psychóza strachu, *-j->
brožování a zastrašování« Státní moc se netajila nebývalými přípravami, které
ly znemožnit občanský protest. Do Prahy a jejího okolí byly soustředěny značné po
licejní síly. Součástí těchto opatření bylo ochromit činnost nezávislých aktivit..
Stovky jejich Členů a stoupenců byly izolovány ve svých bytech nebo-přímo v celách
předběžného zadržení« • . .
Nezávislá občanská hnutí se ocitla v obtížné situaci« Nemohla však ustoupit od
svéh© zákonného práva vyjádřit svůj protest* svůj postoj k situaci v zemi. Charta
77 a většina občanských iniciativ tak učinila* Hnutí za občanskou svobodu, Demo
kratická iniciativa a Sdružení T.G. Masaryka vyzvaly své stoupence a cleny k úč;.y.-ti na pokojném a nokonfróntaČním protestu.
'■
Ukázal® so, že takto pojatý protest byl v souladu s postoji široké občanské ve
řejnosti« Průběh 21. srpna ovlivnila veřejně manifestovaná solidarita demokratů
-b MaŽarska, Polska, Itálie a Holandska, která u polských a maďarských přátel sym
bolizovala odsouzení vpá.du armád jejich zemí do Československa v srpnu 1960« Le
tošní výrocú srpnové intervence si připomenuli občané nejen V Praze, ale i v Brně
a dalších městech republiky«
Zásah policejních sil, jehož součástí bylo masové zatýkání a internace* byl, obzvlášt v jednotlivých případech brutální a nezákonný* Nicméně se nepotvrdily pověs
ti o přípravách jakési výsledné, konfrontace s nezávislými hnutími a politickou opo
zicí*
Jednadvacátým srpnem vstoupil zápas c- vytvoření demokratické pluralitní spjločMosti do nové fáza. V této etapě společenského vývoje bude mít rozhodující význam
jednota nezávislých iniciativ. Jejich další společenský postup by měl odpovídat
požadavkům a přáním občanské veřejnosti, jak je projevila svým vystoupením 21« srp
na o Kritický postoj a nespokojenost veřejnosti s celkovou společenskou situací,
zejména s trvalým hospodářským poklesem i ohrožením sociálních jistot by měly ta
ké ovlivnit další politieká rozhodování vládnoucí moci.
V, Praze du* 24.$. 196$

'
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N..ÓŠ dopis šéfredaktorovi denlkí Práce .je komojitářv' ; xo^LoiJ;. s . juroylsh.n/A
dalšímu- z Slánku pomlouvučiié kampaně. 1(oicž ayeřejixil tentokrát. uroněný lis..?

-i- + +

Pc*?» Freeutišek Conk t -i- •*•
šéfredaktor deníku*.. Práce
Václavské nám» 17', Praha 1
V Praze dne 12« srpna 1909

Vážený pane šéfredaktora'
V patek 11* srpna 1989 otiskl Váš '’©nik tzv* článek.nazvaný MC> chce tz\v Demo
kratická iniciativa”* Jak se bohužel ¿nes v případě referování Ču-iko slovenských
sdělovacích prostředků o nezávislých občanských aktivitách stalo prs/ýidlésíý hc-.í
tento článek informací o tom, co demokratická iniciativa opravdu chce'.? nýbrž co
se autor domnívá, že by chtít, měla, aby bylo možno co ne jsnxdněji znehodnotit je 
jí snažení»
. •
.
■
Shodou okolností — a jistě. bez autorovy vůle— mají však základní insinuar- /*úir
foi^aco"’/ obsažené ve zmíněném článku věcný základy jehož časová část -já onen, ne
obyčejně aktuální: 21 o srpen* Bučíte trochu trpělivý’ a posuďte scuvs - První útok Vašeho autora se.. týká tvrzení, obsaženého v prohlášení hnutí Demc-Jcr^,
tiská iniciativa, k letošnímu 1*; máji, že rozvoj á piůsobení PJX zlikvidovaly v Če
skoslovensku odborové hnutí* Palšl námitka, směřuje rpoti požadavku odborového plu
ralismu*. Jednota současného odborového 'hnutí, uvádí „sá v článku w Vašem listě,
je údajně "v zájmu skutečného prosazování a obhajoby práv všech pracujících” o
A d.o třetice e největším trumfem našeho hnutí v nejbližší době má být "’právo nepře—
covatK:, w to přesto, wže naše veřejnost by podobným požadavkem nebyla asi ani tiu-chu nad/ona”'»
Opravdu? Uvažte nejprve na základě extátu z našeho prohlášení k letošním I* má
ji, jeká je podobnost požadavků vymyšlených autorem a požadavků skutoonýchu .V pro
hlášení ď mokratieké iniciativy se mcj0 říká:
^Zbodnctit*«,», vyzvednou-v práci ze současného úpadku je úkol naší každodennosti 8
přísluší nám plnit jej ve spolupráci s aktivními občany a spolupracovníky»" • •
"’AD'-rhom však takovou činnost mohli provozovat, je třeba obnoví.: odborové hnutí,
zlikvidované v Československu rozvojem a působením RCH* To se již dávno stalo fak
tickou součástí státního aparátu a plní úkoly dané vyššími orgán; Lez zřetele...na
zájmy a prospěch pracujícího člověka* /*•>■»/ A tex už z tohoto důvodu*-» je phno.vu
oďxlevého hnutí věcí odborového pluralismu«. to známoná současného působení’ýp.co
institucí poskytujících pracujícím lidem možnost odborové práce a obhajoby jejich
profesl j.uích zájmům“'
Udejme k tomu ještě toto:-' .
Program Demokratické iniciativy v odborové oblasti reaguje na situaci, v ní’ž
jsou zaměstnaní lidé .vydáni na. mildM- a'némííoot všemocnému ”1 as tni ku všech'po dniúřadů a ústavů československého státu* Xuměstnsuec t*y k obhajování a profazo—
■Jí svých zájmů měl’ nají v zašvárí. u odborové organizacej je-li ovšem jen jedna
( jednotnáČ a navíc začleněná’ vš: ml možnými způsoby do státního i.; aritu, pak jsou
jí zájmy zaměstnanců zce-lsrcizí*
Právě J’ko'vá odborová orgarizao« tyla součástí násií^ho stalinského systému,
jak ho ’i/ starší známe á 50» a 61» let? Luz ní by nemohl fungovat* V politickém
u¿oln>i roku l?fB se tento systéaJžačal rychle rozpadat a směřoval - včetně odLoro.d oblasti k pluralitě» A nyní to časové* nebýt "pudu «i.’.ích vojsk 21* srpna
1968 r iz » konsolidace«• pak b; ue stalinské'uspořádání společnosti (včetně zne—
hodnoc.^í práce a odborů) nikdy neobnovilo a neu.+užílo tak, aby mohlo..přetrvat X
dodnes Uzky znějící úvahy1 o jednotě odborů se pokoušejí osprax-xlnit sioiLceř.-sky siln*; negativní součást neo .stalinského systému* Náš prograu ju* jak lze ’snad
no n.ubl->dnout? zsměřen proti němuc
YA-Jrý pane šéfredaktore a Chápejte prosím tonto dopis jako obji ení ustavující
ho - j ¿oru hnutí Demokratická iniciativa proti útokům Vámi řízené oo deníku Práce>
Fuu .U; abyste jej v plném rozsahu otiskl*

S i-o z dravoní

.K1SX.U01 Man o le xNad lesním divadlem 1213 ? Praha 4
za ustavují oí výbor hnutí
Lomokrátleká'iniciativa

Dno 25. srpna 1989 byl v Praze svojí první, schůzkou ustaven. představiteli Maďar
ského demokratiekého fóra a jřemokratičké iniciativy výbor pro čcskor i rvonsk; —
malarskou demokratičkou spolupráci, který ihned vydul následující zdrávu o sv'm
poslání a plánu činnosti:

t- 4- +

Zpráva o ustavení výboru pro československá - madarskou
demokratickou spolupráci

+ + +

V Praze se dne 25. srpna. 1989 konala 1* schůzka výboru pro ci- HaJarskow 's&mokratickou spolupráci^ které so zúčastnili představitelé Madarskéha demokratic
kého fara- a Demokratická iniciativy«
Výbor zahájil činnost v okamžiku, kdy^pokračujn-zhoršování čs.»«^ madarských
vztahů* Příčinou je rozdílná situace v SSSR a v MLH ve vztahu k procesům! proti—
hájícím ve východní a střední Evropě, zejména ve vztahu k demokracii a pluralis
mu v politickém a hospodářském živote.
To vyvolává zvýšené úsilí demokratických sil ,obou zemí směřující ko zručně této
situace- a/na tomto základě ke zlepšení včs.— maSs/r-ských vztahů®
Za jeden z hlavních činitelů čs.— mudarského přátelství považujeme spolupráci
demokratických sil obou zemí.
Podmínkou takové spolupráce je to, aby se vlády obou států' řídily helsinskými
dohodami a závěrečným dokumentem z Vídně. Proto je například třobař aby byli pro
puštěni političtí vězni«.
Za ú-čerlam zlepšení Československo^ s&darskýoh vztahů navrhneme členství v nt
šo.u.výboru, dalším nezávislý*, uskupením a budemo so snažit získa-'i členy v oficiál
ních strukturách,. U příležitosti československého státního - svátku *a výročí konec
jixvní světové války uspořádáme.,‘.y. Praze /zasedání výboru pro-'československá — madorskou demokratickou spolupráci věnované otázkám československá: - maďarského,
e-.iíření e perspektivám česko slovansko — m&darské spolupráce.
Slonové výboru pra čs.— madars-koui dono kratičkou spolupráci budou usilovat o co
no jlepší informovanost, ktéxá' umožní^ aby se osvětlily Bkutečné zájmy obou národů a překlenuly dočasné neshody, vyplývající z. rozdílných ideologických stanovi
sek madarnké a československé vlády*

Za Demokratickou iniciativu«
Emanuel Man dl er— předseda ust* výboru
Karel íítindl- místopředseda výboru
Bohumil Doležal- tajemník výboru
X

X

X

X

X

X

X

Za Madarské demokratické fórum:
Zoltán hfrl— předseda MDF
Rudolf Joo— vedoucí zahraničního
oddělení MI? X

X

X

X

X

X

X

Dio 17* srpna? 1939 bylo zahájeno trestní stíhání proti pěti. -.slovenskými mzávie—
lým demokratům, významným. osobnostem' kulturního a společenského- života* Vzhlede^
k absurditě obvinění a hrozící výši trestů byl kromě”jiných intervencí ustaven
též.- výbor pro jejich osvobození» Uvádíme zde v plném znění jeho prohlášení včo tně adres? na které se Ize^přihlásit k jeho činnosti© Hned za ním zařazujeme’pro
hlášení skupiny občanů madarské národnosti žijících v ČSSkř kteří tak podpořili
úsilí výboru» 7 době uzávěrky tohoto čísla se na obranu obviněných postavilo, svými
podpisem kolem 700 občanů.

+
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TI; tavení výboru pro osvobození slovenských donokr atů
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Jak oznámily československé sdělovací prostředkyr> vznesly .bezpečnos:rí orgány
obvinění z trestného činu pobuřování proti drsšFážší Carnó^úr^kámu, do o .Miroslavu
Kusému, HiJiě Poniřké, Antonu Seleékému a - dr.Vladind.ru Maňákovi© Ir*,Černogurský
a ¿r.Kusý, stíhaní rovněa za trestný čin-podvracení"'repubjŠiký, byli vzati do vaz-*
by.
Obvinění těchto čelníah osobností slovenského nezávislého, ó.mokvatiokSbo - kře^
•banského hnutí souvisí s jejich pokusem důstojně vzpomenout smutného výročí ozbro
jené intervímaa vojsk pěti států Varšavské smlouvy proti 03SR dna 21’ srpna 195~\>
Je zřejmé a nepochybné, že v tomto případě znamená již samo obvinění prilebakuSporušení jak československého právního řádu«, obsahujícího jako- závaznou .noro:.5 Jio—
zinárodaí pakt ó občanských a politických právech^. tak mezinárodních závazků
skcslovemska v rámci helsinských dohod.

ÍV/ita.-ÚJ.Í pěti
c- -• W.. • « U L h*í <j vn* iaV4h>-> noXihvá al.éhj } nr
IlfV.VlXSU j <2 X*O Z7!.í
jící sc spolupráci So skýcb. a slo v- vzríkých demokratů© /Bxohn;* obviněni so Jloubo.dO'-’
13 podílejí RE. činnosti obémakých iniciativ - Charty 77 f Hnutí za ohčumskon svo
bodu s další ohc Jejich nezávislá činnost je hlavním důvodem trestního stíhá-JU
Oílom ustesHoveného výboru je dosáhnout zrušení jejich protípváwď.bp, politicky
motivovaného obvinění v plném. rozsahu* Vyzýváme spoluobčany* aby svojí s >lie^ari4u
a psti významnýůi. představí telx slovenského kixLttuiiíbc o. sp oIg^í vlhkého životts vyjídrili přihlášeními so k práci výboru« Přihlásit sr mohou ER uvutoné a-h-csy©
íí

Adresya

Rudolf Battéfo, Křižíkova 713? Praha 0 185 CO
Emanuel Mandl&r* Wd’ lesním Čt vadlém 1213* Praha 4
Itohumil Doložal? Viruihradská 6? Prahu 2 120 O'.’
Eza Štolbová? ‘bibennká 39 ř Praha 7 17Ó
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PtóíLásímiG
PŘca 17* av^usiUs 1909 bolo zahájená' trestná stíháni« x:?x ^alriěov^.d.ce proti Phlur«.
Miroslavovi Kusému? Julro Jánovi C»rno.^urskému> spisov>xW!lk-si;Kár<- Poníčky doeso
Mulhr* Vladimírovi Maňákovi a Antonovi Sel&ckérdu» Prof* Kusý rJJr» Šetřlo^^Aký po«»
zlověstného paragrafu. č©9S tr> zák©
stíhaní. aj, prs t7x.ci*r- Sil- podvraceni®
republiky a bolí vzatí do vazby© Pódia mocenských orgánov sa touto, trestného činu
dopustili osnámsním“ svojho rozhodnuťia uotií pamiatku týohT. ktbrf: *all' usuďte ní
počas vojensko j intóřv líci* v roku 1968* ¿kolno stí ich zadrženi! . &, opomenutý pa
ragraf však svedčia a odhodlaní moci trestat, týohto ludí za ich caltí dotorajšixi
Činnost? ako to bolo zaužíváné? aj-ý případ® inýoh aktivistaw no závislý-,h háds-tíVu
’
y
Toř čo ďotoraz. prof© Kusý a &’■© (¿arho^Uíský urobili v sáujm® . ’.o držlavuniu db*
Simskýoh práv* Jo dobr®) zmwo VýKnam ich Sixúaosti ph;i^ po tvrdrru jťc aj procesy
domokrstiaátíiG? reformně snahy-V sUBedhých socialiptickýcl štáboeh^ Považujeme
však za povimxř.sí. zvláš£ prlpomenút; že spolu 0 M* ŠÍMsčkomi a Jeda1 lonickrmi v ro
ku 1904 to holi právo oni? ktorf z rado v slovenská j Intoligeníle přo testovali
proti uvoznoniu dar^ltíMosei Hurgryn* vedúceho aktivistu prvoj a doterss jbdinef né- >
závislej iniciativy Madarov ra Slovensku? Výboru pra uehranu ¿1 ¿v mho? skuj men
šiny© PreévedČivo týa» dali uajava svoj názor* že nikto nosmio byVtrcB-huz ¡otíhsný
pr«® svoj® politické názory* ako aj to* žs box demokracie-ni® j® ýrc<dBt^viteÍn^
sni riošonie problému náro dno síúaých Ei®,nčínk> Miroslav Kusý v ib z slehlo j štúdii
^Ke slovenský fenoménů sa pokčhil aj o ’¡tbjasnonio teoretických štvánok tohto pro —
blÓLUio .Aj ti®to fakty patři® bytostné k činnosti týchto ludí? kteří' budú sú?.e:ol
v Hratislavo.c
Týnto prehlAa&nínn ea pripájaw k tým z rado v sloven sksj a č;e;:ej. intelig?neio.a
ktorí sa olrátili na prezidenta ČSSB. so žiadostou o zastavenio breBt?. éhó stíhxuiía
a
sžrušenÍG obvinea-ia vz..psaného proti prof* Kusému a Ir© Samogurskémuj prot®stuj^mo aj proti obviněniu o statných a vyjadrujem® nnšu solidaritu s nimi*

V Sáli* 6^0 1903
011.06 LiißZl& •
-r
•Ssmorln, ]j7.’UŽ3i0T*.á >

Toth KároljV; S^ndor Elooixěra
lUÍs.* FobrvÁrového- víi®£Btva 10
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Y náslě divícím výběru z příspěvku, Umo kratičkého tiskového•střediska ^ařázuijom^
nejprví krátkou rozhlasovou, romlniscsneít
*bHTážéná Svobodná Evropo* svého Času zdejší příslušná místu ohlásila* žeř v duchu
helsinských a vidorffeký'Qh dohoď nebudou rušit tvó vysílání; ale to už zase není prav'i®© Zřejmé pro'toř ža - jak
nám neustálo tvrdí — nás tu doma poštváváš & k zlo—
volnostem isabéidášý 2.0 dávíš slovo zdejším podvratríkúm© JÁ-wím ee ta zastat a sám 220
aebo ohradit proti takovému .u-řdenío Tlemůžeš za to ani ty* ani: n.-.y
•7 rr že nemáme jinovi
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možnost vystoupli* v rozhlasovém' vytjí.láuí A mlčot V dohé^ která jo — jak říkají
poetové — těhotná událostmi, to Ly se- sne.d čllt/vSk zulkuvl*- Až bv.de možnost, aby
sí i nem artisticky smýšlející obtížné mrhlm zvolit tady doma rozhlasový program
odpoví dají oí j^jioh smýšleni a cítění, nebudeme« bó muset obracet na toba. Šo té
doby bude pro, nás vítanou příležitostí hovořit ha tvýoh vlnách* Jon jednou jsm^
ochutnali,, ca je to svobodná vysílání na domácích stanicích» Kýlo to v roca 1968-,
Kalistoval jsem si ve svých záznamech or.o období a znovu si připomenul tu ne optiko«
vatelnou a dnes nemyslitelnou atmosféru* Děhom srpnových událostí .patřila svou
činností mezi nejaktivnější studio Gs* rozhlasu v Hradci Králové^ Nepřetržitě vy
sílala od 5 hodin ráno 21 o srpna až do čtvrtka 29. srpna, kdy na doporučení a výzvu
vlády začalo přebírat celostátní programa V prvních dnech vysílali královéhradečtí
í v nočních hodinách* byle, to v okamžicích, kdy Praha nemela možnost přenášet svůj
program* Relace Výohodočechů bylo slyšet nejen nu území republiky, 'ale dalek® za *
hranicemi* Bylo zjištěno, že je poslouchali v Sovětském svazu, Jugoslávii, MiliarskUy, luim-inpku, Itáliiř Švýcarsku, v USA i v dalších zemích* V noci z 21 o na 22a
srpna byl královéhradecký roshlaB co konce snad jediný,. kdo v .Cesk^alovcniaku vyBÍlal nepřetržité a byl také všude slyšet* Bylo to možné proto, že s hradeckým stu
diem spolupracovaly všdchny neobsazené vysílačky a zosilovzačky na území republiky»
Co vsak bylo m všem nejkrásnšjší - spontánnost^ s jakou’ mu paskytly svojí pomoca spolupráci dosítky občanů, at už to byli pracovníci krajského nakladatelství,
herci královéhradeckého i pardubického divadla, profesoři různých škol, překlada
telé! studenti» Zejména mladí lidé dobrovolně drželi služby « fungovali jako spejky pó- kraji, i mezi studiem a Prahou«. Eěhem několika hodin vzniklo překladatelské
střediska* Přebíraly so a ihned vysílaly materiály zahraničních agonturx Tanjugu,
A?P„ Reutra a jinýoh* V komentářích sa reagovalo na jejich zpravodajství. Ja až'
neuvěřitelnéy, Že toto malé východočeské studio., dokáz&lo zajistit vysílání v pol
štině, némčiněy bulharštinčy ruštině, srknehorvatštiriě, madarštinš, italštině a
dokonce i v’ esperantu! dhlas posluchačů byl nesmírný* Bylo to tím, "že se podstat
ně zkrátila -čtísová a prostorová distance mezi nimi 3 těmi, kt«ří pro ně vysil
Rychlá roagence na telefonický písemná, či ústní Bdělení a. informace 'z řad poslu
chačů v niob vyvolávala paoit dokonalé sounáležitosti s tímt- sdělovacím prostřed
kem®. V důbě od '21 * do 31* srpna 1963 do královéhradeckého studia Ss. rozhlasu do
šlo 7*313 příspěvků* takové množství nedostali nikdy v průměru ani za celý roki,
Za zmínku sto jí ř že z tohoto množství bylo jen 37 dopisů anonymních a z. nich pak:
pouze 7 záporných* Východočeský kraj .byl a j^ zřejmě právómy považován za území
dřímalů a opatmíkůr ale toto mu napravilo reputaci* lehne jsi zaměstnanci studia
by zasloužili vořejné uznání a pocty, ale není asi nikoho, kdo by je mohl vyšlavit* Bylo to jako slavná premiéru, při níž vypukl požár a obětaví hořci přišli
c potlouk* Ale nždycky 00 najdo -někde, kdo vyčká u zadních dveří q stiskne těm
unaveným a zklamaným lidem ruku»«»»®
Druhým přlepěvkem z US je aktuální úvaha h letošním ©slavím lne tisku,rosbif
a tolQVÍz¡®5> úvaha c smutném veselil
-H-Poutač® v pražskýoh ulicích zvaly už měsíc dopředu na dvoudenní slavnost Rudého
práva, která se konala v sobotu 16» a v neděli 17» září v Parku kultury a oddechu
Julia Fučíka* Proudily, tam, jako i jiné roky, davy lidí, zejména rodičů s dětmi*
doktor Hoření v novcmpaláci Rudého práva na Florenci i ti z nábřeží Ludvíka
Svolídy (tj* v sídlo
KSČ) ss? mohou oddat sebeklannému uspokojení, že Rudí prá
vo a potažmo všechen ostatní stranický tisk i ostatní masmédia lidé tak milují?
ž® si lepší prožitek tohoto víkendů neuměli .představit*. Ano, v tom je ta našfi ros—
porupluosti s kýmkoli mluvíte, každý je plný výhrad k vládnoucí straně 1 k jejímu
tiskovému monopolu,, ala ráno v osm hodin. je v trafikách a novinových Stáncích pa
Rudém právu vymeteno* na každoroční slavncBt HP, kterou vrcholí státní tslávy Zm
tisku, rozhlasu a televize, bg táhnou tisíce lidí* Místo aby přestali ve svém politickém vzdoru soukromničit a tichým, nenásilným bojko tom, který nelze trestat?
cl li straně najovc., co si o ní doopravdy nyslíl Takovou rezpt ruplnost lz<^ do jis—
té míry y "»chopit* Pokud jdf* o noviny, j<s» v nich, jak. tvrdí fandové, nejvíce po
drobného zpravodajství ze sportu,, však ei všimněte čtenářů v tramvajích — s^-čínajl
číst od zadři, stránky«. Teprve potom dochází i na politické a oBtatní informace
V duchu věrolomné glasnosti so v niob přeco jon objevují kritické články, jakkoli
bezzubé» Nolioí psát o jevech^ které už svými důsledky do nebe volají, je celkem*
vzato snadné* Nepři jemnější už je provést analýzu prapůvodních příčin. ondoíTtíitků
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dil na ranním hladu po Rudém právu, má i
televize- Ve ve cerní ob' zpravodajst
vích namísto aby plnila to co je pro ní Bpecifické, tj «nabídla. informace obra-zem?
sí: už- přímn, v přenosu nebo záznamem? spokojuj-e se s tím¿ co jí ehlobo dárce -ovolí - pouze citujo.yy a P.T* diváka odkáže? at si podrobnosti přečte v ranním1 Rudém’•
právu. A pokud jde o alaco typu slavnosti Rudého práva? Stačí nahlédnout, do pro- ’
gramu a je nasnadě? pro.č se tam jinak znudění lidé hrnou« Každýř starý i mladý?
sl tam přijde na své, zejména pokud jde o hudbu* Hlučí tam rock?, country? pop?
/
t&naoní i dechová muzika* S ní se na jiných pódiích překřikují mluveným, slovem vŽ
seénkáeh všeho ‘ druhu? a je tu samozřejmě spousta atrekcí.Cony. posledně jmenova
ných? určených zejména pro děti? kvůli kterým tem celé r-cdijiý zpravidla kéhájí” -i
svou pouí? jsou rok od roku závratnější* ©rganizátoři? te.se. jim musí přiznat-,7* • •
pozvali k účinkování kdekoho* A to oni mohouc Těžko... si představit'někoho z;ýŘčiď-c
kujících? kdo. se hřeje na výsluní popularity $i-a.-ní usiluje?- jak na po zváni ■r’Ru-'
dóho pi*áva odpovídá «’Nol«’* Ostatně?‘ žádný->gtrach o honoráře^ pořadatele na ně"mc—
jí* Neméně důležitý fakt? proč lidé na podobné akpe jdou? at už jé připravuj© Pe
tr nebo Pave>l?-je tento: vědí totižT že při takových příležitostech se na mínte
konání vrhne 1 něco zásob jinak chronicky nedostatkového zboží* Saský s.vaz novi
nářů si letos vymyslel Staročeskou pouí a spolu s redakcemi některých časopisů
připravil Stánky s tombolami? v nichž se nedá- prohrát /cenami -jsou'časopisy?' kni
hy? suvenýry/ a pořadatoló se oblékli do dobových. kostýmů* Jelen z nich ztěles
ňoval Jana Nerudu.1. Zneužití poBtavy Jana-Nerudy pro tuto krámářskou pouí je ne
horázné*. Uži z teho důvodu? žo většina dnešních publicistů není”vlastníkem takové
ho kreditu, aby opravňoval ztotožňovat se s. géniem naší žurnalistiky fa samozřej
mě i literatury)* Současní novináři? bez rozdílu politické příslušnosti? píší
jen tak? aby si nepchněvali ty mocné a pramálo se mohou ztotožnit sé slovy Janr^
Nerudy? «’Postavit se proti proudu? bořit předsudky? lícit lidí? jak vypadají• na
zí? a dokázat? že kdo zdánlivá roxnost? krejčí vatou pomáhal, snáŠe-ť všechny -na
dávky a urážky? jakých blbost, odhalená špatnost a zahanbená nízkést nakydat! raů?
žep jo zajisté těžší? .namáhavější? a tudíž' i většího ducha vyžadují'cí/n\cTehto xío-t
rudovský citát jo 135-l®t starý a najdete ho ve Stu skromných rmýšl(fetó'ki zNa:-dnešní.' *
poměry je jako ušitý* Bylo’by tedy užitečnější? ^dyby se odkaz. Jana 'Noruďy-' více
promítal do práce současné české žurnalistiky?než aby bo jako 'figurkaproducíro
val po pouti® Kdyby bs děly zázraky a zesnulý se.?mohl přijít. bránit.?, učinil-' by
to tpět po svém, to jest, břitkými slovy, podobnými, jakých užil 've verši? -«’Kdys
přišel telc-grámek úřad na noboský: S.úd sláva- otci ;Žižkovil - Já?., národ? čsský5^’/
lb?žná by odpověděl: Vy tam v těoh Čechách našich? potomci: vy nej sto národ, ®vy
,
jste holcmci*
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Jako, přílehy dopisů dostáváme také kopie?
korespondence zasílané5 našimi oficiálními
sdělovacím prostředkům© Ukázky zveřejňujeme:
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Vážená televiso>
dovolte? mi poděkovat Vám aa nádherný pořad Sondy, vo kterénn te.k objektivně □
hlavně pravdivě informujete c problómeoh naší společnosti« Ryl bych velice rád?
kdybyste mi mohli Vaší sondou u povolaných institucí odpovědět na pár otázek, o
kterých si myslím, že se také týkají oelé naší společnosti. Nejsem- si totiž jistý?
zda? jsem si na ně sám správně odpověděl* jc>. komunistická strana vůbec schopna své
vlastní proměny z vojensko byrokratické organizace v občanskou stranu? která re
cpektuj* elementární lidská práva ? Myslím si, "Žo je co utázka, která.významem
přesahuj© hranice státu. Je to kardinální otázka světového dělnického e. sociali**
tetického hnutí? Je to problém^ na němž závisí možnost míru a překonání rozporů’
v Evropě i ve světě? Jinak řečeno: Je komunistická strana ještě vůbec, schopna? ře
šit otássky státu a nároá® podle základních pravidel evropské politiky? jež platí
od. Velká franoouzské revoluce? Tbtiž ptát se předem« na vůli lidu ® respektovat
suverenitu liiu jako zdroj veškeré moci ve stété> nadřazený osobnostem a institu
cím, nevyjímaje komunistiokou stranu? Myslím si totiž;, Že jestliže toho nruí ť
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na, Eiwsí ca.;vzdát záměru připravit státoprávní a, jiné základní změny uvnitř sta
rého mocenského mechanismů. u ne.oj ok eo musí ptát lilu ;ia sáklainí pravidla demo
kratické hry. Musí dát možnost nvolit řádné zástupce národa»
.,

Děkuji Váia předám za pro sondo vání otázek, u povolaných instituci a jsem
b pozdravou
.
•
" .
• .
(TuW<> Drahá z)
■-' ■

Vážené Mikrofírum,'
píší k "Ta sedě o Stalinovi"'« Fascinují mne úvahy a svudie historiků o počtu Sta
linových obětí« Zcja milicnů. patnáct, čtyřicet noho sodesát* n čem diskutovat?
Hromadná-zločiny diktátorůnolzo přičítat jen jim samýmj aby nebylo smutno, jo
nutno vystříhat! so společenských systémů totalitních* "Tez chybnému’'fundování ma- •
ch.nismů zaležených na nižších přirozenostech lidí vděčí bezá zrupulní vykonavatelé ■ ■
státní moci za sladký život o Ton r-3Í
ž á dnémp ří p a cl ono ne chajíñaruso vatkinmin ál ní ný— ...
živly"'«
•
•
x
.
-U
Současný. společenský systém v CSSR je vysoce nemravný právě předstíráním ušlech
tilosti a lidskosti v nskonočné řadě menších či větších přehmatů konaných zásadně
v "zájmu lidu"* Všichni, kdo zemřeli přirozenou smrtí v době oi vítězného ’únoru
do současnosti a byli gonoticky obdařeni myšlením nokonforzmími s nastolenou dikta-.
turou, jsou oběti. Ve srovnání e těmi, kteří- byli popraveni nebo, zemřeli v žalá
řích se tito traBtanei na Bvobodě akorát délo trápili, Nakonec ¿ůslclky duchové
ho útlaku vidíme všude kolem nebw, nejsme—li už slepí, C-bětí je rodič nal učebni
cí dějepisu svého dítěte, zoufalý z bezmocnostij nemůže poslat dítě do jin* školy ?
škola jest jednotná. Obští je umělce v područí noumělců. Obětí jo kaž-.lý, kdo. su ■ 1
naučil číst a.je odsouzen na každém kroku narážot na absurdnosti systému-nssysté
mu bez toho, aby-mu bylo dopřáno útěchy ..slovem v novinách stejné' íriýšlenkove plat
formy. Každý, kdo si nemohl koupit "svůj"’ litěrárňí časopis ati* Zatím nutno rýpat
se v kojdě.. A platit za to. Kojzarovio
Tolik úvodem. Ku Stalinovi už není téměř co dodat. Řečoúc: slušně, je nesmyslné
odsuzovat diktátora a nadál© používat jeho metod. Ve jménu "'odhalení rezerv sacia-** .
lismu"’ jsou vykonavatelé státní moci schopni požadovat od lidu nové a novo derátky
a příležitostně bít obuškem pu }J.avě» Politika pak je-nikoli umění možného, alo. ■
právě nemožného zamlžování prvotních významů, prvotní pravdy*
Tád bych prospěl naší mladé generaci a tu doporučuji čisti v Havlíčkovi» KoHáBo-rovský, L’ÍLQ IX, Praha ljí-5,, str« 245« "'Žnamoiiitý muž- národu anglického Sha ricen,
pravili Raději žádný snům noř žádnou svobodu tiskuj raději oželím odpovědnost ninX.1^tiůp lEabsas corpus aktu, povolování daní nežli svobodu tisku, něhot touto všechnu
dotčená práva opět se získajíí"‘ Karol Havlíček déle k tomu říká svojes ”'..o Třeba
so i národu po dařilo ^náho do u skrzce revoluci svrhnout! ze šíja své jařmo absolutní
vlády, jwstli zároveň není větší Část jeho vzdělaná, v brzkém časo žas jiní pod
jinými záminkami dovedou so zmocnit! libovolné a protizákonní vlády nad národem,
jako toho, právě za našich čaaů leckdo příklady vidíme
Roku 1G97 vyšlo Právo, lidu poprvé jako denník* Bylo by pak úžasné^ kdyby nám
vbrzku vůbec právo vzosla» Právo, r-udó jest nosmyslo
. ,
’ v ..

(VtU x Plzně)
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Podněty a připomínky zasílejte laskavě na adrosus
Jan iSchcinoust, Nad slojí 19 ? Praha 6* DSC 152 CO

Vyhotovení tohoto exempláře nás stálo m.j* 3?*-* Kgl«
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