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••• My, Čechové, nemůžeme se vzdát své podstaty národní, ne
můžeme nežiti smyslem nsší historie, a proto přirozeně i
v politice mezinárodní a zahraniční stavěti musíme na idei své.

T.G. Masaryk

28.X.
Den znárodnění (ačkoli znárodňovací de
krety podepsal preaident republiky 24. říj
na 1945)J den federalizace republiky (který
byl speciálně načasován ke dni největšího
státního svátku - k 50. výročí ČSR), den
vzniku československého státu. Poslední,
základní důvod k oslavám se krčil vzadu
v koutku a nakonec byl,28. říjen jako stát
ní svátek zrušen. Kuriózum i mezi východo
evropskými zeměmi - jejich vlády si přece
jen netroufly zapírat skutečné datum vytvo
ření státu.
Není tedy divu, že i maturanti na otázku
data vzniku Československé republiky občas
odpovídali zmateně: 1917 (pletli si to
s V$SR), 1921 (zeložení KSČ), 1945 (datum
osvobození CSR).
I v první republice byly spory o 28. ří
jen. Z hlediska mezinárodního práva bylo
možné zvolit i 14. říjen, den, kdy Masaryk
v USA vyhlásil Washingtonskou deklaraci,
která proklamovala vznik československého
státu. Tento stát měl presidenta i minis
try, měl i zahraniční armádu, ale neměl
ještě území. Takže nakonec bylo zvoleno
detum 28. října, kdy po kapitulaci Rakouska
-Uherska český národní výbor v Praze vyhlá
sil československou samostatnost a ujal se
vlády v zemi.
Rozhodující úlohu při vzniku státu se
hrála zehraniční osvobozovací akce, v je
jímž Čele stáli T.G. Masaryk, Edvard Beneš
a M.R. Ctefánik.
Od 28. října 1918 jsme tedy měli suve
rénní, samostatnou Československou republi
ku, která byla a všemi objektivními histori
ky a politology ne celém světě dosud je po
kládána ze nejdemokratičtější a nejkonsolidcvanejší politický režim ve střední Evropě
v dobé mezi dvěma světovými válkami.
Komunisté po Čtyřicet let své vlády se
snažili Cechy a Slováky přesvědčit, že to
tyl stát špatný, vykořistovatelský* koloni
ální a imperialistický. Bylo s podivem, že
takový stát byli v roce 1938 ochotni bránit.

Cbran.? ne však nezdařila: prý zradou buržcasie, vládnoucích kruhů, presidenta Beneše,
neschopností vyřešit vnitřní rozpory.
Něco podobného tvrdili i ntoistó v r. 1928.
Hitler to tedy Mnichovem napravil, pohranič
ní území obývané menšinami od republiky od
trhl (období tzv. II. republiky)’e nakonec
zbytek státu jako "neschopny života" okupo
val.
V r. 1945 bylo suverénní a samostatné Če
skoslovensko obnoveno. Jeho skutečná suvere
nita však trvala jen do liners 19*8, kdy komu
nisté zavedli v zemi "diktaturu proletariátu”. Ta měla být polidštěna, zdemokretizovéna a ekonomicky zrefortcována v roce 1968. ~okus o reformu však skončil vojenskou invazí
vojsk Vé^šavské smlouvy 21. srpna 1968. Ceskoslovenáko pocítilo na vli-stní kůži tzv.
"Erežněvovu doktrínu" omezené suverenity.
Vlastně bylo logické e symbolické, když normalizátorský režim zrušil 28. říjen jako
státní svátek: byla tak potvrzena skuteč
nost, že Československo není suverénním
státem.
Po všech těch trpkých zkušenostech je
dnes dost lidí, kteří přistupují k 28. říj
nu se značnou skepsí: Bylo opravdu třeba
bourat Rakousko, když se nakonec ukázalo,
že se Československo mezi dvěma velmocemi,
Německem a Ruskem, jako samostatný stát ne
udrží? Nemělo by se pracovat k obnovení Rakousko-Uherska?
K tomu je třeba říci několik zásadních
slov.
2a prvé, tvrzení, že Masaryk s Benešem
a štefánikem "zbourali" Rakousko je oprevdu legenda. K tomu by neměli dost sil ani
tehdy, kdyby je podpořil Wilson s vládami
Anglie, Francie a Itálie dohromady.
Rakousko-Uhersko se zhroutilo gamo - pcdepsalo 8i rozsudek smrti ve chvíli, kdy
vstoupilo do riskantní evropské války. Ja
ko se kdysi přehánělo barvité líčení, ;ak
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ysme "úpěli" pod Habsburky, dnes se'proje
vuje tendence opačná: Rakousko-Uherske se
líčí příliš idylicky. Možná, že tehdy by
le víc demokracie a jistě více svobody '
tisku než dnes, hospodářská prosperita
byle také slušná, ale,- stát, spravovaný
zkostnetělou byrokracií, byl rozdírán ná
rodnostními spory, které neuměl a snad a—
ni nemohl vyřešit.
Rakousko náraz světové války nevydrželo.
Masaryk i Beneš věděli, že bezpečnost Česko
slovenska, garantovaná jen versaillským mí
rem, bude nepevná. Masaryk ještě za války
promýšlel nejrůznější federace a konfedera
ce: s Poláky, s Jihoslovany (uvažovalo se o
vytvoření koridoru přes Maaarsko) a když
hrozilo nebezpečí německo-rakouské celní
unie, byl ochoten přistoupit na federaci
i s Rakouskem.
Beneš zase kromě aktivity ve Společnosti
národů se snažil upevnit Malou dohodu, sva
zek ČSR s Rumunskem a Jugoslávií a fran
couzské spojenecké záruky kombinoval a po
mocí sovětskou.
Žádný z těchto projektů se neuskutečnil
nebo neosvědčil.
Ale budiž řečeno jasně: první republika
nepadla vnitřními rozpory, "zradou" buržoasie, vlády či presidenta, ani neochotou při
jmout vojenskou pomoc SSSR. Jedinou podstat

troška

nostalgie

.Ivúťky byly, jsou, e procházejí proměnami.
Ne svátky prime, ale: jejich nazírání a
způsoby slevení. A ty proměny vypovídají,
varují, apelují...

**~děls Jsem, že nebude průvod, volání, lesPrace jako c Lni cetek ani shazování řečníků
z tribun iekc o 1. máji. Věděla jsem, že bude
tátc-va a mámina ruka, kterých se budu v no
vých, parádníci, šatech křečovitě držet, že
budu ve ztichlém davu, přihlížet vojenské pře
hlídce a obdivovat c..stojnou vznešenost lesk
noucích se koní íu nás byli dragouni), že za
zpíváme hymna 'při té máma vždycky pláče) a
pak budeme korzovat, pánové budou zvedat klo
bouky, duti budou nezvykle hodné. A bude má
ti né, kde paní primářová s vervou zarecituje
jak ten Bernard žór zapírá národ, pak sváteč
ní oběd a odpolední hesté. Bude se vzpomínat
r.a to, jak byl kde statečný za císaře pána,
i .nt strýce, který padl u Zborova. A padnou
slova Hradčany a Lány, slova, která pro mne
- tam r.a druhém konci republiky - znamenají
bájné pojmy.
uv aca té o smé ?í j ny...
?r.es : ujdu sama, tátova ruka už dávno od•. f,r.u r.edc iává, a nikoho s sebcu nechci. Pů
jdu rz nábřeží, přes Karlův mest a na Hrad
a buiu =e zase,
loni a před tím, dívat
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nou zradou byla zrada západních spojenců,
anglické a francouzské vládyj které ze Samé
ho strachu ze Stalina podcenily Hitlera a
Československo obětovaly.
Tak byl zlikvidován demokratický stát,
jistě nedokonalý a s mnoha problémy, ale
přesto prosperující a životaschopný? stát,
podle slov Jana Patočky vytvořený filosofem,
což do té doby nemělo příkladu v dějinách.
Nebyl to nezdařený pokus, byl to nedokonče
ný experiment, násilím zničený.
I dnes se z něj můžeme v mnohém poučit.
Vznikl z idejí Masarykových a Benešových,
z práce jejich spolupracovníků, která opět
vyrůstala z idejí našich staletých národ
ních dějin. Ty ideje jsou živé i dnes a je
na mladé generaci, aby je studovala. Jsou
zbraní v boji proti každému totalitarismu,
zbraní, kterou dnes potřebujeme víc než kdy
jindy.
Máme sice nikoli suverénní a vůbec ne
prosperující stát, ale žijeme v historickém
kontextu obou našich národů a to nám dává
šanci: obrozená společnost, politicky mys
lící a jednající občané mohou z národních,
demokratických tradic čerpat ty, které se
v současných podmínkách osvědčí jako nej
efektivnější a nejrychleji vedoucí k cíli;
tj. k okamžiku, kdy budeme schopni podat
ruku svým demosratickým sousedům.
-„

na Prahu. Na moje jeviště dějin...
Ulicemi jásají průvody sokolských sletů.
Z chodníků na nás lidé volají 'kl Žije župa
Podkarpatoruská*, my z ochraptělých hrdel 'ai žije Praha'. Dodnes cítím to ochromení,
když jsem na Strahově uviděla živého TGM...
Jsou to jen moje vzpomínky, patří jen mně.
Ten delší pohled dolů, evokující minulost
národa, vyvolává pocit sounáležitosti. S his
torií, s mými současníky.
Pod jednou ze střech je světnička Mistra
Jana a jeho Betlémská kaple. Tam dole je
Vyšehrad a Karlův most. Libuše, Jan Žižka,
Karel IV. a Jiřík z Foděbrad. Vítkov, Bílá
Hora, Staroměstské náměstí a kat. Pyšné ko
runovační průvody a lidi, co se odvážili de
fenestrace.
Ponurý, zimní den. Po Václavském náměstí
jedou tanky se zlámanými kříži a nezapomenu
telný Franta Kocourek líčí prostřednictvím
rozhleeových vln celému národu pohyb houfu
černých vran, co udiveně vzlétl nad museem.
Návrat našich zahraničních vojáků už nereportoval. I za boj dome se platila dan nejvyšší.
Exodus. Strašný, vražedný, zachvátilyce
lou Evropu a trval až do dnů svobody. Az za
se teä—

první

rok

Činnosti'hos

Frávě před rokem, 15. října 1988, ohlásilo společných akcích čs. nezávislých iniciativ svůj vznik Hnutí za občanskou svobodu. Prvních při oslavách 28. října, menifestaci k 40. vý
126 signatářů uveřejnilo v Praze, Brně a Bra ročí Deklarace lidských práv, vzpomínkových
tislavě manifest "Demokracii pro všechny", pro- akcích k 20. výročí upálení Jana Palacha i
programový dokument, jehož dvanáct kapitol
při letošním výročí 21. srpna 1968. Za rok
formuluje základní myšlenky a cíle na cestě
své existence vyděl HOS řadu dokumentů a pro
k obnově demokratické společnosti v Českoslo hlášení k situaci v Československu, proti
vensku.
věznění aktivistů nezávislých iniciativ a
dalších příležitostných textů, letos v létě
Vládnoucí moc reagovala na^tento občanský
zveřejnil k diskusí vlastní návrh principů
čin obvyklým způsobem. Při loňských oslavách
70. výročí vzniku republiky byla většina signa nové ústavy a signatáři HOS patří k nejaktivtářů manifestu zadržena na 48 a 96 hodin, byly nějSím organizátorům petice Několik vět.
provedeny rozsáhlé domovní prohlídky, zahájeno
Postupně se utvořily skupiny signatářů ve
trestní řízení pro pobuřování a vyslýchány de všech pražských obvodech, které spolu úzce
sítky lidí. Některým signatářům bylo vysloveno spolupracují, jejichž členové se na svých
prokurátorské varování, policie zabránila
setkáních zabývají aktuálními společenskými
schůzkám účastníků hnutí, přítomní byli odváže otázkami i perspektivou své další činnosti.
ni do různých úřadoven VB, kde byli podrobeni Aktivně působí skupiny HOS v jednotlivých
krajích, zejména v západočeském, severočes
výslechům a osobním prohlídkám.
Zastrašit a odradit další občany od podpisu kém, jihomoravském a severomoravském.
manifestu a aktivní účasti v HOS se však poli-1
Významným společenstvím je samostatně
cii nepodařilo. Spíš naopak. Přes pokračující působící skupina v západoslovenském kraji.
represe počet signatářů neustále roste a dnes Patří k ní známé osobnosti slovenského ve
řejného Života, jako jsou dr. Ján černogurHOS sdružuje na 900 občanů z celé republiky.
ský, profesor Miroslav Kusý, Hana Ponická,
Hnutí za občanskou svobodu se od pivních
dr. Vladimír Maňák, Anton Selecký, Milan Ši
dnů svého vzniku aktivně podílelo na všech
mečka, Ivan Hofman a mnozí další. Frávě proti

nikoho

Ale zpět, k té nové svobodě. Nastoluje
éru mizení. Někdo vygumoval 28. říjny - máme
přeci 7. listopad, únor, 1. máje. Ne ty, co
za Fráni Šrámka zněly stříbrným větrem. Bo
jovné. revoluční. Místo TGM se nám implantuje
pod kůži JVS. V mohutných, organizovaných
průvodech shlížejí na neznalou mládež čtyři
různě fousatí, cizí páni. Ušlechtilá tvář pod
"masaryčkou" byla vytlačena, zostuzena, zapí
rána... Dnes rok znělo jeho jméno z hrdel
mladých - celou Prahou. Myslím na dvě ženy
tam pod malostranskými střechami - bože, ne
měla jsem tam dnes zajít 8 kytičkou? Vnučky
TGM, Anna a Herberts.

Organismus cizí implantát nepřijal. Řekl
to nahlas v šedesátém osmém a opět jely tan
ky Prahou. Zatěžkávací zkouška právě dokonče
ných podchodů na Václavském náměstí. Střely
uvízlé ve zdech Musea, v budově rozhlasu, ho
řící dům, mrtví. A definitivně mrtvé iluze.
3 železnými obludami se perou lidské hlasy
tolika, tolika následovníků Franty Kocourka.
A pak už jen ticho. Mrtvolné ticho plížící
se dvacetiletím. Loni jsem tu v tento den
zaslechla holčičku, co volala: mami, já chci
ty bonbony z Esa. Eso. Aso. Nákup za korunu
v buržoasní republice v lidovém Asuj tretka
za stovku v Esu, vymoženosti to socialismu.
A pak byl večer, ozbrojená moc proti mlá
dí, které demonstrovalo, že ani dnes orge-

nezabije

nismus implantáty nepřijímá. Pendreky, poli
cejní psi, vodní děla, surovost a násilí vy
startovalo proti obranným látkám v těle ná
roda.
I letos shlížím na Frahu v obruči železné
moci. Aby se snad někde nezpívala hymna, aby
nějaké mámě netekly slzy po tváři a aby do
dětské ruky z té tátovy ^neproudilo podivné
fluidum, které vystačí na jeden další lidský
život jako spolehlivý navigátor myšlení, ci
tů, činů.
DoIjb sí tiše teče věčná Vltava. I ona mu
sí odolávat cizím tělesům, cd špíny přes ka
menné sevření až po obludný Temelín.
Za zády cítím okna, ze nimiž nepsal
(soudím, že tady).kouzelnou, bojovnou re
portáž plnou poezie, reportáž o pouti u
sv. Vavřinečka Jiří Mucha. Bylo to za tzv.
druhé republiky se "zrádnou vládou v čele"
a otiskly ji tehdy Lidové noviny. A ještě
dál tím směrem jsou místnosti se zamřížo
vanými průzory a v nich kamarádi z Lidovek.
Ve svobodné zemi s nejpokrokovějším zříze
ním. Jsou tam za SLOVO. Ze to, že vládnou
Zbraní, proti níž není pancíře spolehlivé
ho.
Stmívá se. Dojdu-li v pořádku domů, na
píšu Vám, Jirko a Fudo, ještě dnes dc Puzyně. Pozdrav z Prahy 28. říjne 1989.
Helena Němcová
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jejich rostoucímu vlivu mezi inteligencí, stu
dující mládeží, ale i mezi dělníky je namířen
nejnovější pokus kriminellzovat jejich čin
nost. HOS tak nejen svým programovým prohláše
ním, nejen svým návrhem principů nové ústavy,
ale i velmi aktivním podílem svých slovenských
účastníků dokazuje svůj celostátní charakter.
Za zmínku stojí i sociální složení účast
níků místních skupin HOSu. Tvoří jakýsi vzo
rek naší společnosti jak co do věku, tak i co
do profesí. Převažuje však věk mezi 20 - 40
lety. Na práci HOSu se podílejí také studenti
a významné procento lidí zaměstnaných v děl"*
nických a technických profesích. Někteří
z nich si již získali neformální autoritu
ne svém pracovišti.
Cd počátku pracuje Prozatímní koordinační
výbor s celostátní působností, vychází Zpravo
daj HOSu a od prosince 1988 je vydávána Alter
nativa, revue pro nezávislou politiku.
Manifest "Demokracii pro vSechny" charakte
rizuje naSi současnost těmito slovy: "Výsled
ná bilance sedmdesátileté existence českoslo
venského 8tátu není radostná, žijeme v době
hlubokého mravního úpadku celé společnosti,
žijeme v nedemokratických poměrech, v pomě
rech omezení národní a státní suverenity: upadáme hospodářsky a technologicky; tvůrčí po
tenciál společnosti je trvale dušen centrální
manipulací; Životní prostředí je u nás stéle
od:- divější; příslušníci nových a nových gene1 opouštějí znechuceni svou vlast; naše zekdysi jedna z nejvyspělejších v Evropě,
iá dnee mezi nejzaostalejší."
3 odstupem roku je zřejmé, Že tato charakeríetika je nejen nadále platná, ale že spole
čenská krize v Československu se den ode dne
prohlubuje. Přímou odpovědnost za tento stav
nese vládnoucí moc, která tvrdošíjně odmítá
jakýkoliv dialog s občany a na sebeupřímněji
míněné nabídky a návrhy nezávislých iniciativ
reaguje jediným způsobem: nenávistným osočo
váním, policejním šikanováním a vězněním.
V těchto nelehkých a zdánlivě bezvýchod
ných poměrech se HOS hlásí o svůj díl odpo
vědnosti při formování politické opozice
v Československu. Tvoříme seskupení demo
kratů, které spojují společně vyznávané zá
kladní hodnoty otevřené demokratické společ
nosti. Je to důležité ideovépojítko, které
nás opravňuje setrvat v tomto spojenectví a
usilovat o vyvedení společnosti z krize způ
sobené totalitním a bezperspektivním systé
mem řízení. Jednotlivá ideová seskupení de
mokratů uvnitř našeho hnutí budou jistě po
stupně formulovat svá vlastní ideová i pro
gramová východiska, což umožní obsažnější
dialog c našich názorech, ale i vypracová
ní společného politického stenoviska opozi
ce.
Jsme připraveni ke spolupráci i k ote-.
vřené diskusi se všemi ostatními nezávislýiniciativami o dalším postupu a progra
mu společenských reforem, jsme připraveni
ímencvat naše zástupce k případnému dialo~u s
či 41 nimi představiteli státu.
Vyzýváme československé občany, kterým
není lhostejný osud n9Ší země a kteří cítí
potřebu aktivně se angažovat za otevřenou
demokratickou společnost, k účasti ne na
šem hnutí.
Trane, Brně a Bratislavě 15. října 1989
Prozatímní koordinační výbor Hnutí za
občanskou svobodu
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?? BUDE V ČSSR DIALOG ??

Otevřený
dopis
všem spoluobčanům

Cd ledne.letošního roku, zvláště s výro
čím srpnové invaze vzrostlo a nadále vzrůs
tá napětí v našem státě.
Máme každý vlastní názor na příčiny to
hoto nepříznivého vývoje. Ale z novin a
z dalších sdělovacích prostředků bylo a
je možno se dovědět jen jeden jediný vý
klad: že.růst napětí ve státě je vyvolán
destruktivní, protistátní a protisocialistickou činností nepřátel.
Za nepřítele je považován každý, kdo vy
sloví odlišnou myšlenku a každá nezávislá
aktivita; nepřátelské jsou údajně všechny,
i sebeumírněnější návrhy na řešení prohlu
bující se společenské krize, zejméne petice
Několik vět. Za stejně nepřátelská jsou po
važována setkání, shromáždění občanů, eko
logická i jinak motivovaná fóra.
Spolu s tím, jak stranická a vládní moc
odmítá dialog a dostává se do stále hlubší
společenské izolace, stoupá vnitropolitické
napětí. Děje se to v době, kdy je třeba spo
lečně hledat východisko k nutným systémovým
a strukturálním změnám, především politic
kým a hospodářským. Ale |>ez pochopení a sou
hlasu občanů se tyto změny uskutečnit nepo
daří; a současný stav désažení takového sou
hlasu fe srozumění neumožňuje. K tomu je za
potřebí- vytvořit
prostor oro demokratické soužití.
Jeho vytvoření není jen otázkou moci, otázkou orgánů a institucí. Je to především
věc jednotlivých občanů, včetně těch, kteří
mají odlišné nebo dokonce protichůdné názo
ry. Chceme, aby všichni pochopili, že pro ■
další mírový život v této zemi je nutné do
hodnout se bez ohledu na ty, kdo odmítají
jakékoli skutečné změny.
Počátkem každého srozumění je .rozhovor.
Ten už ve společnosti mezi řadovými občany
do značné míry probíhá. Chceme ho podpořit
a rozšířit na všech úrovních: na pracoviš
tích, ve školách, v ústavech, na veřejných
setkáních. Jeho obsah a také okruh těch,
kteří se ho zúčastní, nechceme omezovat.
Obracíme se i na ty, kteří podporovali a možná stále ještě podporují - kampaň pro
ti nezávislým občanským iniciativám a peti
ci Několik vět.
Obracíme se na ty, kteří pod vlivem in
formačního monopolu nepochopili, že je nut
no protestovat proti vlně politických pro
cesů, která zachvátila celou republiku.
A posléze se obracíme na ty, kdo vládnou
v centru, v krajích, okresech, obcích,
v podnicích a institucích, abychom jim při
pomenuli, že moc znamená především odpověd
nost.
Hnutí za občanskou svobodu a Českosloven
ská demokratická iniciativa vyzývají své
členy a stoupence v krajích a obcích, aby se
zúčastňovali všech dostupných rozhovorů a
diskusí a sami je organizovali.

Zahajme široký celospolečenský dialog me
zi občany, a vytvořme tak potřebný prostor
pro demokretické soužití!

V Praze dne 22. září 1989
československá
demokratická iniciativa:

Hnutí za
občanskou svobodu:

K

PRINCIPEM

Emanuel Mandler
Karel Stindl
Bohumil Doležal
Jiří Stříbrský
Martin Litomiský
Ilja Storoženko

NOVÉ

Rudolf Battěk
Václav Benda
Ladislav Lis
Tomáš Hradí lek
Pavel Nauman
Jan Stern

ÚSTAVY

Chceme-li mít zdetné sněmy a poslance, musíme se starat o dů
kladné vzdělání politické. Konstitucionalism, Parlamentariern

bez politického vzdělání poslanců a tudíž voličů je maskova
ným absolutismem.

T.O. Masaryk

Uvítal jsem ve Zpravodaji č. 4 zveřejnění
ba v armádě nebo pobyt ve vězení, nelze
ústavních principů, o které se HOS chce zasa
bezdůvodně rozšiřovat - v uvedených pří
zovat. I já si myslím, že zásada neměnnosti
padech je tedy omezeno pouze právo svo
základních pravidel a nepřekročítelných ome
body pobytu a pohybu. Každý občan je od
zení moci musí být v návrhu Ústavy bezvýhrad^
povědný za ochranu ústavních práv ostat
ně respektována. Proto i zastupitelský výkon
ních občanů i sebe samého. Kdo své počí
moci by měl být podmíněn prioritou společen
nání zaměřuje proti této zásadě, dopouš
ské samosprávy. Tato podmínka by také měla
tí se protiústavního jednání.
být v Ústavě jednoznačné vyslovena, protože
4. Občané mají právo volně se sdružovat
jen tak bude zárukou trvalé účasti všech ob
k výkonu společenské samosprávy. Základ
čanů ne moci. Potřebám duchovního rozvoje
ními akty výkonu této samosprávy jsou:
společnosti totiž nejvíce odpovídá právě
volba zastupitelských orgánů Republiky
možnost stálého a přímého podílu občanů na
a orgánů místní správy, věelidové hlaso
řízení společných záležitostí. Naopak pre
vání o zákonech Republiky a o delegování
ventivní přesun moci do zastupitelských or
zákonodárných i výkonných pravomoci za
gánů vede občany' k pasivitě a tím ke stagna
stupitelských orgánů lidové moci.
ci vývoje ve společnosti. K samosprávné ú5. Právo na svobodu podnikání je podmíněno
časti občanů na řízení společnosti nabízí i
ústavními právy občanů a ochranou život
současný technický rozvoj dostatek prostřed
ního, prostředí. Zahraniční kapitálová úků, které beztak budou nezbytné i pro práci
čast musí být na území Republiky ze 60%
zastupitelských orgánů. Mám na mysli prostřed
ky široké vzájemné komunikace, shromažďování
určena na zlepěování životního prostředí.
a vyhodnocování informací, požadavků a proje
6. Právo na práci je právem občana svou prá
vů politického obsahu - včetně volebních hla
ci prodávat. Je to i právo volně tvořit a
sů. Proto bych k doplnění uvedených principů
pracovat podle své kvalifikace a právo na
a v duchu zásad Manifestu HOS chtěl uvést ně
zákonnou ochranu své práce. Stávka je ukteré své představy o tom, co by měla Ústava
platněním práva na práci.
vyjadřovat:
Právo na. obživu je právem občana na zá
1. Republika československá je svazkem dvou
kladní životní podmínky v přiměřeném a hy
národních republik - české a slovenské.
gienickém bydlení, stravování, ošacení a
Národní ústavy těchto republik mohou ur
zdravotní péči.
čit jejich vnitřní zastupitelské orgány,
7.
Právo
na národnostní sebeurčení je právem
např. národní parlament, národní a zem
občana hlásit se k jakékoli národnosti,
skou radu nebo republikovou vládu* Parla
sdružovat se v ní a v etnických skupinách,
ment a vláda Republiky československé
žijících na území Republiky. uplstňovct i
jsou hlavními zastupitelskými orgány stá
právo na výuku a kulturní Činnost v národ
tu. C obsazení funkce prezidenta Republi
ním jazyku.
ky se rozhoduje y plebiscitu nejméně jed
nou za pět let. Je-li zvolen prezident
8. Občané mají právo se v příhraničních ob
Republiky, trvá jeho funkční období pět
lastech sdružovat s občany sousedních zemí
let.
ve prospěch hospodářského a kulturního
rozvoje těchto území. Občané mají právo se
2. Základní mocenskou institucí státu je
s kýmkoli na území i mimo území Republiky
Státní občanství československé - občan.
zúčastňovat na iniciativách za všestranné
Toto občanství vzniká matričním záznamem
mírové soužití a demilitarizaci lidstva.
o narození na území Republiky nebo zázna
mem o uzavření sňatku s československým
9. žádné přísahy ani slavnostní sliby nejsou
občanem na území Republiky. O udělení to
chráněny Ústavou. Občan má právo odepřít
hoto občanství může rovněž rozhodnout Úslužbu ve zbrani a při povolání do armády
stavní soud. Toto občanství nelze nikomu
požadovat zařazení do náhradní civilní
odejmout.
služby. Toto právo může být omezeno jen
při válečném ohrožení země.
3. Ústavní práva občana jsou nedotknutelná,
nelze je udělit ani odejmout. Omezení ú- 10. Občan má právo na život ve zdraví, proto
stavních práv občana ve zvláštních situ
nesmí být usmrcen ani na zdraví poškozen.
acích, za které se považuje zejména služ
U. Zeman
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K REPRESI NEZÁVISLÉHO TISKU SE VYSLOVIL PROZATÍMNÍ KOORDINAČNÍ

VÝBOR HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU NÁSLEDUJÍCÍM PROHLÁŠENÍM:

Nejpopulárnější nezávislý měsíčník Lidové
neviny, jehož obliba roste každým novým čís
lem, byl státní mocí kvalifikován jako pobu
řování. U šéfredaktora Lidových novin Jiřího
r.umla a redaktora Rudolfa Zemana, účastníků
Hnutí za občanskou svobodu, byly provedeny
domovní prohlídky a proti oběma bylo vznese
no obvinění podle § 100 tr. zákona a hrozí
jim trest odnětí svobody v rozmezí od jedno
ho do pěti let. Zároveň se chystá tiskový
zákon, jenž má vydávání nezávislých publika
cí zcela znemožnit. Je zbytečné už mluvit o
tom, že je to opět naprosté znevážení mezi
národních závazků čs. vlády, přijatých pod
pisem závěrečného vídeňského dokumentu. Je
to však další přiznání současných předsta
vitelů moci, že nechtějí s snad ani nejsou
schopni vést dialog.
Lidové neviny zdaleka nebyly záležitostí
tak řečených disidentů. Přispívali do nich
zr.ámé osobnosti našeho kulturního i vědecké
ho života, básník Jiří Suchý právě tak jako
prognostik Miloš Zeman, staly se školou ob-r
Fozvánka do knihoven

Pomalu, pomaloučku se začínají zaplňovat
některé prázdné police v našich knihovnách.
Poohlédněte se po nich, a pokud ještě někde
(a možná že leckde) zejí prázdnotou, dopo
ručujeme, abyste se dožadovali titulů, kte
ré pomohou - především mladé generaci - do
plnit a objasnit mnohá bílá místa. Pozname
nejte ai:
T.G. Masaryk: Česká otázka, Naše nynější
krize, Sociální otázka, Rusko a Evropa, Svě
tová revoluce, Ideály humanitní.
E. Beneš: Světová válka a naše revoluce, De
mokracie dnes a zítra, Mnichovské dny, Pa
měti.
A věřte, že i Palackého a Havlíčkův odkaz
hovoří k dnešku.
red.
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čanského myšlení a poctivé žurnalistiky. Li
dové noviny se těší i značné mezinárodní
prestiži, na jejich stránkách hostoval aka
demik Sacharov i dnešní americký president.
Naše stanovisko je prosté: Lidové noviny
musí vycházet. Teň je na každém z nás, kdo
si Lidové noviny oblíbil, aby se zastal své
ho časopisu.a jeho vězněných redaktorů. A
aby to učinil nahlas, veřejně a energicky.
V Praze, 15. října 1989
Podepsáno deseti členy Prozatímního kooi'dinačního výboru.

Proti nedůstojnému represivnímu aktu mo
ci protestovala také skupina HOS Frahy 10.
Vzpomínka nejen prázdninová

"Tatínku, proč je tady tolik policajtů?
To číhají na zloděje?" Tak zněla otázka na
šeho šestiletého syna, když jsme 6.8. při
jeli do Olomouce na náměstí, kde se měl ko
nat pietní akt za Hirošimu. Z otázky nám
šel mráz po zádech. Jak vysvětlit dítěti,
že číhají na lidi, kteří nic neukradli, že
číhají i na jeho mámu a tátu a to jen pro
to, že chtějí bojovat za lepší svět bez vá
lek a útlaku? že nechtějí odstranit spole
čenský řád, ale pouze společenský neřád.
Je ještě na toto vysvětlení příliš malý.
Ale viděl:
Fříslušníci kontrolovali téměř všechny
přítomné na náměstí. Někoho zadrželi ihned,
někoho až při pokusu zapálit svíčku. Celé
představení se natáčelo videokamerou z okna
radnice. Pietní akt se nekonal. Schvalují
snad naši mocní Hirošimu?
-n
A že po uzávěrce tohoto čísla ještě do
šla zpráva o uvalení vazby na dva členy na
šeho hnutí - to už jen odpovídá duchu doby.
0 vývoji v této záležitosti Vás zpraví dal
ší Zpravodaj.

odpustkS přehršel
Mistr Jan nikde
Veškeré problémy "velké” ekonomie mi jsou
Cz2í,.V. or
absolvovaným Školením na
téma "ekonomické zákony socialismu". Na drustraně mám slušný přehled o ekonomii, zva
né "stínová". Sám život mě totiž nutí orien
tovat se v jejich zákonech - nikde nezakot
vených, leč fungujících až třeskutě tvrdě,
.-ckouším-li se řešit antagonistický rozpor
mezi portmonkou a nákupní taškou, musím se
vyznat v zákonech džungle, reprezentované
prodejními pulty, pokladnami, opraváři.... a
dále si každý doplň všechny druhy služeb,
které tě obklopují, Eudeš-li, čtenáři, dů
sledně pátrat, přestaneš věřit vlastním očím. Doslova.
Něco drobných příkladů: za zakoupenou po
živatinu zaplatím 17,60. Převážením doma
zjišlují, že je toho za 13,05 a vracím se do
obchodu. Kolik jste to navážila? 29 dkg. No,
ano je to skoro 29 a půl! A kolik že jste
platila? Blbost. Kdybyste řekla 14,60, to jo,
to beru, to je normálka (!), ale 17,60 - ta
dy je mate a obrala jste mě. Přirážka více
než desetiprocentní je normálka, třicetipro
centní je pokus "vyjde-li". - Chlebíčky, sa
láty, uzeniny jsou opatřeny cenovkami jak
předpis káže, takže můžete věřit svým očím,
v tom nemůže být zádrhel? - Může; na cenov
kách je zvýšené, neodpovídající cena. A co
kontrola vedoucím, provozním? Ten každý ve
čer vybírá od každé prodavačky za nevšímání
si pravidelný, dohodnutý paušál. Jen z toho
to zdroje mu to měsíčně hodí - inu 35-000
Kčs. čistých na ruku to úplně není, odkládá
se částka na odpustky pro příslušnou oboro
vou hierarchii. Také pro kontrolu - pro tu
vždycky. Ta neúprosná vybírá na pokutách, ta
druhá jinak. V naturáliích i obálkách. Leda
že vedoucí má tatínka v postavení a ve funk
ci a v okamžiku, kdy kontrola sepisuje pro
tokol, zavolá o radu co dělat. "Nic nepodpisuj a nech to na mně." Tatík to dodatečně
srovná na vyšším stupni placené hierarchie.
Paní meje v druhém pracovním poměru okna
ve všemocné instituci a hodný hoch jí tady
dá bumážku, že je jako laická kontrola. Pa
ní si v kanceláři (první pracovní poměr).co
chvíli odskočí do obchodu, za rychlý zápis
(kontrola proběhla bez závad) vyfasuje lahvinku a hned je v práci veseleji.
Vybalujete doma z pytlíků shnilé ovoce a
zeleninu, podezíráte zadní maso z předního,
vypočítáváte cenu řízků odečtením ceny sád
la, vysypáváte 50 gr kávy ze sáčku, označe
ného 75 gr, v restauraci platíte i za slivky,
dolité do rysky objednaným pitivem, ústa se
vám stahují nad mokem z "originál" sedmičky?
Platíte výměnu vadné součástky v ceně 4,60
a za 3 minuty práce 76,60? Podobné prkotiny
by vydaly na tlustospis. Pochopitelně, že
tyhle "výdaje na domácnost" žádná statisti
ka nepodchycuje, takže vaše Životní úroveň
je i úředně zkreslená. Statistice ovšem ucházejí i onačejší položky.
Okruhy stínové ekonomiky se šíří jako
kruhy na vodě. - Soused jezdí na Kypr, sta
ví bazén u chaty, favorita má už ojetého táto, přičiň se taky, nebuä moula - velí
matka a děti se přidají. A tak se pomalu^ ale systematicky zavedli na černé příjmy jed
notlivci i kolektivy ve sféře zdravotnické,
kantorské, "sportovní", některé resorty
v administrativě, šikulové u počítačů, roz
množovací techniky e. tak nekonečně „dále.
Starý pytlák Vávra s flintičkou za trámem
mé pocit, že se cctl v sci-fi, když mu hla

vou běží film o klanu (zavedeném na černou
a vysokou s organizovaným odběrem masa, vy
děláváním a zpracováváním kůží), jehož pří
slušníci si po zvěři práskají všem ne očích
z kulovnic, na jejichž držitele se vztahuje
přísné kádrování. Zároveň s pomalu rostou
cím nemocničním pavilonem roste rychle vi
la, propletence v účtech jsou "majstršty
kem" účtaře. Mladý svět odhalil praktiky
s honoráři, generální tajemník příjmy Hany
Zagorové - ale moment. U paní Zagorové pře
ci jde o plat za vynaloženou práci, podlože
nou pílí a talentem. Skoda, že si generální
tajemník dává předkládat jen příjmy umělců.
Je-li už na to zákon, měl by být i tajem
ník, kteiý kontroluje příjmy těch, jejichž
majetek se vymyká matematické představivos
ti našince. Přeci jeden Babinský žádný Babinský. Nakonec, kam se hrabe "etika" Babinského na takového činitele, který zpronevěří
Ježkovu nadaci pro nevidomé! Jaký div, že
renomovaní autoři nekonečného rozhlasového
seriálu už museli - v zájmu podchycení atmosféry - namočit do černot i členy čítan
kové rodinky - aby byla víc jako ze života.

Prostě: kam se podíváte, tudy tato mafián
ská houba prorůstá. Zatím je řeč o té, která
se šíří horizontálně. Jenže pak nastává další
fáze: ti, co mají všeho víc než moc zatouží
po jiných sférách-. A po moci. A začínají se
prokopávat vertikálně. Do struktur. A mají
šanci. Neúprosný zákon mafie si z nějakéVperestrojky či přestavby, která nutně musí
v její smyčce uvíznout, věru vrásky dělat
nemusí. Pozice jsou obsazeny, nic jimi ne
otřese.
V každé z výše jmenovaných sfér je něco
jedinců, kteří se přímo tvrdohlavě zabejčili
do pozice "a just nebudu brát a krást, kdy
bych měl lízat sůl" a kteří se pomalu, ruku
v ruce e dělníky a úředníky neatraktivních
pracovišt k té soli blíží. Rudolf Pellar jim
k tomu zpívá "...a nebude to tu k Životu, do
kud nebude dost Quijotů" - ale kampak na ma
fii s pošetilým rytířem! Společnost, propad
lá do takového marastu, má jedinou Šanci:
mravnost.
Mravnost nelze předstírat deklarováním,
propagandou, transparenty. Mravnost může existovat jen v otevřené společnosti, kde ob
čan - rovný mezi rovnými - má přehled o vě
cech veřejných a jeho právo zasahovat do nich
je respektováno, ba ručeno zákonem. Jen v
právním státě se může dařit mravnosti. Jen
demokracie zaručuje prostor, v němž platí
všechny atributy právního státu. Šance mrav
nosti je v rukou občana, trvajícího na prá
vu kontrolovat věci veřejné a mluvit do nich.
Dnes do voleb do ZV ROH, do příprav volební
ho zákona, ústavy, zítra do voleb samotných.
Sečeno s Miroslavem Holubem: Jdi a otevři
dveře... i kdyby tam nic nebylo, jdi e ote
vři dveře. Aspoň průvan bude.
HOVOŘÍ ČÍSLA
Vypůjčili jsme si je z Hospodářských no
vin c. 3/89, kterým je poskytl VÚC, když
provedl šetření ve vybraném vzorku domác
ností. 0 stínové ekonomice. Takže:
Produktivní činnost, prováděná pro jiné oso
by za úplatu, v žádných statistikách se ne
vyskytující (tzv. fušky) vynesla:

7

Pěstitelům a chovetelům 3,3
fuškařům ve výstavbě a při údržbě bytů 6,5
opravářům 1,4
krejčím a obuvníkům 0,4
za ostatní služby 0,2.
Sečteno to dělá 11.8 miliard Kčs ročně.
Neproduktivní činnost, což zahrnuje Šizení
na váze a míře, účtování v neprospěch zákaz
níka (to je kulatě řečeno, co?) činí 2,5 až
3 miliardy Kčs. Ročně.
Vširnné při nákupu nedostatkového zboží, ve
zdravotnictví, v obstarávání tu- i zahranič
ní rekreace, ubytování v hotelích, při machiy
nacích s bytovým fondem atd. se pohybuje mezi
100 -500 Kčs, při obstarávání bytů od 10.000
výše. za přijetí do škol (od jeslí po vysoké)
500 až 10.000 Kčs.

HROZÍ ČSSR NÁVRAT KE KAPITALISMU?
Zpozorním pokaždé, když slyším nebo čtu
ve sdělovacích prostředcích o "antisocialistických živlech, usilujících o znovunastolení
kapitalismu u nás". Cekám totiž, že se jednou
íonečně dozvím, jak by si naše sdělovací pro
středky tento přechod představovaly. Zdá se
však, Že se od nich odpovědi nedočkám.
Historie mi odpovéd také nedá - návrat od
feudalismu k ctrckářskému řádu nebc^od kapi
talismu k feudalismu dějiny nezaznamenaly.
Pročítala jsem proto nejrůznější úvahy- socia
listických ekonomů - oficiálně uznávaných i
zatracovaných, ale marně - kromě někter.ých
stalinist! z dvacátých e třicátých let, žádný
z nich sebemenší obaví>, sebenepatrnější mož
nost ani nenaznačuje, natož aby před ní va
roval. Chtěla bych naopak ocitovat V. Sirotkir.s, doktora historických věd: "... od dva
cátých let oba systémy - socialismus a kapita
lismus - jako by šly z různých stran k jedno
mu cíli. Ten i onen systém začal po první světGvé válce a Síjnové revoluci vytvářet to, co
bylo později nazváno "smíšenou ekonomikou".
V SSSR byla tato cesta (NE?) násilně přeru
šena."
Snad tedy mají vypracovanou teorii či do
konce praktický návod "jak vrátit socialis
tické země kapitalismu" západní ekonomové?
Našla jsem k tomuto problému pouze jeden vý
rok západního ekonoma: "Známe recept, jak udělat z akvarijních rybek rybí polévku, ale
nevíme, jak udělat z rybí polévky akvárium
s rybkami."
Je tedy zřejmé, Že o návrat ke kapitalis
mu nemůže nikdo "usilovat" již proto, že to
není prakticky proveditelné - a to ani teh
dy, kdyby se na tom usnesla sama naše stra
na a vláda za podpory většiny obyvatelstva.
Stručně a zjednodušeně řečeno - dekretem lze
znárodnit, ale ne "cdnárodnit". Konečně cc by si také chudák kapitalista s většinou
našich závodů počal - i kdyby je dostal za
darmo. Mohly by mu sloužit leda jako zdroj
železného šrotu.
Mezi oblíbená strašidla pohádek našich
sdělovacích crostředků patří líčení hospo
dářské krize’za první, kapitalistické repu
bliky. Skromně se mlčí o tom, že k takové
krizi v kapitalistických zemích po druhé
světové válce nikdy nedošlo. Jak ale na
zvat současnou hospodářskou situaci všech
socialistických zemí než hlubokou krizí?
Hospodářskou krizí jiného typu než byla kri
ze dvacátých a začátku třicátých let: ten
krát byla postižena jen část obyvatelstva bolestné, krůtě postižena, ale socialistic
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kou krizí jsou postiženi všichni kromě těch,
kteří se těší privilegiím vládnoucí skupiny
nebo těží ze stínové ekonomiky. Je pravda,
že ČSSR a NDR jsou na tom o něco lépe než
ostatní. Začínali jsme ale také po válce na
nesrovnatelně vyšší úrovni.
Zatím se naší straně a vládě podařilo
pouze to, že jsme na žebříčku vyspělých prů
myslových zemí klesli z 10. na 40, místo, ale trend poklesu1 se každým rokem zrychluje.
Všichni víme, že to, čemu se říká "přestav
ba", naše problémy nevyřeší.
Ne, kapitalismus nám rozhodně nehrozí,
nehrozí nám ani starosti "společnosti nad
bytku". Z čeho jde strach je, že dospějeme
k naturální směně: sekerku za sůl, brambory
za boty. Ale pozor, bude to přesně napláno
vané a centrálně řízené.

Blanka Kratinova

0 PŘESTAVBĚ
Zápis z Frogncstického úterku, konaného dne
26.9. 1989 v domě ČSVST na Novotného lávce.

Téma: Problém bariér dalšího rozvoje přestavby
Přednášející: Prof. Matějka, DrSc z katedry
statistiky VŠE
Přednáška byla zaměřena výhradně na eko
nomické aspekty přestavby. V úvodu se předná
šející Zabýval některými obecnými principy
stalinského modelu ekonomiky. Poukázal na ne
dostatky přesného plánování - jako protipří
klad uvedl tvorbu prognóz v USA, které jsou
vytvářeny nikoliv na základě rozsáhlé teorie,
ale na základě subjektivního odhadu několika
finančních magnátů. Další nedostatky stalin
ského modelu ekonomiky: chybí jakákoliv aktu
alizace teorie, postavení plánu proti trhu,
ceny jsou vytvářeny uměle, bez respektování
vztahu nabídky a poptávky, fixní stanovení
míry zisku. Důsledkem je, že naše ekonomika
zaostává za světem, přestože národní důchod
zdánlivě roste.
V druhé části přednášky se prof. Matějka
zaměřil na aspekty přestavby. Podtrhl kon
cepční nepřipravenost přestavby, a to nejen
u nás, ale i v SSSR, kde tento nedostatek
způsobil prakticky rozvrat ekonomiky. Vyslo
vil názor, že i u nás hrozí podobné nebezpe
čí, a proto je nutné dát přednost řešení
problémů každodenního života před ,vytváře
ním dlouhodobých koncepcí a prognóz. Opatr
ně se zmínil o problému nekompetentnosti
pracovníků centra u nás. Poukázal na někte
rá nebezpečí v současné době probíhajících
ekonomických změn: důsledkem samofinancová
ní podniků je narušení dodevatelsko-odběratelských vztahů a tím plynulosti výroby.
V zemědělství samofinancování způsobuje
preferenci pěstování pšenice před technic
kými plodinami a zeleninou, což se projevi
lo letos na trhu. Přednášející zpochybnil
proklamované svázání růstu mezd s růstem
produktivity práce, nebol toto nerespektuje
rozdíly mezi podniky a odvětvími. Řešení
problémů a provádění změn má být pozvolné.
Neuvážené a příliš prudké změny by vedly
k rozpadu ekonomiky. Doporučil omezit direk
tivní zásahy centra do ekonomiky, ale je otázka, zda některé zásahy ponechat (jako je
tomu napr. u japonského modelu) nebo nezasa
hovat vůbec (praxe v USA).

DISKUSE

NÁZORY

ÚV SSM
Gorkého náměstí 24
PRAHA 1

Příspěvek do diskuse k Návrhu zásad Zákona
o státní politice péče o děti a mládež
V současné době probíhají na mnoha praco
vištích, školách a institucích naší republi
ky diskuse k návrhu "Zákona o mládeži". Vel
mi nás znepokojuje skutečnost, že třebaže
dnešní etapa našeho vývoje je charakterizo
vána jako přestavbová, demokratizační a
glasnostní, přesto ve zmíněném návrhu záko
na (konkrétně zásada č. 10) lze spatřit sna
hu o privilegizaci postavení Socialistického
svazu mládeže, jakožto jediné řádné organiza
ce zastupující zájmy dětí a mládeže. Na zá
kladě našich dřívějších i nynějších zkušenos
tí se obáváme, že SSM nemá možnosti a schop
nosti k vyjadřování a prosazování potřeb a
zájmů nestejnorodé a rozmanitě orientované
mladé generace. Jsme přesvědčeni, že uzáko
nění monopolního statutu SSM rozhodně nepři
spěje k rozvíjení tvůrčí aktivity mladých li
dí a pravděpodobně povede k dalšímu prohlubo
vání pocitů odcizení, frustrace a apatie.
Navrhujeme, aby zmíněná zásada Č. 10 byla
z návrhu zákona vyškrtnuta a aby přijetí zá
kona bylo odloženo do té doby, než "Zákon o
mládeži" bude přepracován do podoby, která by
odrážela reálné postavení mladé generace ve
společnosti a její skutečné potřeby. Součas
ně navrhujeme, aby před schválením zákona Fe
derálním shromážděním byla dána celé společ
nosti, a zejména mladé generaci samotné mož
nost vyjádřit se, zda s navrhovanou podobou
zákona souhlasí či nikoli. K tomuto účelu by
podle nás bylo nejvhodnější uspořádat refe
rendum (generační, nebo celospolečenské), je
hož výsledky by mohly posloužit zastupitel
skému sboru ke skutečně kompetentnímu posou
zení návrhu zákona a k přijetí takové jeho
podoby, která by odpovídala celospolečenským
i generačním potřebám a byla by podpořena
veřejným míněním.

Následuje 49 podpisů.
Ručitelé za správnost podpisů:
Robert Kokr, Střelské Hoštice 169, PSe 387 15
FhDr. Libor Konvička, Nám. A.V. Suvorova 3
Fraha 6
PSC 160 00

K názoru E. Vacka, který jsme otiskli ve
Zpravodaji č. 5 se vyjadřuje následující pi
satel:
Myslím, že právě těch několik demonstrací,
loňským srpnem počínaje a jejich následky,
přispělo k národnímu sebeuvědomování si sebe
Rorného. Kromě toho jsou podobná shromáždění
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veřejným projevem konkrétního názoru či sta
noviska. Občan, který své stanovisko nemůže
veřejně obhajovat (nemá kde a vystavuje se ne
bezpečí persekuce) se uchýlí do relativní
anonymity. Tisíce lidí najednou přeci nelze
zatknout. Kromě toho bylo již častěji řečeno,
čeho by se mělo dosáhnout, nebylo však dosud
řečeno jak. čím se má každý jednotlivec zasa
dit o to, abychom jednou mohli žít jako svo
bodní občané... Nepokládám demonstrace za
věelék, ale také si nemyslím, že jsou zby
tečné a že vše neřeší.
M. Prochaska
Patřím k německé nárc/dnostní menšině a
jeko.takový musím protestovat proti ničení
architektonických památek v pohraničí jakož
i proti praktickému vymazávání svébytnosti
německéxmenšiny v ČSSŘ. Začátek procesu byl
předznamenán odsunem, příliš krutým a nespra
vedlivým odsunem tří miliónů sudetských Něm
ců v letech 1945-46. Počešťování příslušníků
německé menšiny odsuzuje tuto etnickou skupi
nu k zániku. Stejně jako lidé v této oblasti
volá po pomoci a záchraně také zdejší příroda.
Problémů, které by se měly v ČSSR řešit, je
ovšem daleko víc. Abychom mohli žít v plura
litní, demokratické spole&iosti potřebujeme
vládu a parlament, ve které budou opravdoví
zástupci lidu. Potřebujeme svobodu tisku, in
formovanost, dialog. Nejsem pro anarchii, ale
pro konstruktivní dialog, dříve než bude poz
dě. Důraz kladu na vypracování precizního
programu opozice v CSSR, kteiý by byl lepší
alternativou než program KSČ. Všichni kompe
tentní lidé by měli - ať zde nebo v zahraničí
žijící - takový program brzy vypracovat.
P. Jíatys
Před dvěma lety byl u nás, navzdory čet
ným protestům, přijat zákon o interrupci, vy
dávaný za velkou vymoženost socialismu. In
terrupce je zločin, brutální vražda nenaroze
ného dítěte, zločin proti lidskosti, přiroze
nosti. Zde bych chtěl naléhavě upozornit lé
kaře, aby si uvědomili, že tu jsou proto, aby
životy zachraňovali, nikoli mařili.
V další Části dopisu se pisatel zabývá vý
chovou dětí: Dětem se nestaví před oči žádný
vyšší cíl, nemají být na koho hrdé, nejsou ve
deny k ušlechtilému životu. Již v nízkém věku
propadají cigaretám, alkoholu, drogám. 0 zla
tých časech našeho národa se děti nedozvídají
prekticky nic, učí se místo toho marxismus-leninismus. Děti si již neváží základních lid
ských hodnot, ženou se jen za požitky a smys
lem jejich života je žít e užít. Nikdo ve ško
lách jim neřekne, že štěstí není ani kariéra,
ani hodně peněz, ani moc. I těmito směry by se
měla zaměřit činnost Charty 77 a HOS.

J. Erben

POLEMIKA
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Přátelé,

je jistě dobré, že se setkáváme, dokonce
stále v početnějších skupinách, ale aby toto
scházení mělo praktický smysl, je nutné dát
společně dohromady nějaký akční program i
určitý vnitřní řád. Jsou věci, které těžko
můžeme organizovat sami, ale své stanovisko
či podněty bychom měli formulovat. V prvé
řadě je to jednotný vnitřní řád, zabezpečení
politického vzdělávání členstva na jednotli
vých obvodech (tento bod pokládám za zvlášt
důležitý, protože celá řada stoupenců si
v podstatě nedovede představit, jak by měla
konkrétní politická práce vypadat) a jako
velice důležitý moment pokládám vytvoření
Pražského koordinačního výboru.
K úkolům, které by měly být na našich bed
rech, uvádím hlavně získávání nových členů,
seznamování veřejnosti s existencí HOSu a
dialog s,oficiálními propagandistickými pro
středky. ‘ Ze jména rozšíření myšlenek demokra
cie do dělnického prostředí by mělo sehrát
důležitou roli v současném vývoji. Pokud ei
nejširší vrstvy naší společnosti uvědomí
současnou realitu a zbaví se strachu před re
presemi, budou to právě ony, které donutí
současné vedení k ústupu ze scény. Je proto
důležité využívat všech prostředků k seznáme
ní obyvatelstva se současnou situací u nás i
ve světě. Lidé si musí uvědomit, že byli.celá

HOS

Ž

ČINNOSTI

Tradice Opletalovy ulice?

Ve čtvrtek 5. října v 17 hodin se po chod
níku Opletalovy ulice pokojně procházel 27-letý Václav Svoboda, zaměstnanec pražského pod
niku TOS Hostivař. Byl zadržen hlídkou VB a
požádán o průkaz totožnosti. Přítomný přísluš
ník bezpečnosti v civilu prohlásil, že zadrže
ného zná a že se jeho případu ujme. Odvedl V.
Svobodu do domu, před nímž, hlídkoval přísluš
ník v uniformě. Uvnitř domu začal muž v civi
lu V. Svobodu bít do obličeje, srazil ho na
zem a kopal. Fři tom mu vyhrožoval, že ho za
bije. Tomuto výkonu přihlížel jiný příslušník
v civilu, který svého kolegu nabádal k umírně
nosti, aby to nepřeháněl. Po tomto nabádání
bití a kopání ustalo a Václava Svobodu pustili
na ulici. S pomocí jednoho chodce vyhledal ošetření. Václav Svoboda utrpěl otřes mozku, má
přeražený přední zub a jeho horní ret musel
být sešíván. 0 svém napadení podal oznámení
ve služebně VB ve školské ulici. Pachatel ná
silí se dopustil hned několika trestných činů:
ublížení na zdraví podle § 221, vyhrožování usmrcením podle § 154 a jistě i zneužití pravo
moci veřejného činitele podle § 158 trestního
zákona. Ničím nezdůvodnitelná brutalita uplat
něná proti Václavu Svobodovi vyvolala u za
městnanců TOS Hostivař pobouření. Václav Svo
boda je totiž shodou okolností signatářem pe
tice 80 zaměstnanců TOS ze dne 20. září 1989,
kterou se dělníci jeho podniku postavili za
Jaroslava Krbůška, obžalovaného z přečinu pro
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léta záměrně dezinformováni a zneužíváni. To
to pochopitelně není vyčerpávající Beznam
všeho toho, co bychom měli dělat, ale příspě
vek do diskuse k vytvořehí akčního programu.

JAM
POPRVÉ '1(A PÓDIU
Dne 17. září se konal v opukovém lomu na
okraji Prahy tzv. nedělní "open air bigbit".
Akce byla provedena na počest ukončení so
chařského symposia, které v lomu probíhalo
již několik týdnů. Jako hosté měly vystou
pit skupiny: Střední Evropa, Tata Boys, Tři
sestry, Saint Vincent, Veselé plavkyně aj.
Této akce - pořádané nezávislými umělci
a přáteli z UNIJAZZu - se zúčastnili tři ak
tivisté Hnutí za občanskou svobodu (Miroslav
Kvašňák, Josef Maraczi a Zdeněk šichor).
kteří s přáteli z UNIJAZZu zorganizovali
podpisovou akci za propuštění Petra Cibulky
a dalších vězněných nezávislých kulturních
aktivistů. Miroslav Kvašňák při této příle
žitosti přečetl text petice za ukončení
trestního stíhání pěti slovenských demokra
tů. kteří jsou obviněni z podvracení repu
bliky a pobuřování. I tato petice vyvolala
velký ohlas a podepsalo ji několik desítek
účastníků této úspěšné akce.
M.K.

SKUPIN

HOS

ti veřejnému pořádku: měl se ho dopustit mj.
tím, že se údajně zúčastnil nepovolené mani
festace na Václavském náměstí 28. října loň
ského roku, kde prý hlasitě kritizoval počí
nání bezpečnosti.
Pře Jaroslava Krbůška s případem Václava
Svobody souvisí. Je to spor dělníků s panskou
zvůlí.
Z

Kolik "NĚKOLIK VĚT" znáte?
Četl jsem v denním tisku o provokační vý
zvě, výzvě ke konfrontaci, otevřeném útoku
proti republice atd., to vše že jako obsahu
je pamflet Několik vět. Nedalo mi to a pří
slušné provolání jsem si obstaral. Hledám
pasáže, inspirované Západem, útoky a výzvy
k spiknutí, troubení ke kontrarevoluci - a
nikde nic.
Řekl jsem si, Že tedy asi shodou náhod
existují dvě provolání se stejným názvem a
diamentrálně se lišícím obsahem. Leč tu dru
hou ne a ne najít. Začíná mě strašit slovo
schizofrenie. Pak jsem si to pro sebe uzavřel
takto: Jedno psali normální lidé a vyjádřili
v něm myšlenky, naprosto běžné v demokratic
ké společnosti, to druhé psala parta teroris
tů, která se snaží o zničení i těch několika
dílčích úspěchů^ jimiž se bezesporu vyznačuje
i stalinský socialismus.

Zkrátka - existují dvě provolání, která
se stejně jmenují, ale mají naprosto opačný
smysl. Co s tím dělat? Nejlepší by bylo, kdy
by sdělovací prostředky otiskly obě výzvy a
nechali ne lidech, kterou berou za svou.
lí.

Procha8ka

ZELENÝ KLUB
byl založen v Litoměřicích 6. září 1989
jeko nezávislé sdružení občanů pro obranu ži
votního prostředí. Jeho členové chtějí:
1) hledat cesty, kterými bychom my sami, kaž
dý ve své domácnosti a na svém pracovišti,
te3 a tady, mohli omezit ničení naSeho život
ního prostředí;
2) působit v tomto smyslu na své spoluobčany,
místní i centrální orgány a organizace;
3) k tomu účelu získávat, shromaž3ovat a roz
šiřovat potřebné informace a navazovat kon
takty.
Všichni, kteří se do této Činnosti chtějí
nějakým způsobem zapojit, mohou se obrátit na
'adresu: MUDr. Irena .Vuns chová, Dimitrovova 8,
412 Cl Litoměřice.
"Debatní" odpoledne...
... se konalo-nekonalo v sobotu 16. září u
příležitosti Dne tisku, rozhlasu a televize
v PKOJF, a to pod vedením redaktorů RP. 0tázky se nekladly, psaly se na lístečky.
V první besedě, na téma "ekologie a znečiš
ťování životního prostředí" se na úkor tak
závažných problémů, jako je Gabčíkovo, Stonava či Stromovka hovořilo o potřebě výcho
vy k ekologickému myělení, o výchově k eko
logii ve školách.
Druhý okruh se týkal rozvode Prahy do
r. 2005 a to z hlediska urbanistického a
sociálního. Odpovídali přizvaní hosté,
arch. Hrůza a náměstek primátora ing. Klí
ma. Tady se odpovídalo na každou otázku a
tak jsme se dozvěděli, Že případ Strbqiovka
je uzavřen, že magistrála povede parkem. Je
to prý jediné řešení! Stavba vysilače aj.žkov prý "byla prosazena" (z rodu neadres
ných konstatování alibistů: ono se...), ač
ji téměř nikdo nechtěl.
Debatu historiků o Československu a his
torii národa vzal za svou pan Kojzař. Uvedl
besedu upozorněním, že na dotazy k historii
posledních desetiletí se nebude odpovídat.
My se zase domníváme, že pronesené sentence
p»na Kojzsra škoda zaznamenávat.
J. Svoboda

I mluva Ipravodeje
je adresována autorům i čtenářům. Ve Zpravo
daji Č. 7, který tyl vlastně dvojčíslem ~ a 8 (ale zůstane už jen při té sedmičce),
se r.a str. 1C ocitl titulek nad vedlejším
sloupkem a vypadl podpis autora příspěvku
r.a prvním sloupci. Mrzí nás to, leč nemůže
me zaručit, že*při stávajících "výrobních"
;cdsínkách tohoto manufakturového informá
tora se v budoucnu dokážeme podobným chybám
vyhnout. Neberte to jako alibi - slibujeme
r.ejlepší 'úmysly a snahu.

MALÝ MEZINÁRODNÍ RÍJNCVÝ KALENDÁŘ
Koncem září se ve světovém tisku objevil
nový teraín: Osa Berlín-Prahe-Eukurešl. Bra
li jame to jak kdo. Se sklopenými zraky,
švejkovskými anekdotami, se vztekem, se srd
cem nadějí rychleji tlukoucím. L-eČ než se
měsíc s měsícem sešel...
NDR: Z Prahy a Varšavy odvážely nadále vla
ky, autobusy i letadla východní Němce k Něm
cům západním. Tisk NDR i náš tyto poutníky

označoval za kriminální a jim na roven sta
věné živly. - Přes Ma3ersko jezdí - hlavně
o víkendech - dál tisíce Němců stejným smě
rem... A pak se na výchozím bodu Csy*obje
vil nový úkaz: statisícové davy v ulicích
Lipska, Berlína i dalších měst, tvrdících,
Že jsou lid a chtějí zůstat. Demonstrace se
množí, mohutní, a demonstranti kladou kon
krétní požadevky, dotýkající se podstaty
současného trendu v zemi. Začali s tím bě
hem vládních oslav a vládních návštěv a do
volávali se Gorbačovovy podpory. (Nemá to
Gorbi lehké - kam přijede, tam se mu připo
míná, že jeho předchůdci zanechali u sate
litů něco bratranců, chodících dosud po
vlastních nohách). Ozbrojená moc vycenila
zuby v naději, že strach zažene choutky ne
rozpravu národa se spravovateli země. Mís
to toho se ozbrojenci musí odpovídat ze své
ho konání, davy setrvaly a struktura se
tváří, že se rozhodla naslouchat a o cestě
z bezvýchodná diskutovat. A ejhle - RP in
formuje, že z NDR odešli vyškolení odborní
ci, což obnáší velké ztráty na penězích a
komplikace nejrůznějšího druhu. Takže - ná- •
rode, ra3 jak dál! Jeden konec osy tedy za
znamenává jisté viklání v pantech. Vývoj
dlužno pečlivě sledovat - osa by se mohla
posunout směrem Praha-Bukurešl-Tirana.
CSSR: V Praze panuje sebevědomá jistota,
Že mocenské prostředky na paralyzování
"hrstky kriminálních živlů, ztroskotanců a
nepřátel socialismu", postačí k tomu, aby
se národ udržel v letargii, v níž ho ukolé
bává benevolence k projevům mafiánství vše
ho druhu. Pomocné berličky mají podobu no
vých zákonů (mířících před éru zvanou Hel
sinská), trestních postihů^ nového tiskové
ho zákona, čpícího zatuchlinami absolutis
tických výnosů minulého století. V listopa
dových výplatních sáčcích statečných hochů
s plexisklem přes ústa se už chystají pré
mie za říjnovou pohotovost. Prémie za nemo
houcnost stařičké moci zachytit alespoň zá
van svěžího vzduchu.
Bumunsko: V září poskytl Ceausescu rozhovor
americkému listu. Hovořil o plných pultech,
o bohatém životě jeho lidu, o tom, jak bourá
staré vesnice, památky a domy v zájmu zlep
šení živote postižených vesničanů (převážné
maSarské národnosti), jimž nabídne byty se
společnými kuchyněmi a jinými přednostmi ko
munálního soužití v panelákách. V říjnu si
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; SK vyšel na trh a rozlítil se, že po bakla
žánech a rajčatech, které přece země rodí,
r.ení ani stopa a při hodnocení výsledků hos
podaření za uplynulé měsíce běžného roku
konstatoval, že všechna odvětví trestuhodně
zaostávají za plánem. Na dotaz čtenáře Zpra
vodaje, co se tam v té zemi děje s lidmi,
odpovídáme: Už dva roky utíkají přes hranice
i za cenu, že se po nich střílí^a opoziční
kruhy zahájily podpisovou kampaň ke XIV,
sjezdu strany. Vyjadřují své námitky proti
Ceausescově politice, proti tisku,« který
tvrdí, že znovuzvolení nynějšího šéfa stra
ny, státu etd., je přáním všeho lidu. Exis
tují i opoziční skupiny uvnitř strany - ty
se diametrálně rozcházejí s centrem přede
vším v hodnocení maňarského a polského vý
voje. Zatímco Ceausescu dal úředně tlumočit
polskému velvyslanci v P.SR stanovisko, že
vývoj v Polsku (Mazowiecki v čele vlády, u3tavení koaličního kabinetu ap.) vůbec není
vnitřní záležitostí Polska, ale celého Var
šavského paktu a že naléhá na ostatní členské
státy VP, aby zaujaly stejné stanovisko.
K tomu: Gorbačovův zahraničně-politický po
radce M. Šišlin nedávno prohlásil, že každý
socialistický stát je samostatnou laborato
ří, kde se vyvíjejí nové společenské modely,
řcznamenáváme: jsou laboratoře, kde se vyví
její léky pro milióny lidí a laboratoře, kde
se vyvíjejí látky, schopné tu zachráněnou
populaci vyvraždit. Diskuse, kterou labora
toř lidé potřebují, je snad zbytečná. Nebo
ještě ne?

Albánie: Poslední vzrušující zpráva už je
letitější a týkala se sebevraždy premiéra
Xehmeta Sehu poté? co byl označen za agenta
imperialismu amerického, japonskéhOj němec
kého, sovětského a všech ostatních impérií.
Jinak - českému vysílání z Tirany je stále
méhč v Čechách rozumět.
Vně os.v: MaSaři a Poláci mají plné ruce
práce - první převratné kroky z letitého
stereotypu nastolují potíže a komplikace
nad hlavu. V listopadovém přehledu bude už
možno některé výsledky hodnotit. Na zase
dání Nejvyššího sovětu v SSSR se snad nej
vzrušenější debata točí kolem soukromého
vlastnictví - její výsledek také až příště.
K vývoji v posledních třech uvedených
zemích zaujal stanovisko na zasedání ÜV
KSČ předseda ÚRO Zavadil ve svém diskusním
příspěvku k ekologické situaci u nás.

V nail veřejnosti se vyskytuje mnoho
otázek týkajících se vývoje v Sovťtském
svazu. Například níkteré Články s Česko
slovenskou tematikou uveřéjníné v sovět
ském tisku nelze považovat ani za dialog,
’ ani polemiku. Neslouží .Československo-sovétské spolupráci. Heknu přímo, ikodf spo
lečným zájmům obou zemi, jsou v rozporu
se eoudružskýmt principiálními vztahy,
které vládnou mezi KSČ a KSSS.
Je přirozené, že existují obavy i o dalií
osud socialismu v Polsku a Maďarsku.

na.

Leč přečtěte si ho celý v RP ze 16. říj

- hn
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Pochopil jsem, že nechci-li dále žít bez
perspektivy- lepšího, svobodnějšího života,
v zemi bez budoucnosti, musí se v chování
nás mladých něco změnit. Já sám pro sebe
vyvozuji povinnost protestovat proti křiv
dám a zvůli státních orgánů. Po výzvě va
šeho koordinačního výboru protestuji tímto
proti připravovanému procesu na Slovensku.
Pětici persekvovaných přeji mnoho odvahy a
sil a spravedlivé vyřešení této ostudné zá
ležitosti.
Filip Velas
Celá řada dopisů, které v posledním ob
dobí Zpravodaj obdržel dokazuje, že občané
všech věkových kategorií, zaměstnaní v nej
různějších místech naší Republiky cítí stej
nou potřebu vyjádřit se/k připravovanému
procesu a odsoudit jeho' osnovatele. Našli
jsme A nich i taková slova, jako: "Poněvadž
jsem slývědom své spoluviny na dnešní nenor
mální situaci v naší společnosti, nebol
jsem v minulých letech často mlčel k bez
práví kolem sebe, prosím, aby můj podpis
byl‘připojen ke všem protestům proti poli
cejnímu a soudnímu pronásledování členů ne
závislých aktivit. Vážím si těchto stateč
ných lidí."
Jiří Horák

Ze všech protestních dopisů uveřejňuje
me alespoň jména a bydliště jejich pisatelů:
Pavel Holeš, Vítkov; O. Bašta, Pardubice;
Z. Ingr, Pardubice; S. Pitaš, česká Skali
ce; F. Postupa, Chrudim; L. German, česká
Skalice; J. Stibicová, Pardubice; J. Bakeš,
Slatiňany; V, černý, Třebechovice pod Orebem; J. Hrudka, Jaroměř; P. Fejfar, K. Dou
bek, A. Janečková (ti všichni česká Skalice); J. Paleček, Náchod; A. Valenta, Chlu
mec nad Cidlinou; ing. Ivan Pilip a M. Pilipová z Prahy 5 (kteří zdůrazňují rozpor
mezi mezinárodními závazky ČSSR a praxí);
M. Pirkl z Tanvaldu. M. Korbelová z Tren
čína svůj protest uzavírá slovy: "Zetial
sa držím hesla: Zachovejme sj duševnú sviežosť, kreslanskú trpezlivost a pokoru - ko
munisti nás budú potřeboval.”
XXX

Myslím si

Když jsme nedávno byli s mojí ženou vyšet
řováni v souvislosti s podpisem petice ^Něko
lik vět", vyšetřovatelé se mě mj. tázali,
zdali si skutečně myslím, Že v Českosloven
sku existují političtí vězňové. Rozmýšlel
jsem si, čím tych svůj názor doložil. Vyšet
řování a připravované soudní stíhání H. Ponické, A. Seleckého, Dr. Kusého, Dr. čarnogurského a Dr. Maňáka oprávněnost existence
i tohoto bodu petice zřetelně dokládá. My
šlenky těchto slovenských osobností znám a
vážím si jich. Jsem přesvědčen, že jsou pro
následováni z příčin politické netolerantnosti. Protestuji proti tomu.
Dr. Karel Kříž
Kosova Hora

PROTESTUJI
Protestuji proti ostudnému vystoupení M.
Štěpána na 'shromáždění LM a SNB v Praze dne
1.8. 1989t které nám zprostředkovaly nade
sdělovací prostředky. Jsem matka čtyř dětí*
z toho dvě jsou ve věku, kdy se již dokáží
dívat na svět vlastníma očima. O událostech
před dvaceti léty jsem jim nikdy nalhala a
lhát nebudu. V mých názorech "Pražské jaro"
nikdy nebylo kontrarevolucí, vždy a váude
jsem odsuzovala vpád cizích vojsk do nhSí
vlasti. Proto neodsuzuji, že lidé ve výroční
den tohoto vpádu chtějí vyjádřit svůj nesou

hlas s událostmi srpna 1968, ale také nesou
hlas se současnou politickou situací. M.Ště
pán a lidé jemu podobní mohou mít jiný názor.
Prosím. Ale nikdy si neamí dovolit vyzývat
Ul a SNB k použití mocenských prostředků. Je
to urážlivé a pobuřující pro nás pracující,
za které ae stále schovává. Po nedávných od
souzeníhodných událostech v Číně, to zní jako
pobídka k následování. Jsem jedna z pracují
cích, jejichž jménem mluvil, proto co nejdůrazneji protestuji!!! Mým jménon to nebylo!
To at aí konečně zapamatuje!
Dědečkové Jana
Semily

Na četné žádostí těch, kdož dosud nečetli :

Několik vět
První měsíce roku 1969 znovu a jasně ukázaly, že i když se sou
časné československá.-vedeni velmi často zaklíná slovy "přestavba*
a " demon r aí uzace *■, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá vjemu,
co demokracii vytváří nebo co ji aýpnň vzdáleně připomíná. Petice
a iniciativy občanů, kterě samo nezorganizovalo, odmítá jako "ná
tlakové akce"; pokojná lidová shromáždění—ruThánl; do přípravy
ncwch zákonů nedovoluje veřejnosti mluvit.
lytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už
vymaňuje z letargie a že stále víc lidí má odvahu veřejné projevit
svou touhu po společenských změnách.
Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet
s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebez
pečí otevřené krize.
Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje.
Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas
ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny jsou
frcžné a mohou mít úspěch jen tehdy, bude-li jim předcházet vskutku
svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smyslu
plným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konče,
musí být tedy zásadní změna společenského klimatu v naší zemi,
do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plu
rality.
Podle našeho názoru je k tomu třeba:
1/ Rby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové.
2/ Rbv přestala být omezována svoboda shromažSovací.
31 Rby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány rŮ2né nezá
vislé iniciativy a začly být konečně chápány i vládou jako to
čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást
veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň
ty neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských hnutí,
včetně nezávislých odborů, svazů a spolků.
4/ Rby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zba
veny všech forem politické manipulace a předběžné i následné skry
té cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly legalizo
vány sdělovací prostředky, působící dosud nezávisle na oficiálních
strukturách.
5/ aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů.
6/ Rby byly všechny chystané i uskutečňované projekty, které mají
natrvalo změr.it životní prostředí v naší zemi a předurčit tak ži
vot budoucích generací, neodkladně předloženy k všestrannému po
souzení odborníkům i veřejnosti.
7i Rby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech,
ale i o Pražském jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a ná
sledné “normalizaci". Je smutné, že zatímco v některých zemích,
jejicnž armády tehdy do československého vývoje zasáhly, se dnes
už o tomto tématu začíná věcně diskutovat,, u nás je to stále ještě
velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z poli
tického a státního vedení, kteří jsou odpovědni za dvacetileté
upadaní všech oblastí společenského života u nás.
Každý kdo souhlasí s tímto stanoviskem, může jej podpořit
svým oodpisem.
vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá
s nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudnou ránu nadě.ím, jimi? jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský dia
log jakc jediné mužné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes
Československo nalézá.
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Panovat se dá mocí, ale nedá se jí spravovat. Politickou moc,

působící živě a organicky, dává jen vědění. "Vědění je moc".
T.G. Masaryk

NElDO
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Hnutí za občanskou svobodu

příloha

Od 14.října 1989 jsou ve vazbě Pavel Nauman a Ivan Mašek» členové

Prozatímního koordinačního výboru

Hnutí za občanskou svobodu.

Pro veřejnost vydala ČTK pouze tuto zprávu:

Nové trestní stíhání
PRAHA (čtk) — Podle -sdělení tiskové
ho mluvčího federálního ministerstva
vnitra mj. J. Bělohlávka bylo vyšetřova
telem SNB v Praze zahájeno trestní stí
hání pro trestný Čin pobuřování podle pa
ragrafu 100 trestního zákona v souvislosti
s rozšiřováním nelegálních písemností

čtvrtek 19. ftjna 1939

tzv. „Hnutí za občanskou svobodu“. Pro
uvedený trestný Čin bylo vzneseno obvi
nění proti pěti osobám z Prahy. V bytě
jednoho z rozšiřovatelů byla provedena
domovní prohlídka e zajištěny další listin
né důkazy. Prokurátorem Městské proku
ratury' Praze byli P. N. a I. M. vzati do
vazby. Ostatní jsou stíháni na svobodě.
( Ve vyšetřování se pokračuje.

Přispějme k větší publicitě této policejní a soudní zvůle vylepením

tohoto volného listu na dobře viditelném místě.
Hnutí za občanskou svobodu

PROPUSŤTE
NAŠE PŘÁTELE
Pavla Naumana
Ivana Maška

Svobodu
politickým
vězňům!
HOS

