za
Zpravodaj
Hnutí
občanskou svobodu
mimořádné číslo______ _ _________1990

Mimořádné číslo Zpravodaje vydal Koordinační -ýbor Hnutí za občanskou zzobodu, který se skládá z těchto
členů: D E Y L Marcel, PhDr. Anenská 3, Praha 1 PFČ 110 00, JEITČOVSKÝ Václav, Kosmonautů 1547
Turnov II PSČ 511 01,
KOZELKA
Jiří, Krkonošská 7, Praha 2
PSČ 120 00,
KOZLÍK Jan
Pionýrů 69, Praha 6 PSČ 160 00,
KŘIVSKÝ Jiří, Zámecký vrch 1401, Liberec, PSČ 463 11,

K V Ě T 0 ří Ilja, Hradešínská 615, Praha 10, PSČ 1C0 00, KU B A Bohumír, ing. Divadelní 11, Nový
Jičín, PSČ 741 00, K U C K ‘1 Oliver, Strážní 57, Pardubice, PSČ 384 43, KVAPIL Ladislav
Za radnicí 123, Uherské hradiště, PSČ 686 02, LIS Ladislav, Šiško a 1228, Praha 8, PSČ 180 00
KAPEK Jiří, Kolinec 190, okr. Klatovy, PSČ 341 42, N AUKA N Pavel, ing. arch. Spálová 24,
Praha 6, PSČ 162 00, NEŠPOR Ladislav, Dr. E. Bereče 14, Plzeň, PSČ 320 24, PI SKOŘ
Jaromír, Haškova 8, Opava, PSČ 746 01, RICHTEROVÁ Jaroslava, V Horkách 26, Praha 4, PSČ 140 00

ŠTĚRK Jan, Bělčická 2846/23, Praha 4,
PSČ 160 00.

PSČ

140 00,

Číslo sestavil Tomáš Zelenka , uzávěrka dne 26.4.1990

ZELENKA

Tomáš, Lomená 17, Praha 6

Schválené STANOVY HOS
I. Programové cíle

Hnutí za občanskou svobodu se ustavilo 15. října v Praze, Brně a Bratislavě vydáním mani
festu "Demokracii pro všechny". Hnutí za občanskou svobodu (dále HOS) je volným sdružením, v němž

se soustředují lidé, kteří se chtějí v duchu manifestu angažovat za rozvoj demokracie prosazováním

všeobecných i místních požadavků a úsilím o nezávislou kandidaturu do zastupitelských sborů. Pro
gramové cíle HOS jsou podrobně vyloženy v přiloženém textu manifestu "Demokracii pro všechny",

který je trvalou a nedílne*i součástí těchto stanov..

II. Příslušnost k HOS

Členem HOS se stává každý, kdo souhlasí se zásadami manifestu "Demokracii pro všechny" a je
ochoten se práce v HOS aktivně účastnit a platí členské příspěvky. 0 každé přihlášce rozhoduje

místní skupina HOS prostou většinou hlasů. Místní skupina je schopna usnášení, je-li přítomna nad

poloviční většina členů nebo delegátů.
III. Vnitřní organizace

HOS je volné sdružení skupin a klubů. Jejich práci koordinuje 15 - 20ti členný výbor, který
je volen celostátním sněmem účastníků HOS. Tento výbor nebo jím pověření mluvčí mají oprávnění

jednat jménem HOS. Pro koordinaci místních skupin HOS je možno vytvořet výbory v jednotlivých kra

jích, okresech, městech a obcích - například pražský výbor HOS. Koordinační výbor HOS může v me
zích právních předpisů provozovat hospodářskou a obchodní činnost včetně činnosti vydavatelské.

Voleným orgánem je i revizní komise.
IV. Právní subjektivita

Vedle celostátního koordinačního výboru HOS se sídlem v Praze mohou nabývat práv a zavazovat

se i místní výbory, a to s písemným souhlasem celostátního koordinačního výboru HOS.
V. Zásady hospodaření
Prostředky potřebné pro svoji činnost získává HOS z příspěvků členů HOS, z darů symaptizují

cích občanů a organizací a z vlastní činnosti. Každá složka HOS, která má právní subjektivitu, hos
podaří zcela samostatně a nese za své hospodaření odpovědnost. Koordinační výbor HOS neodpovídá za
závazky ostatních složek HOS s právní subjektivitou a naopak tyto právní subjekty neodpovídají a ne
ručí za závazky ostatních složek HOS s právní subjektivitou.

Tyto stanovy byly přijaty celostátním sněmem HOS dne 24. února 1990

PŘIHLÁŠKA HOS
jméno a příjmem____________________________

datum narození ________ rod. číslo_______
bydliště ___ ___________________________

PSČ
_______________ okres_________
povolán í______________________ ,________
datum ___________ podpis______________
Přihlášku posílejte na adresu: Jan Štern, Bělčická 2846/23 Praha 4-Spořilov II
Ladislav Pražák, Křížkovského 15, Praha 3

PSČ 140 00
PSČ 130 00
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PROČ PŘIHLÁŠKY ?
"Přihlášku jsem odevzdal již v červenci 1988. Proč bych měl vyplňovat další?" - Podobné

dotazy těch, kteří podepsali Manifest HOSu se opakovali častěji v dopisech i na schůzkách.
Věrní členové HOSu: přihlášku vyplňte a po-letg! Pro Vás to jsou vlastně "přehlášky".
Přihláška, kterou nyní vyplníte se doplní údajem, kdy jste podepsali Manifest a Vaše původní

přihlášení-se k myšlenkám HOSu se uloží do archivu.

Noví členové: podepisujte rovnou přihlášky, pokud je ovšem budete mít. Jestli se přihlá
síte forrou dopisu, nebo ústřižkem z Manifestu, pošleme Vám stanovy HOSu a přihlášku, kterou
opět vyplňte a odešlete.

Celá tato, z pohledu některých HOSitů komplikovaná a zbytečná akce, má dva cíle:

■1) seznámit všechny HOSity, které máme v centrální kartotéce s registrací a stanovami;
2) koordinační výbor si musí ověřit, zda nemá v kartotéce "mrtvé duše".

Po osamostatnění sociálních a křestanskych demokratů a po založení Občansko demokratické
aliance (všechny tyto strany vznikly na půdě HOSu) jsou přihlášky vlastně dokladem o skutečném

stavu členstva. Děláme jakousi "inventuru" těch, kteří nejsou jen stoupenci Hnutí, ale chtějí
nést i spoluodpovědnost za jeho dglší činnost.

MÁTE DALŠÍ PODMĚTY ?
Před časem jste dostali dopis s informací o našem celostátním setkání a se stanovami. Důle

žitou přílohou byl dokument "Pracovní program". Kromě nástinu úkolů před volbami obsahoval tzv.
program

0 B C E . Je to vlastně zkonkretizování různých podnětů z Manifestu.

Přemýšlel jste už o tom? Měl byste k tomu zaujmout stanovisko a uvažovat o realizaci. Sta

novisko byste měli sdělit koordinačnímu výboru, popř. se k němu vyslovit v tisku (dopisem do no

vin, které si vyberete. Bude od Vás laskané, pošlete-li nám výstřižek - bude-li uveřejněn).
Každopádně byste o programu OBCE měli jednat s dalšími členy HOS a s lidmi v předvolebních

diskusích.

Protože se od vydání Manifestu mnohé změnilo, je program OBCE nový krok v nové situaci. Máte
další podněty?

sekretariát
Těch kartičekl Původní maličké přihlášky, no

A v tomto okamžiku se obracíme na pražské a

vé přihlášky... Napsat tisíce adres na obálky, ta

okolní HOSity: pomozte s úpravou sekretariátu.

hat kilové zásilky na poštu... Zápisy z polemických

Místnosti jsou celkem v dobrém stavu, ale přece

schůzí - a honem rozeslat! A honem pozvánky! A vyřidte... A sežeňte... A nemáte adresu?... Už máte

tér, elektrikář, malíř, natěrač, podlahář a potom

jen řemeslná pomoc bude potřeba /zedník, instala

účetní knihu? Kdo bude zapisovat do kartotéky za

ženy na úklid/. Potřebujeme také kancelářský ná

placené příspěvky. A tak pořád a tak do kola.Zatím

bytek. Kdo chce pomoc, napište na adresu:

toto vše dělala dobrovolně paní Komendová s několi

ka pomocníky. Bude snad dál, stejně jako lidé okolo
ní, HOSu pomáhat, avšak nutnost profesionalizace
sekretariátu se jeví jako nezbytná.
ZATÍM

dobrovolníci pracují. Najde se do

té doby, než se zprovozní sekretariát ' v Štursově

ulici, v OF-Aurora, ul. 28. října, Praha 1. Zde se
obracejte na Ilju Květoně nebo Jaroslava Kuchyňu.

Adresu sekretariátu používejte prozatím pouze pro
písemný styk.

160 00

HOS
Štursova 2
Praha 6

Tomáš Zelenka

Lomená 17
162 00 Praha 6
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Koordinační výbor «KV HOS» & jiné
- v předvolební kampani vydá koordinační výbor ně

Hodní lidé nám nosí obálky, nebo dopisní papír.

kolik čísel časopisu s podstatnými politickými

Ovšem, ne v takovém množství, jaké potřebujeme.

inrormacemi a volebním programem nezávislých kan

A v předvolebním období je těch papírů potřeba! Pro

didátů. Mimo to budeme všem členům posílat bez

evidenci nezávislých kandidátů, na dokumenty pro

platně Zpravodaj v tradiční úpravě, jak ji vět

úřady, na petiční listiny atd., atd.

šina z Vás zná. Veškeré novinářské kapacity,
které máme k dispozici, jsou ve službách časo

Víme, že postrádáte propagační materiál:

letáčky, plakáty. Na to jsou potřeba peníze.

pisu. Proto obsah Zpravodaje bude záležet hlav

ně na Vás. Vaše zprávy ze života jak HOSu, OF
i jiných stran se uplatní právě v tomto našem -

v podstatě "samizdatovém" - zpravodaji.
Rádi bychom však sjednotili naše úsilí a v
nejbližší době chceme vydávat zprávy ze života
HOS.?. v časopise ALTERNATIVA, ni jehož obnoveném

vydávání již pracují naši přátelé.

Členové volební komise pracují denně do noci,
neznají soboty, neděle. Vyřizovat dopisy nebo řa

dit kartotéku uprostřed rušné schůze nebo mezi
rozmluvami s řadou návštěvníků - to se dá velice

těžko. Proto chceme mít vlastní sekretariát. To

znamená, vlastní místnost, telefon, psací stroj
(ani ten nemáme vlastní). Zatím se čerpalo z darů.

Ale budeme si
- koordinační výbor jednal převážně o problémech

asi muset půjčit. Ale půjčky se mu

sí vracet!

samostatné kandidátky, kterou nabídl nezávislým
občanům. Volební komise je registruje, kontrolu
je, zda se jejich volební program nerozchází se
zásadami Manifestu HOS, zda mají potřebné dokla

dy, radí, jak si počínat v předvolební kampani.

- o legitimacích se dosud nerozhodlo.
- státní poznávací značku na přihlášce jsme ne
chtěli ze zvědavosti, zda máte auto, ale kvůli

Proto čekáme na Vaše příspěvky. Ty se dají

poukázat pouze předtištěnou složenkou, kterou

přehlášeným a novým členům posíláme. Složenky nám
však banka vydává v omezeném množství. Od banky
dostaneme pouze 200 kusů za 14 dní. Prosíme Vás
proto o trpělivost - složenku určitě dostanete, po

tom ale příspěvek zaplatte do tří měsíců. V opačném

případě Vás budeme považovat za stoupence, nikoliv

počítači na řazení evidence členů podle okresu.

za člena. Ve skrytu duše však budeme doufat, že se

Neosvědčilo se, proto pište přesné PSČ a okres.

naším členem stanete.

- už máte odznak HOSu? Jsou k dispozici v Auroře.

Velké bílé, malé zlaté za 10,- Kčs (velice hez

A tak o penězích ještě jednou souhrnně. Z pří

spěvků se bude hradit:

ké) . Chcete-li větší množství, pošleme na do

- nájem a provoz sekretariátu

bírku.

- Zpravodaj a jeho rozesílání

- dostáváme informace, že někteří účastníci Hnutí

za občanskou svobodu, nebo i někteří nezávislí
kandidáti si počínají tak, jako by byli zplno

- cesty členům Koordinačního výboru
- pozvánky a nájem sálu pro celostátní nebo kraj

ské setkání HOSu.

mocněni jednat za celé hnutí. Přitom v daném

případě vyjadřují jen svůj osobní názor, nebo
názor místní skupiny. Podle našich nových sta
nov je oprávněn jednat jménem HOS pouze jeho

koordinační výbor, nebo jím pověření mluvčí:

Jan Stern, Jan Kozlík, Tomáš Zelenka.
jste pro svolání dalšího celostátního sněmu (lépe

svolaného než poprvé), kde bychom se dohodli, jak
jít do komunálních voleb a o dalších nových úko

lech HOSu?

Ještě před registrací našeho Hnutí skupina

z Plzně soustředěna kolem p. Šaška a Nešpora po

žádala místní KNV o registraci Západočeského HOS.

Jednoho svého zástupce, Ladislava Nešpora, dele
govali do KV HOS a pokračují dál v čilé práci.Za

ložili několik sekcí (právní, ekologickou, umě
Účastníci celostátního setkání schválili člen

leckou aj.), vydávají vlastní tiskoviny - prostě

ské příspěvky HOS. 100,- Kčs; důchodci podle sociál

nečekali, využili své aktivity a organizace budo

ních možností 20,- až 50,- Kčs r o č n ě . Je to
hodně?

vané ještě před 17. listopadem.

Tisk a papír na Manifest, na Zpravodaje, poštov
né, obálky - to stojí peníze. Členové výborů, komisí

tov. Požádali KV HOS o udělení právní subjektivi

jezdí na schůze za své. Kromě hodin strávených ve

obci, nebo zájmové skupiny HOSu začít řádný spol

Jinak řešili místní činnosti v Kolinci u Kla
ty. To je příklad, jak mohou skupiny HOS v jedné

vlacích a autobusech je to od nich oběE, kterou je

kový život včetně hospodářské činnosti či kandido

jich manželky s radostí nevítají.

vat v místních volbách jako politické hnutí.
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Co děláte ?
Víte, kuo je

e ", uší obci, městě, okresu členem

.Oou? Máte kontakt na kraj? Chcete kontaktní adrey•

festu chcete prosazovat a jak? Budete podporovat
program OBCE? Jak?

- Chcete pracovat v nějaké sekci (např.ekologické,

Sedáváte ,se? 0 čem jednáte? Jak informujete veřejno-1?

Co čelate před volbami? Co k tomu očekáváte od ko
ordinačního výboru?
Co říkají lidé kandidátce nezávislých, bezpartij
ních kandidátů?

jadxuj1.’ s. rezolucemi k politickým událostem?

mezinárodní, kulturní, ekonomické)
něco sám?

nebo podnikáte

- Založili jste diskusní klub?
Napište nám a pište o všem, co může zajímat

ostatní HOSity i naše příznivce. Zpravodaj má slou
žit hlavně k výměně zkušeností a pomoci uvnitř na
še Hnutí. Proto pište na adresu sekretariátu.

0 č'..m uvažujete do budoucn’? Který z článků Mani

po uzávěrce
___ v Praž.: vzniku, ekologická sekce HOS . Formuje se okolo Člena Rady Zeleného kruhu ing. Aleše Šulc.

Z úvodního prohlášení: ... Stále více lidí si uvědomuje skutečný dosah těchto nebezpečí, a stále více
lni ch..pc, íe tyto problémy se týkají každého z nás, na.ich rodin, naších dětí, našeho přežití.
.'¿'.dy z nis, kdo cítí svůj díl zodpovědnosti "ůči t'to zemi
této planetč, by se měl v rámci svých
možností zapojit, dc jejich řešení. ...
1 roto lo ca:ete pro :ovat v ekologické sekci HOS, přihlaste *e n~ ,dr _,e: Ing. Aleš Šulc, T.vlišovská 5
1. 1 00 i x ha
Uveďte jn.ívo, datum narození, ?.lre.?u a můžete připojit poznámku, jak si svoji práci
• o- koi předt!■ •'ujete,
-— ještx j.- 'nou k přihlá”k-'m. Kdo
tuto elkou přihlášku po lal vyplněnou, již ji nevyplňujte,
x.ihluxk” nubýdnět ’ tomu, kdo bude mít o členství
HOS z-'j m. 0 totéž prosíme toho,kdo se členem HOS
nechce stát. Děkujeme.

| PO , 0 R ! HOSité z Prahy a okolí
úterý 15.kv ’tn od 17 hodin se bude konat setkání HOS. Sektání ze
« uskuteční v za. elacím sále OV KSČ Prahu 6. P>-do-- rnožn' zrcění r.ajit"le proto-přesná adesa: Praha 6 ,
Jugo ,1-ivs’ ých p^rtizánů 15 spojení ze stanice Metr.. Leninov. T,r.-”.. jedn stanice směr hotel Internacionál.
PROGRAM: volby, orgc.nisace HOS v Praze, program OE-CE, vlba zástup :ů do KV HOS.

-Po úmorné práci doufáme plníme to, co bylo řeč -no r.celo ctí tni m setkání. Poslat

li

’šem, kteří p ) dep sá

lifest minrřálný výtisk ZPRAVODAJE.
D‘loí čísla Zpravodaje budeme již posílat jen t m, kteří podali, nebou pošlou „velkou přihlášku"

\

do tr-_ :h měvíců po obdržení složenky zapl tí clenjké pří pěvky,
V krtotéce máme neúplnňí přihlášky, nebo rejiztrační lístky. Proto uveřejňujeme jména bez adres,
j -n s údaji, které máme k disposici. Pomočte nám při pátraní po těchto signatářích: KOLČAVA Jarosla
,.-2 lotrován (reo.) 28.11.88, MACHÁČEK Jan rej.: 28.11.88, PERKÁi. Viktor reg.: 28.11.88, POLAKOVIČ Olivrr

reg.: 28.11.88, PETRÁČEK Zbyněk,dr. reg.:28.11.88, SEIDL Jiří reg.: 28.11.88, PETŘÍK Václa

ŠLFSINSER Jiří rrg.:22.10,88, TURNOVSKÝ Pavel reg.:5.2.8?, ČOUPEK Lubomír reg.: 21.12.88, FILIPOVSE*.
Růdná reg.: 21.12.S8, MIKOLÁŠOVÁ Marie reg.: 21.12.88, PLŠKO Jiří reg.: 23.4.89, BRUNCLÍKOVÁ Marcel,
in'. roh. reg.: '15.10.88, DOBEŠOVÁ Blanka reg.: 15.10.88, HRADÍLEK Ludvík reg. 15.10.88, JANDEROVÁ
rcx,.: 15.10.83, MRTVÁ Dana reg.: 15.10.88, MRTVÝ Michal reg.: 15.10.88, ZUKAL Vít reg.: 15.10.88,
'.’TT.L0VÁ Kateřina reg.: 15.10.88, ADAMIČEK Richard reg.: 5.12.88, BÍNA Dávil reg.: 22.1O.88,K0RKA Petr

reg,: 24 .11.38, VECKOVÁ Kvda reg.: 22.10.83, VORLÍČKOVÁ Eva, ing. reg.: 5.12.88, BALCAROVÁ Alena

reg.: 2S.11.88, KOSTRÚR Jiří reg.:28.11.88, BRABEC Jan reg.: 28.LL.88, DROZD Miroslav nar. 1943 re.:
21.10.38, LA:?ER Ivan reg.: 15.10.88, ZEMAN Rudolf reg.: 15.10.88, VLASÁK Tomáš reg.: 15.10.88

SCHNEIDER Jan reg.: 15.10.88, ŠMÍD Tomáš nar. 1967 reg.: 12.11.89

•

reg.: 5.12.88-

VOLBY

-5[ HO S má číslo 4 1

Jnc 4.3.1990 vydalo Hnutí Zx občanskou výzvu k registr...ci nezávislých kandidátů ve volbách do FS.

Pohnut? ou
nošenu rozhodnutí bylo to, že nový volební zákon nedovcleje přímou účast nezávislých
K^.i^idátú, umožňuj: pouze, aby je n své kandidátní listiny umístili jen politické strany nebo hnutí.

Ti;*
12
7 ■ e možnosti pro jejich vystoupení zúžilo fakticky pouze na kandidátku OF, na niž je ovšem soustře—
6
5
4
3

ié.. zájer. . vly nové vzniklých intitucí,
bmj-.li'! mší výzvy proto bylo, rozšířit prostor pro

nezávislou kandidaturu, k níž se mohl přihlásit

k.f.d, obě.., j-.-už nestojí v deště překážky volitelnosti, který není členem žádné politické strany.a Ft

’ ř--rý předloží volební progí-am, jehob obsah není v rozporu s Manifestem „Demokracii pro všechny".
Podmínkou účasti byla rovněž podpora občanů, vyjádřená o .’.řitelnjmi pclpicy na petičních listinách.
P.uadí na kandidátkách s<- řídilo počtem těchto podpi
Úplnou kandidátku "ám předkládáme a zároveň Vaz

prcgíamů bude zveřejněno v časopise ALTERNATIVA.

Volební
o 1 . b n í

kraj: Středočeský

k r a j : hl. m. Praha

'■ .i i. .»t-r-jiMír "itBi—RWWffR»

SNĚMOVNA

S N g M O V N A

LIDU

LIDU

1. Ing. Josef Horák, 61 r., manažer, Praha 10, Heldo-

1. Jchn Bok, 45 r. , soukromník, Praha 8,Březinova 7,
nezávislý kandidát

va 2, nezávislý kandidát
2. Bohumil Zeman, 67 r., technik, Praha 9, Teplická

2. Josef Adamec, 58 r., novinář, Praha 6,Maříkova 183/5,

nezávislý kandidát
3. Ing. Ladislav Řepka,CSc., 61 r., věd. pracovník,
Praha 5, Naskové 48, nezávislý kandidát

4. Jan Budín, 40 r., středoškolský profesor, Praha 1,
Dušní 11, nezávislý kandidát
5. Kar.-l Petrášek, 61 r.,montér, Praha 4, K dolům 199,

274, nezávislý kandidát
3. Vladimír Kabát, 32 r., programátor, Karlštejn 1/34,

nezávislý kandidát
4. Jaromír Soukup, 31 r., student UK Praha, Praha 4,

Nad lesním divádlem 1215, nezávislý kandidát
5. Ivan Choceňský, 26 r., dělník, Velký Osek, Lesní
508, nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

6. Páve1 Timčo, 27 r., student DÁMU, Vysoké Mýto, Jero
nýmova 63/4, nezávislý kandidát

7. Richard Stockar, 31 r., dělník, Praha 1, Jakubská 1^
nezávislý kandidát

SNĚMOVNA

NÁRODU

1. JUDr. Josef Průša, 43 r.,právník, Praha 4, Budějo

vická 56, nezávislý kandidát
2. Evžen Neubert, 57 r., invalidní důchodce, Říčany
u Prahy, Olivová 1473 A, nezávislý kandidát

SNĚMOVNA

NÁRODU

3. Václav Slavík, 70 r., politolog, Praha 7, U smal

1. Cn Veverka, 33 r., soukr. podnikatel, Zlín, tř.
Svobody 738, nezávislý kandidát
2. Jiří Hromada, 32 r., herec, Praha 1, Gorkého nám. 2,

nezávislý kandidát

3. Daniel Mayer, 33 r.

tovny 11, nezávislý kandidát

4. Ing, Jaroslav Klouček, 67 r., důchodce, Čistá
u Mladé Boleslavi 114, nezávislý kandidát

5. Miloš Horanský, 58 r., režisér a spisovatel, Praha2
oblastní rabín, Praha 1, Vele

Anny Letenské 11, nezávislý kandidát

slavínova 10, nezávislý kandidát
4. Eva štolbové, 55 r., scénáristka, Praha 7, Buben

ská 39, nezávislá kandidátka

Zmocněnec politického hnutí: Jan Kovanic, Praha 5,

Favorského 1900
Zmocněnec politického hnutí: ing.Jan Svoboda, Praha 6,

V šáreckém údolí č. 15

Náhradní zmocněnec: 1. Ilja Květoň, Praha 10, Hradešínská 615

2. pubomír Zezula, Praha 3,

Náhr:.dní zmocněnec: 1. Tomáš Zelenka, Praha 6, Lomená 6
2. Jiří Gargela, Praha 6, Nebušice

Na Balkáně 128

Volební

V c 1 o b r. í kraj: Jihočeský
vaamssssBS&BKXBSSXiaaasiiKfi■m«sesjgsmisis
■ x. N Ž M 0 V N A

SNĚMOVNA

LIDU

LIDU

1. Dalibor Černý, 43 r., technik, Ústí nad Labem,

1. Miroslav Raboch, 37 r.,výtvarník, Vyš.í Brod,

Koněvova 32,nezávislý kandidát

5. května 155, nezávislý kandidát
2. Pavel Veselý, 47 r, , projektant, Prahu 10, Bajkal
j.

kraj: Severočeský

2.. Aleš Pichtr, 24 r., projektant t. č. voják základní

ská 656/4, nezávislý kandidát

služby, Jablonec nad Nisou, Stavbařů 5, nezávislý

JUDr. Přemysl Kubíček. 43 r. , piávník, České Budě

kandidát

’

•

3. František Skála, 49 r., řidič, Mařenice 15, okr.

jovice, Litvínovice 46, nezávislý kandidát
. Zdenek Zc.oral, 45 r., režisér, Prahal, Václavské

Česká Lípa, nezávislý kandidát
4. Ing. Robert Andrle, 50 r., ekolog, Chomutov, E.Uhra

nám. 57,nezávislý kandidát

4596, nezávislý kandidát
SNLMOVNA

NÁRODU

SNĚMOVNA

1. Ivan Jirous', 47 r., umělec, Prara 2, Ječná 7,

nezávislý kandidát

1. RNDr. Jan Marek, CSc., 52 r., geolog, Praha 4,

2. .¡ad; žd. Kalousové, 58 r., historička, Praha 7, Ko

runovační 25, nezávislá kandidátka

Korandova 8, nezávislý kandidát

2. Ing. Václav Hrubý, CSc., 50 r., technik, Chomutov,

3. Bchurlav Penc, 36 r., technik, Praha lc, K obecním

hájovna, i

NÁRODU

, nezávislý kandidát

E. Uhra 4596/182, nezávislý kandidát

3. Jozefc Semmlerová, 43 r., projektantka, Most, J.
Ježka 167/4 bl. 503, nezávislá kandidátka

Zmocměmec politického hnutí: Stanislav Hucek, Lékařova'

Lhota 10, okr. České Budě
jovice

?ah.adní zmocněnec: 1. Jan Pražma, Český Krumlo ',
Přídolí 55

Zmocněnec politického hnutí: Josef Spisar, Praha 4,
Bránická 11

Náhradní zmocněnec:
„ „

1. Karel Havlík, Ústí nad Labem,

Koněvova 56
2. Ing. Miloslav Hušek, Ústí nad

2. Zdeněk Kraus, Volary, Náměstí č

Labem, Koněvova 13

” o 1 e b n i

kraj: Západočeský
Volební

SNĚMOVNA

kraj: Východočeský

LIDU
SNĚMOVNA

1. RNDv. Jiří Hlávka, 32 r., geolog, Tachov, Stadtrod-

LIDU

1. František Stárek, 38 r., novinář, Teplice, V. Hálka

ská 1482, nezávislý kandidát

2832, nezávislý kandidát
Ji-í Knapp, 62 r. , projektant, Plzeň, Čapkovo nám.5,
nezávislý kandidát

2. Ing. Miloslav Procházka CSc., 63 r,, stav, inženýr,

Praha 10, Zvonková 9, nezávislý kandidát
3. Jiří Kři’ánek, 50 r., technik, Chodov, nám. 9.května
II

757, nezávislý kandidát

4. Ing. Jiří Ševčík

35 r., těch, pracovník, Plzeň,

Republikánská 7, nezávislý kandidát

3. Libuše Čeřovská, 58 r., redaktorka Svobodné Evropy,
Praha 5, Husníkova 2079, nezávislá kandidátka

4. František Tomášek, 47 r., soukromý zemědělec, Ne
chráníce, Končíce 36, nezávislý kandidát

5. Aler.a Červenková, 36 r. , účetní, Plzeň, Sladkovského

52, nezávislý kandidát

SNĚMOVNA
^SNĚMOVNA

NÁRODU

NÁRODU

1. Milena Dvorská, 52 r., herečka, Praha 4, Na Podkov-

1. Jun Vécha, 43 r., horník, Tachov, Ve vilkách 1759,

ce 12, nezávislá kandidátka
2. Miroslav Špadrna, 23 r., dělník, Praha 5, Muslíkova

nezávislý kandidát

2. JUDr. Květa Prokopová, 58 r., advokátka, Plzeň-jih,
Čižice 90, nezávislá kandidátka

43/260, nezávislý kandidát

3. PaedDr. Augustin Andrle, 44 r., trenér, Vysoké Mýto,

Luční 26O/III, nezávislý kandidát

Zmocněnec politického hnutí: Ladislav Nešpor, Plzeň,

Marxova 14

Zmocněnec politického hnutí: Petr Brodský, Praha 2,
Záhřebská 48

Náhradní zmocněnec: 1. Miroslava Gogelová, Plzeň,

Volfova 15
2, NUDr. Antonín Pečenka, Plzeň,
Gorkého 5

•Náhradní zmocněnec : 1. Přemysl Jenčík, Hradec Králové,

škroupova 725
2. František Kostlán, Praha 4,
Milerova 2

7
SNĚMOVNA

kraj: Jihomoravský

Volební

NÁRODU

1. Jaromír Prejda, 44 r. , technik, Ostrava 1, Korunní 4
S N £ M 0 7 N A

1. Petr Cibulka

nezávislý kandidát

LIDU
40 r., dělník

Brno, Vrázova 53,

2. Miroslav Gtíttner, 64 r., technik, Jeseník, Rudná

1079, nezávislý kandidát

nezávislý kandidát
2. Ing. Jaroslav "emánek, 62 r. , ekonom, Brno, ul.

bří. Mrštíků 43

3. Karel Burian, 58 r. , dělník, Frýdek-Místek, Jiřího

trnky 7236, nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

3. Milan Vašák, 23 r. , student, ¡¡Brno, Ladova 34,

nezá-.islý kandidát
4. ...

. Václav Dejčmar, 45 r. , ekolog, Říčany u Prahy,

Zmocněnec politické strany: Jaromír Piskoř, Opava,
Haškova 8

Jeroný -ova 905/9, nezávislý kandidát

Náhradní zmocněnec : 1, Josef Cichoň, Nový Jičín,
SNĚMOVNA

NÁRODU

Palackého 56

2. Vladimír Toman, Studénka II,

1. Ing. Ivan Dřímal, 54 r. , ved. výpočet, stř., Brno,

Sjednocení 628

Slavičí ovr 10, nezávislý kandidát

2. Svatopluk Klinkovský, 57 r., řidič, Zlín,

Sloven

ská 120, nezávislý kandidát
3. Ir-j. Petr Vrlentík, 51 r., projektant, Brno, Gajdošov? 8, nezávislý kandidát

Volební

kraj:

Středoslovenský

4. IVDr. Jilí Schauer, 29 r. , zoolog, Brno, Puchýřová 11,
nezávi.lý kandidát
SNĚMOVNA

LIDU

1. Aleš Kvapil, 40 r.,učitel hudby,Brno, Fanderlí-

Zmocněnec politické strany: Petr Trčálek, Ostrava»1,

kova 6, nezávislý kandidát

Nádražní 54
Náhradní zmocněnec : 1. Zdeněk Přikryl, Brno, Joštova 8

2. Igor Tesařík, Brno

Tererova 8

SNĚMOVNA

NÁRODU

1. JUDr. Petr Skerlík

35 r., právník, Dolný Kubín 1,

L. Stůra 2045/9, nezávislý kandidát

Volební

kraj:

Severomoravský
Zmocněnec politického hnutí: PhDr. Marcel Deyl, Praha,

SNĚMOVNA

LIDU

Anenská 3

1. Ing. Bohumír Kuba, 65 r., střed, profesor, Nový
Jičín, Divadelní 11, nezávislý kandidát

Náhradní zmocněnec:

2. Miroslav Švancar 40 r,, horník, Havířov-Bludovice,

1, Agnesa Sekerová, Banská Bystrica

Tulská 67

Gacarinova 21, nezávislý kandidát

2. Ing. Pavol Antalič, Banská

3. JUDr. Vladimír Janík, 70 r. , právník, Praha 2,

Bystrica, Májového povstání

Rejskova 13, nezávislý kandidát

českého lidu 101

-Pc.il' § 16a 17 Volebního zákona, každá strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve
volLbním kraji,, má právo delegovat jednoho čler.a a jedneho(zástupce ) náhradníka do okresní nebo

okrskové volební komise

to do 30 dní před volbami.

Obr; cíne se proto na HOSity, především na předlistopadové, kteří se chtějí této práce účastnit
a’-/ oieps’li na '•dresu: Tomáš Zelenka, Praha 6 - Lomená 17, PSČ 162 00 a v dopise uvedli jméno, rod. číslo
adresu. Zájemcům pošleme pověření do komise.
Pomozte nám
této činnosti a zároveň pomozte občanskému dohledu nad volbami.

-" neoficiálních zdrojů jsme sedozvěděli, že HOS je pátém

místě v tabulce obliby kandidujícícli

rrin. HCSit"' zb .vte se obavy z toho, že volbou HOS uberete procenta OF, nebo jiné demokratické

íl?

. protože HOS nepřekoná 5^ dáte vl: stnil část svých hlu.ců komunistům.

Za kandidátkou HOS stojí m:io demokratických aktivistů, kteří se zasloužili o pád komunismu i c>. 1<
-oei-.li.í, profesní i politické skupiny obyvatel republiky, i -.př, horníky zastupují kandidáti v Západe—

ves.' '•!' a Severomoravském kraji, političští vězni i černí baroni mají ni našich kandidátkách taká své
záctup.e. Z volebních programů i předvolebních setkání se

Proto podporujte spolu s ostatními Kandidátku HOS.

jistě dozvíte

vse co Vás zajímá.

íezívislí kandidáti jsou odpovědní pouze svým

voličům a svému svědomí.
Strtmické sekretariáty a tlak politických stran n.‘ kandidáty HOS nepůsobí.

