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Konečně
Zpravodaj,
který dostáváte do rukou vznikl z příspěvků úzkého okruhu HOSitů, také časová prodlev...
mezi jednotlivými čísly je značná a tak omluvte ne vždy aktuální obsah Nemámeprofesionálního novináře a
ted již skoro rok po "revoluci" mnozí z nás mají povolání,
která změnila mnohdy i podstatně způsob
života - prostě není čas.
Tak jař zaniká aktivita KV HOS i jejich mluvčích /s výjimkou Jana Sterna.,
který opět jako před
únorovým setkáním,
tak i nyní se nevzdává myšlenky svobodné obce a připravil pro HOS program, s kter/ir.
můžeme jít do komunálních voleb/, tak vzrůstá aktivita jednotlivých HOSitů i skupin HOS.
I kdvž
požadavky, nebo stanoviska jsou mnohdy dosti jednostranná a vztahují se pouze ke KSC,
- jejího
bytí nebo nebytí,
je to známka toho,
že HOS nezemře na úbytě,
jak nám mnoho přátel i nepřátel
prorokovalo.
V HOS se před listopadem shromáždili a hlavně pracovali občané, kteří měli již dost komunismu, v
Manifestu byl jednoznačný požadavek
zrušit vedoucí úlohu KSC a jsem přesvědčen,
že právě tentv.
požadavek do HOS přitahoval zejména mladou a střední generaci, která již nechtěla socialismus refor
movat, ale prostě poslat k čertu.
A tak při tažení proti komunistické mafii, s kterou uznávám nebude snadný boj, nezapomínejme také
na ostatní body našeho Manifestu. S potíráním zla musí jít ruka v ruce i obnova a tvoření dobra a to je
náš hlavní problém.
Jestli jsme někde schopni politicky porazit protivníky,
tak nesmíme nechat uprázdněný prostor pro
různé šarlatány, podvodníky nebo kariéristy. HOSité by se neměli bát jít do funkcí a ted nemyslímilavn"v obecních nebo městských zastupitelstvech, ale i ve sféře průmyslu,
služeb, zemědělství a vnášet d<
života společnosti myšlenku občanské svobody, občanské odpovědnosti.
- red -

Tak jsme to projeli
přátelé
aneb Být či nebýt
Ano, je tomu skutečně tak, Hnutí za občanskou
svobodu nezískalo ve volbách ani jedno procento,
co znamená úplný výbuch. V čem tento volební ne
úspěch spočívá,
zdali ve špatné či chybně vedené
volební kampani nebo v málo zajímavých volebních
programech nezávislých kandidátů popř. v apelu na
voliče, aby nevolili tzv. malé strany - to posuzu
jí a posuzovat budou jiní.
Já se chci však zamys
let nad tím, co by nemělo být těm, kteří mají nebo
v minulosti měli něco s Hnutím za občanskou svo
bodu společného úplně jedno -to je co s HOSem
Co nyní dělat 2. Nebo úplně jinak - dělat ještě
vůbec něco ?
Není možné ve volební porážce HOSu zapomenout
na to co bylo. Co bylo před OF, co bylo před 17.
listopadem,
jaká byla situace před rokem a mohli
bychom vzpomínat i dále. Není proste možné jen tak
zapomenout na hodiny výslechů v kancelářích StB,
na ujeté kilometry v autobusech, které vyváželi
lidi od ohnisek demonstrací kdesi do lesů a polí,
není ntožné zapomenout na prázdné stoly a židle re
staurace na Hadovce, čistě vyklizené po policejním
zásahu, kde měli členové tehdy nezávislé politické
iniciativy HOS své setkání. Nejde dost dobře zapo
menout na výsměch těch lidí, kteří o politice
říkali, že je nezajímá, aby rok po té zakládali OF
a snažili se tak neztratit krok. Nejde zapomenout
na tváře vyšetřovatelů, kteří pohlíželi na tehdej
ší HOS jako na iniciativu pro jejichž členy je jen
jediné místo v této zemi a tím je ruzyňský žalář.
V údolí jěšte největšího temna, krátce po
vzniku HOS jsem se zájmem nahlížel na udivené tvá
ře svých přátel z polské Solidarity, kterým jsem
o HOS jako o nově vzniklé nezávislé iniciativě v
Československu vyprávěl.
Poláci s nadšením přijí
mali vznik vlastně první čistě politické opozice
vůči KSC u nás,
ale velmi se podivovali, jak je
možné, že v jedné iniciativě,
politické ještě k
tomu jsou zástupci křesťanských hnutí, bývalí
komunisté nebo čistě pravicově zaměření občané.
Na vysvětlení vlastně přišli sami. Aha, povídali,
až to v Československu vyhrajete - HOS se rozdělí
na různé politické strany a směry, které už
vstoupí do samotného boje o moc v nově se vytváře
jící společnosti.
Po skončení listopadových a prosincových udá
lostí, skončil také HOS v tom seskupení v jakém se
stavěl do opozice vůči totální vládě. ODA i KDS,
které se z HOS vyčlenili pracují samostatně. Ovšem
co ti, kteří do žádné strany nevstoupili
Na to
tehdá nepomyslili ani polští přátelé. Jak má vypa
dat zbytek těch, co zůstali HOS, kam se má orien
tovat - doprava nebo k levici, má vůbec zůstat a

používat stejného jména pod kterým vystupoval
doposud.
Jedno je jisté, to,
že cesta do volební
kampaně s nezávislými kandidáty nebyla tou nej šťa
stnější. Nabízí se další možnost - zrušit HOS ve
svém názvu, nadále podobně nehazardovat se jménem
bývalé nezávislé iniciativy a Ti, kteří se z býva
lého HOS nevyčlenili do nějaké politické strany ať
už z HOS vzniklé nebo nikoliv - ať si založí
novou - bud stranu nebo hnutí, ve kterém budou
pracovat, vymýšlet programy, pořádat demonstrace
/ bude-li potřeba / atd. HOS zůstane vzpomínkou na
to co bylo,
zůstane navždy zaznamenán v poli
cejních archivech,
lidé ho budou moci objevit v
televizních šotech věnovaných totalitě nebo na
různých výstavách si budou moci přečíst jeho Mani
fest - Demokracii pro všechny.
Ale co s těmi, kteří se po listopadových udá
lostech k HOS přihlásili,
co s těmi přihláškami,
které ještě stále na adresu Hnutí přicházejí
Bylo by tím nejjednodušším napsat lidem nebo ozná
mit veřejně, že je konec,
prohráli jsme ve vol
bách, nemá to smysl. To by bylo velmi jednoduché a
naznačovalo by to do jisté míry i značnou slabost
těch,
kteří v HOS zůstali.
Zkusme tedy vymyslet
něco jiného. Máme před sebou poměrně velký vzor,
kterým je Charta 77. Charta do voleb nevstoupila,
ale po revoluci se nezrušila. Zůstala jakýmsi mo
rálním základem na který společnost nahlíží.
Také HOS má svou možnost - zůstat politickým
hnutím bránícím politickou i občanskou svobodu
člověka. Má obrovskou možnost práce v nižší poli
tické rovině. Pro mnohé z členů se právě toto může
zdát málo, neboť mají spoustu nápadů jak vyhrát
příští volby, neboť chtějí zase nést jméno Hnutí
za občanskou svobodu na politický trh. Je potřeba,
aby se ti, kteří v HOS pracovali nebo pracují k
tomu všemu vyjádřili, protože bez ohledu na to,
kde dnes jsou nebo zítra budou,
z něčeho vyšli a
neměli by proto zapomenout.
Práce v politické obci je vždy mnoho a nebývá
vůbec snadná.
Už proto, že v ní jde velmi často o
prostého člověka, jednotlivce, kterému bylo ublí
ženo,
jehož svoboda byla omezena a on se nemá kam
obrátit o pomoc.
Záleží proto jen na nás, bude-li
tento člověk v budoucnu mít možnost jít tam, kde
sídlí hnutí za jeho svobodu, kde je DEMOKRACIE PRO
VŠECHNY.
J. K

myslím si, že ....
Není třeba si zoufat nad současným stavem
Hnutí za občanskou svobodu.Nejsme jedinými ze
stran a hnutí,kteří po vyčerpávajících měsících
jsou jakoby v hlubokém útlumu. I početnější strany
se nemohou vzpamatovat z volebního neúspěchu. Si
tuace HOSu je zvláštní jen tím, že vlastně samo za
sebe nekandidovalo, ale učinilo to, co v politice
není běžné; dalo své síly jiným,
bez nároku na
jakoukoli kompenzaci. Tím ovšem jen, po mém sou-
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du, prokázalo věrnost ideji jíž samo vzniklo.
Osobně
jsem viděl v našem
angažmá pro
nezávislé kandidáty také dobrý trénink a cennou
zkušenost pro politický zápas jěště důležitější
volby do nižších zastupitelských orgánů. Ani zde
nemusí HOS nikterak měnit své úvodní prohlášení,
nehledě na to,
že program samosprávné obce přijal
za svůj i první sjezd. Domnívám se, že není pro
komunální volby vhodnější politické formace, a£ už
bude volební zákon jakýkoli.
HOS jako volné sdru
žení skupin a klubů bez centrálních direktiv
nejlépe vyhovuje takovému uspořádání správy měst a
obcí, jaký dnes takřka všichni podporují. Jde tedy

jen o to, probudit se z letargie, a schopní a
obětaví lidé,
jichž máme - jak věřím - dost, se
znovu pustí do práce. Proto vidím,
jako ostatně
každý s kým dnes hovořím, jeden či vlastně dvojí
úkol
vypracovat přehlednou a efektivní organi
zační strukturu hnutí a obnovit informační a dis
kusní medium jímž by měl být tento zpravodaj.
Jistěže jsme všichni unavení, někteří z nás i
přetížení novým zaměstnáním, ale ať. už bude naše
situace sebetěžší,
jedno je jisté , nic se nebude
dít bez nás, nebudeme-li to sami chtít.

J.K.

MALÝ PROGRAM ještě jednou
Měli bychom se poučit z voleb. Není pravda, že zvítězí ten, kdo na sebe nejvíce upoutá pozornost.
Zcela pošetilý byl předpoklad, že strana nebo hnutí, které se bude nejčastěji a nejokázaleji připomínat
v televizi nebo na nárožích, dostane nejvíc hlasů. Když si vybíráte lidi, kterým do určité míry
svěřujete řízení společné lodi, potřebujete záruky, nebo alespoň pocit, že ten člověk, kterého si
vybíráte, umí, že je na něho spolehnutí a že už své kvality někde prokázal. A tím nemyslíme jen odvahu,
ale i soustavnost a pracovitost.
Hnutí za občanskou svobodu má svůj "malý program" přijatý celostátním sněmem 24. února 1990 v
Praze. Má tři body
1.
Usilovat o takový volební zákon, který by lépe umožnil vybírat si mezi osobnostmi a který by
dal šanci i nezávislým kandidátům.
"Kandidátka nezávislých", které Hnutí dalo možnost ucházet se o
přízeň voličů, ukázala, že tudy cesta nevede.
2.
Druhým bodem našeho programu je projekt svobodné samosprávné obce.
však pro tuto myšlenku učinili pramálo a vývoj nás předběhl.

Kromě deklarace zásad jsme

3. Stále aktuálním zůstává ustavení diskusních klubů HOS, které by se mohly stát místem pro věcnou
konfrontaci názorů týkajících se obce i státu. Tyto kluby můžeme zakládat ve spolupráci s místními OF
nebo s obdobnými, nám příbuznými aktivitami.
V každém případě bychom měli na první polovinu září svolat druhý celostátní sněm HOS a poradit se
o naší další společné cestě. A také rozhodnout, jak se budeme podílet na tak důležitém aktu budování
demokratického státu, jimž nesporně budou podzimní komunální volby. Napište nám svůj názor už ted.
J.S.

Pracovní projekt Hnutí za občanskou svobodu.

fcl
občanskou svobodu /HOS/, které se ustavilo 15.
října 1988 v Praze, Brně a Bratislavě
manifes^ Demokracii pro všechny", samo sebe definovalo jako volné sdružení politických skupin
, Y nichž se sdružuji lidé, kteří se chtějí v duchu manifestu angažovat za rozvoj demokracie
prosazováním všeobecných a místních požadavků, úsilím o nezávislou kandidaturu do zastupitelských sborů
a. ?' / ne2sn to. HOS - citujeme z manifestu - by mělo být polem svobodného projevu politické vůle
oceánu, a tím i prostředím krystalizace různých konkrétněji politicky a zájmově orientovaných snah.
Připomínáme toto pojetí našeho společenství,
jak je definuje úvod manifestu, nikoliv jako
Historickou pamětihodnost, ale jako stále aktuální inspiraci i pro naší dnešní činnost.

Náš podnět se týká obce. Tak jako byl tota
litním systémem degradován občan,
byly jím degra
dovány a zbaveny svéprávnosti i obce, v nichž ten
to ~ občan žije. Samospráva se změnila v místo
držitelství dirigovaná a financovaná z centra.
Všimněte si,
že lidé většinou vůbec nevědí, kdo
stojí v čele jejich města nebo čtvrti. 3ývaly však
doby, kdy starosta byl lidem znám v dobrém i zlém,
vědělo se o něm, oč se zasloužil a co naopak
zpackal,
byl to pro lidi konkrétní člověk a ne
úřad. Ve skutečnosti i člověk byrokratické a pa
nelové éry touží po nějakém "městečku na dlani",
kde by.byl znovu sousedem sousedů,
kde by nebvl
jen česlem v anonymním mraveništi. Je to, prostě
řečeno,
touha po domovu,
který by byl útulný,
čistý a který by měl i své duchovní centrum. A je
příznačné, že se tato základní lidská touha odbývá
pohrdavým názvem
komunální problematika.
Jak tuto touhu po domovu přeložit do praktic
kého jazyka 1
Především jde o hospodářskou samostatnost a
životaschopnost každé obce. Obecní samospráva bv
měla mít své vlastní příjmy. Například ve švédsku
má tzv. komuna právo vypisovat daně a občan odvádí
své ooci z každé vydělané stokoruny 25 až 35 ko
run.
švédi vědí docela -přesně, kolik obcí platí a
také se pak velmi zajímajé o to, co se s jejich
penězi podniká.
V každém případě by i naše obec
měla mít své vlastní zdorej příjmů, aby mohla
podporovat užitečné aktivity, zvelebovat životní
prostředí, ale též stimulovat podnikavost. Jak se
praví v Manifestu HOSu,
” bez iniciativní účasti
soukromrtíkú, malých družstev a malých samostatných
podniků nelze zajistit uspokojující služby obyva

telstvu, pestrost spotřebního zboží, rozvoj vynálezectví". Aby měly obecní a územní samosprávy
skutečný zájem na zakládání a rozvoji v této sféře
podnikání, měly by mít takový podíl na daňových
odvodech,
který by vytvořil úměru prosperující
služby - bohatá obec. Jinými slovy
když obecní
samospráva poskytne soukromé nebo dužstevní zámeč
nické dílně vhodné prostory, neměla by to už chá
pat jako nějakou milost, ale jako dobrou investici
a službu vlastní pokladně.
Domníváme se, že bychom měli přijít ještě
před volbami, s návrhem legislativních úprav, jež
by propojily zájem obce s místní podnikavostí. A
že by si občanská veřejnost v každém volebním
obvodu měla zmapovat situaci základních služeb a
vystoupit s praktickým rozvojovým programem.
Jak jsme již řekli, má-li se vrátit vláda
občanům, musí se vrátit do obcí. Opět se odvolá
váme na švédskou zkušenost, kde "nad obcemi" jsou
pouze provinční správy s poměrné nevelkou admi
nistrativou - a pak už jen ústřední zákonodárné a
výkonné orgány.
I to je důležitý předpoklad obno
vení svéprávnosti obcí.
Zásadní otázkou však je,
aby se obce staly správci území, které k nim pat
ří. Nemáme zde na mysli nějakou obnovu feudální
rozdrobenosti ani to, že by se za -prj-ůjezd mělo
vybírat mýto. Jde spíše o to, aby samospráva měla
v rozumných mezích právo rozhodovat,
co se na
jejím teritoriu bude stavět a podnikat. Aby mohla
mít svůj územní plán, který by usiloval o harmonii
ekologických a estetických požadavků,o pěkné a
zdravé životní prostředí. Každá obec by si měla
vypracovat svůj malý ekologický program. Nejde jen
o to, vytipovat hlavní znečišťovatele v obci a je-

jím okolí,ale navrhnout program nápravy všude, kde
je náprava v silách obce,a zároveň vyložit,jaké
kroky samospráva podnikne tam, kde náprava přesa
huje místní možnosti.
Za úvahu stojí, aby podni
ky, které poškozují životní prostředí, musely pla
tit trvalé odškodné do té doby, než se začnou cho
vat ohleduplně.
Neměli bychom pdceňovat ani takové věci, jako
je čistota ulic a parků obce a jejich vzhled.^Stá
lo by za pokus alespoň zkušebně obnovit v někte
rých místech,
například na sídlišti,
institut
obecního metaře,
který má na starosti svůj rajón,
je za jeho čistotu odpovědný a měl by eventuelně i
právo ukládat pokuty za záměrné znečiEování veře
jných prostranství.
,
„
,
Konečné k projektu svobodné obce patří i její
duchovní rozměr.
Ten už je v jejím architektonic
kém pojetí. Dřív bylo centrem osídlení obvykle
náměstí s kostelem,
radnicí, divadlem, muzeem,
byly tu hostince a kavárny. Naše nová sídliště
duši nemají. Názorně to ukázala reportážní cesta
našeho prezidenta v Jižním městě. Centrem těchto
osídlení je nanejvýš samoobsluha. Tuto závadu
samozřejmě neodstraníme přes noc, ale měli bychom
alespoň usilovat o to, aby si každá samospráva
vytvořila své duchovní centrum, kde by se lidé
scházeli a kde by se poznávali jako občané. Tako
vým fórem vzájemného poznání by se mohl stát
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například diskusní klub,místo, kde by se měly tří
bit a profilovat názory a programy.
Jeden
z otců
moderní demokracie Thomas
Jefferson nám odkázal přesvědčení,
že bez těchto
malých a osobitých republik,
které zde nazýváme
obcemi, ta velká republika zkornatí a duch svobody
a občanské iniciativy se z ní vytratí.
HOS by se proto mělo stát útočištěm upřímnýqh
a nedemagogických rozprav o tak řečených ožehavých
otázkách, do nichž se časopisům spjatých s vlivný
mi politickými silami z různých taktických důvodů
nebude chtít. A mohl by .zároveň být místem pro
věcnou konfrontaci názorů představitelů různých
politických stran i hnutí.
Toto jsou naše podněty.
Pokud je uznáte za
smysluplné, měli byste pověřit příští koordinační
výbor, aby vytvořil tři pracovní skupiny
První pro volební zákon
Druhou pro projekt svobodné obce
Třetí při zřízení diskusních klubů HOS
A pak, nesmíme zapomenout na náš společný
úkol. Blíží se volby a v nich by mělo demokratické
hnutí výrazným způsobem zvítězit. Patříme k zakla
datelům OF a přes všechny kritické výhrady k těm
či oněm rysům jeho práce,
je to naše Fórum. Proto
uděláme, co je v našich silách, abychom mu pomohli
k úspěchu.

OBNOVA SVÉPRÁVNÉ OBCE
/Stanovisko Koordinačního výboru HOS ke komunálním volbám/
Listopadové volby by se měly pro naše občany stát mezníkem
měl by to být rozhodný krok od
vrchnostenského panování k obnově svéprávné obce. Obec je svéprávná, má-li demokraticky volenou
samosprávu, vlastní zdroje příjmů a svrchovanost nad svým územím omezenou pouze zákony. Má-li být obec
soběstačná a schopná v zájmu občanů podnikat i podnikání podporovat, musí mít svůj autonomní podíl na
dani z příjmů obyvatel žijících na jejím teritoriu. A má-li mít svrchovanost nad tímto teritoriem, musí
mít Drávo určovat nebo aspoň spoluurčovat, co a kde se bude na jejím teritoriu stavět a dít. Praktické
uplatnění této svéprávnosti a dělba pravomoci a aktivit mezi obcí a provinční nebo centrální správou je
ve vyspělých zemích různá a my budeme teprve hledatvlastní optimální řešení. Musíme si při tom
uvědomit, že jsme na samém začátku cesty a že nás možná vývoj donutí stav, z něhož vyjademe, průběžně
měnit a reformovat.
Například ve Svédsku bylo v roce 1952 2.498 municipalit, švédsky parlament tehdy
provedl reformu,
která snížila počet municipalit / t.j. obecních samospráv/ na 1.037. Další reformy
upravující rozsah a hranice samosprávných obcí vedly k snížení jejich počtu až na dnešních 284. To už
jsou ovšem velké samosprávné celky o 40ti nebo 60ti tisících obyvatel, což je počet považovaný v této
zemi za výhodný pro hospodářskou zdatnost.
Mohli bychom uvádět příklady z jiných zemí, ale to není smyslem našeho úvodu.
Chceme jen
upozornit, že cesta obcí,
jež by se stala optimálním domovem, neskončí listopadovými volbami ani
nejbližšími legislativními úpravami.
Získají-li však naše obce první atributy svéprávnosti, ujmou-li se jejich správy noví
lidé, mělo
by se to také co nejdříve projevit na vzhledu obce a na kvalitě života v ní.
Jsme přesvědčení,
že vedle záležitostí dlouhodobých, jsou určité věci, s jejichž řešením je možno
začít hned., bez velkých investic a průtahů. Týkají se zaprvé
čistoty obce a jejího vzhledu.
a naopak energicky zabránit tomu,
aby se v takové
a€ už
se naši členové a stoupenci budou či
noclehárny měnily parky a nádraží.
nebudou ucházet o mandát v samosprávě, měli by
Do úplného zoufalství uvádí stovky lidí
velmi energicky prosazovat tyto prosté věci
stav veřejných telefonních
automatů,
neustálé
- Obnovit institut obecního metaře, který
strhávání autobusových jízdních řádů, rozbíjení
bude mít svůj rajón a který bude případně vybaven
lahví na střepy na chodnících i v pracích a vůbec
právem pokutovat občany záměrně znečistující své
zlomyslné poškozování veřejně užitečných všcí.
okolí.
Ve Vídni jsou nápisy na kontejnerech
Například na stanici Florenc v Praze jsou všechny
hlásající, že kdo odloží odpadky mimo nádobu, bude
telefonní automaty vyloupeny a znehodnoceny. Naši
potrestán pokutou 3.000 šilinků.
poslanci by měli v městské samosprávě prosadit,
- Ve všech sadech a parcích, které vůčihledně
aby se těmto zařízením věnoval nenápadný policejní
pustnou, by měla obec umístit tabulky informující,
dozor, který by umožnil chytit jejich hlavní
kdo za péči o tyto útulky zeleně odpovídá. Měl by
ničitele,
kteří
se už
léta
těší naprosté
na nich být název instituce,
jméno vedoucího a
beztrestnosti a anonymitě.
telefon. Větší parky by pak měli mít hlídače.
- Každá obec má pamětihodnost, která chátrá a
Služby a podnikání
přitom tvočí osobitost obce.
Získat lidi a jejich
pomoc pro její záchranu či obnovu by posílilo
Neutěšeny
je
stav
služeb
a
drobného
vědomí společného domova.
soukromého nebo družstevního podnikání.
Jak se
- V mnoha obcích je v zanedbaném stavu
praví v našem manifestu,
"bez iniciativní účasti
osvětlení. Urychleně se postarat o opravu luceren,
soukromníků, malých družstev a malých samostatných
například v parcích a na sídlištích, by okamžité
podniků
nelze
zajistit
uspokojující
služby
zlepšilo vzhled obce.
obyvatelstvu,
pestrost spotřebního zboží, rozvoj
Jinou věcí prvořadé důležitosti je
vynálezectví".
A dnes můžeme dodat,
ze bez
bezpečnost našich mést a vsí..
vytvoření tisíců nových a užitečných pracovnícn
Není tajemstvím,
že se některá zákoutí
příležitostí v této sféře by mohla uváznout i
našich mést stala
ekonomická reforma. Ostatně,
kde jinde by měli
"uličkou odvahy",
kudy se občan obává jít domů.
lidé uplatnit podnikavého ducha,
ne-li právě zde,
Proto je nutno obnovit zejména v těchto místech
v oblasti,
jež je tak důležitá pro lepší kvalitu
pěší patrolování.
Obstojí pouze ta samospráva,
našeho života.
obstojí pouze ten starosta, který zabrání další
Obec - a její představitelé - nesmějí čekat,
vagabundizaci našich mést.
Pro lidi, kteří se
až tato byrokracií ^ničená oblast sama oživne.
ocitli bez přístřeší,
je nutno - například ve
Naši zástupci by měli dbát o to,
aby si.obec
velkých městech - rychle zřídit obecní noclehárny

vytvořila vlastní pngekt služeb a usnadnila například poskytnutím prostorů - zakládání nových
dílen, opraváren a obchodů.
Má to ovšm jeden háček. Bez legislativních
úprav daňového systému se to nepovede. Měla by
totiž platit timěra - prosperující služby a podniky
znamenají i příliv do obecní pokladny.
Minimální ekologický program
Konečně,
dnešní obecní samospráva se
neobejde
bez
vlstního,
chcete-li minimáního
ekologického programu.
Program by měl vytipovat
hlavní znečistovatele vody, půdy a ovzduší na
území obce a ta by měla získat právo zatížit
podniky trvalou penalizací až do té doby, než se
začnou chovat ohleduplně. V krajních případech by
měla mít obec právo pozastavit jejich provoz, než
se stane náprava. Nelze se do nekonečna smiřovat s
výmluvami,
že se v dané hospodářské situaci nedá
nic dělat. Například pokud jde o čistotu vodních
toků,
jsou již na trhu cenově dostupné čističky
pro vody vytékající z města.
- Větší náročnost musí samospráva uplaňovat i
při povolování staveb.
Nejde při tom
je o
ekologické hledisko v užším slova smyslu, ale i o
to, aby tyto stavby respektovaly ráz krajiny a
nehyzdily životní prostředí. Pokud je o umístění
objektů,
jež si vyžaduje státní zájem /např.
letiště/,
měla
by
obec
obdržet
finanční
kompenzaci.

Zásada veřejnosti
Vše by se v obci mělo dělat pokud možno
veřejně, aby se zamezilo pokoutnímu jednání a
protekci. Při obsazování důležitých míst by měla
obec využívat výběrového řízení,
konkursu a při
prodeji
výhodných objektů podle
okolností i

dražby.
Před přijetím zásadních rozhodnutí by pak
samospráva měla provádět průzkum veřejného mínění
a v některých případech využít i metody referenda.

Myšlenka obce

To jsou některé náměty,
kteří by mohly
sloužit jako inspirace pro tvorbu konkrétních
volebních programů.
KV HOS
je
nabízí svým
členům,kteří
se
chtějí
aktvině
zúčastnit
podzimních voleby. Naši členové a stoupenci do
nich mohou jít v rámci Občanského fóra nebo rozhodnou-li se tak - jako nezávislí kandidáti.
Myšlenka, o níž nám jde, není komunální v tom
starém, vysmívaném slova smyslu. Jde nám o to,
abychom maximálně vyšli vstříc touze lidí po
domovu, který by byl čistý, bezpečný, v němž by se
dobře dařilo lidem pilným a podnikavým.
Znovu připomínáme, že myšlenka obce je stará,
prastará a stály u kolébky moderní demokracie.
Jeden z jejích průkopníků Thomas Jefferson v
dopise příteli v únoru 1816 píše
" Co zahubilo svobodu a lidská práva za všech
vlád, které kdy existovaly pod sluncem
Bylo to
soustředění vší správy a moci v jednom tělese, bez
ohledu na to,
zda šlo o ruské nebo francouzské
samovládce
nebo
o
benátskou aristokracii...
Elementární republiky na úrovni volebních okrsků,
republiky
provinční
/krajové/,
republiky
jednotlivých států
Unie a
konečně republika
federální by měly vytvářet stupňovitý systém moci,
přičemž každý stupeň by měl svou právní základnu a
svůj
delůegovaný
podíl
na
moci.
To
by
konstituovalo účinný systém základní rovnováhy a
kontroly pro tuto vládu".
Za Koordinační výbor HOS
Jan Kozlík, Jan Stern, Tomáš Zelenka
mluvčí KV HOS

»SETKÁNÍ HOS«
/
75. říj na 7.9.90 v PRAZE
11 sál Městské knihovny
Metro »A« stanice STAROMĚSTSKÁ
Program:
1/

Zpráva

činnosti

o

2/

Volby

listopad

3/

Kluby

HOS

-

HOS

1990

místní

nebo

zájmové

4/

Organizace

ď/

Volba
ního

HOS

nového
výboru

Koordinač
HOS
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dopisy... názory... dokumenty...dopisy... náz
ství./V této etapě zejména
zvýhodnit
(nalézt
cesty,jak toho dosáhnout )každého, kdo bude v pra
xi prosazovat prokazatelné cesty podnikavosti /.

1/ v prvé řadě zavést do naší činnosti patři
čný řád a ukázněnost / všech!
- nejen řádových
členů/,resp.zajistit fungování základních předpo
kladů, aby naše společná činnost mohla být vůbec
účinná a přinášet ovoce;

c/ Po vlastní linii navrhovat různé
způsoby samosprávy obcí. ♦

2/ tzn. mít v pořádku základní běžnou agendu
/to není administrativa,
aspoň ne zbytečná/,
pravidelně pořizovat zápisy z jednání a ty též
včas rozesílat a hlavně aspoň trošku začít kontro
lovat zadané úkoly / jinak budeme pouze diskusním
klubem/

formy i

d/ Vyjádřit své stanovisko k podivuhodným
postojům řady našich soudců, kteří dokonce chtěli
stávkovat, a zvýraznit zejména nejen jejich nezá
vislost / samozřejmě od všech partají /, ale
především potřebu apelace na
svědomí,
každého soudce a prokurátora /tedy na to, co jim v
minulosti naprosto chybělo /.

3/ mít co nejdříve vlastní tiskový orgán,
kterým nejlépe je možno se prezentovat veřejnosti
a také ji náležitě a po svém oslovovat / vést to
však musí lidé nejen novinářsky schopní, ale také
navýsost poctiví a čestní/ - jeho koncepci i formu
nutno však důkladně promyslet a připravit / to
musí být hlavní reprezentant HOSu 1 /;

e/ Připomenout i představitelům "vítězných
stran a hnutí”,
tedy současným vládám,
že musí
daleko prozíravěji a politicky citlivěji řešit
takové otázky, jakými jsou např. výše platů členů
vlád /jsou vskutku únosné tak vysoké platy , když
"dole" se stále běžně pracuje s platy kolem 3.000
Kčs / Sadový občan je na tyto otázky nesmírně
alergický a jen stěží se mu vysvětluje, že ministr
musí mít plat kolem 15 tisíc a navíc ještě tzv.
reprezentační. Nevidí v tom nic jiného, než že si
"nová garnitura zase pro sebe rozděluje všechny
požitky".
/Rozhodne-li se pak kolektiv federál.
vlády zříci se onoho vyrovnávacího příspěvku
140 Kčs na osobu, považuje se to vesměs za výsměch
řadovému občanovi, ne-li za provokaci, v každém
případě za netaktnost a právě za onu absolutní
politickou tupost ;/.
Atd., atp.

4/ vždy včas a zásadně se oficiálně vyjadřo
vat ke všem zásadním otázkám naší současnosti i
nejbližší budoucnosti /tak získávat respekt a
autoritu mezi občanstvem/.

Osobné se domnívám, že HOS by měl urychleně a
velmi důrazně požadovat
a/ Neprodlené zavedení zvláštní daně z vyso
kých /vesměs podezřele nebo přímo protiprávně
získaných / příjmů či majetků všech včerejších no
menklaturních kádrů, nadbytečně velké či počet
nější nemovitosti / získané zejména na úkor někoho
jiného - objektivně nevinného / převést do správ
obcí nebo •.•řiti': postiženým obětem a ze všech ne
movitostí získaných
prokazatelně
díky různým
funkcím a postavením / v aparátu KSČ, ve funkcích
ředitelů VHJ apod., na postech ministrů a jejich
náměstků,
předsedů či tajemníků KNV, MěNV, MNV
atd. a zejména ve významnějších funkcích bezpeč
nosti MV / předepsat jednorázové poplatky státu
min. ve výši 50% jejich.odhadní ceny.

Jak vidět,
je těch otázek,
ke kterým by se
HOS měl rychle a zásadné vyjadřovat / a tak už ny
ní budovat svou autoritu a vstupovat do obecného
povědomí 11!
/ dost a dost. Chce to však rychle
uskupit naše síly a začít už dnes principielně
pracovat.

JENČOVSKÝ Václav, Kosmonautů 1547, Turnov II
PSČ 511 Ol

b/ Naopak otevřít otázku výrazného přehod
nocení současného stavu v otázce " daní z mezd ”
a to zejména bojovat za citelné snížení daní ze
mzdy u mladých lidí / zvláště bezdětných / včetně
u těch starších,
kteří prokazatelně děti nemohou
mít - a vést
"erár” k progresivním daním z mezd
u všech občanů v produktivním věku na podporu
rychlejšího prosazení principů tržního hospodář-

bavíme. Proto je nutné vytvožit sílu,
která Lude
sloužit jako zpětná vazba mezi těmi co vládnou a
těmi ostatními. Jsem přesvědčen, že to bude slou
žit oboum a HOS na tomto poli může udělat mnoho
potřebného. Předpokládá to ovšem, že překonáme na
še vnitřní problémy.
Dvanáct bodů manifestu "Demokracie pro všech
ny" se snažilo shrnout problémy, které vyplyvaiy z
komunistického totalitního vládnutí v iéto zemi.
3ylo to vlastně programové prohlášeni, z kterého
vyplývalo, na co je nutné se zaměřit a co je nutné
u nás změnit nejdříve. Melo spojit licí,
xteri se
na těchto změnách chtěli podílet.
To se myslím
vcelku povedlo. Ale změny, které u nás v ooslední
době probíhají, odhalily problémy, které je nutno
také neodkladné řešit. Musí tedy vzniknout nové
orogramové prohlášení, které se bude zabývat dneš
ními potížemi a snad opět spojí
lidi ochotné s
tímto nedobrým stavem něco dělat.
'1.?.

Nové programově prohlášení.

Po změnách,na které jsme tak dlouho čekali a
které nám přinesly tolik potřebné základy svobody,
ale dochází k celkem očekávané situaci. Principy,
které tu donedávna mnoho let platily, hodně lidem
takříkajíc "zarostly pod kůži". Většina Lidí sice
chápe nutnost změn/ které začínají probíhat, ale
zároveň v nich sílí obava, jak bezprostředně nega
tivně se ony změny dotknou jich samotných. K tomu
hodně přispívá nedostatečná obecná diskuse o nově
vznikajících zákonech. V lidech vzniká oprávněný
dojem, že se tu zase něco děje bez nich. Některé z 1
Zpráva o přátelském setkaní členů a příznivců
nově vzniklých zákonů jsou skutečné špatné. To
platí i o vládních rozhodnutích - např. zdražení ,HOSu konaném dne 21.6.1990 ve čtvrtek v Ústí n,L.
osobní dopravy. Téměř nikdo není ochoten akcepto
vat argument, že čS. dráhy tolik a tolik let líst
Impulsem pro tuto schůzku byla řada setkání a
ky na vlak nezdražovaly. A přitom se ono rozhodnu
tí výrazně dotkne těch sociálně
nej slabších. kontaktů při příležitosti předvolební kampaně v
To nemluvím o ekologických důsledcích,
z toho Severočeském kraji,, které aosolvovali nezávislí
plynoucích
praktická
preference
soukromé kandidáti na kand. listině HOSu.
Teto schůzky se zúčastnili, nebo se osobně či
automobilové dopravy.
Podbných příkladů existuje
telefonicky kontaktovali přátelé ze všech okresů
mnoho. Mezi lidmi výrazné roste nedůvěra. Kompe
tentní orgány předkládají většinu svých rozhodnutí Severočeského kraje.
Velmi krátce shrnu své poznatky jako podnět
jako hotová.
Každá vládnoucí moc u nás bude asi nějakou Vám v KV HOSu v Praze takte
Většina členů a příznivců si přeje být nadále
dobu inklinovat k těmto praktikám. Je to důsledek
minulých desetiletí a ktereho se asi jen tak nez- volně sdružena na platformě HOSu vyjádřené v

!
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Manifestu. Nechtějí podléhat vertikální organizač
ní partajní struktuře tak, jak se nyní krystalizu
jí některé politické síly. HOS by měl i nadále
zůstat sdružením slušných lidí,
kteří ctí huma
nitu,
lidská práva, demokracii a jiné myšlenky
vyjádřené v .Manifestu. Snažit se však o to, aby
vývoj politické scény směřoval k občanským struk
turám tak,
jak je cílem Evropského parlamentu a
Helsinského výboru.
Nicméně, je nezbytné nutné, aby jste Vy v
Praze vyjasnili své postoje. Rada signatářů HOSu
se nyní chová jinak, než od nich naše společenství
očekávalo po volbách. Pro určitou soudružnost a
hlavně informovanost HOSu je nezbytné, aby fungo
val sdělovací systém z KV zejména k nám do pro
vincionálních
podmínek
/
možná
pravidelný
spravodaj /.
Tyto a jiné problémy by bylo velmi vhodné
vyřešit na celostátní valné hromadě v září anebo v
říjnu t.r. Bude dobré pozvat signatáře, členy i
příznivce HOSu a
předem připravit jednoduchý
zvládnutelný program tak, aby nedošlo k rozbití
setkání zatažením místních sporů.
Sám za sebe se těším na setkání s Vámi
Dalibor Černý

Co je Opční protokol
k
Mezinárodnímu
paktu
politických právech.

o

občanských

a

Opční protokol není nedílnou součástí paktu a
proto se podepisuje každý dokument zvlášř. Česko
slovensko ratifikovalo v roce 1975 Mezinárodní
pakt o občanských a politických právech. K podpi
su Opčního protokolu, který zajišťuje plnění podepsaných zásad v paktu,
už nedošlo a není
podepsán dodnes. Opční protokol totiž umožňuje
občanům smluvních států, aby v případě, že vyčer
pali na svou ochranu všechny dostupné prostředky,
podali stížnost Výboru pro lidská práva, že je
jich práva byla porušena. Obviněný stát se pak mu
sí Výboru zodpovídat.
Máme všichni v čerstvé paměti,
jak b loňském
Palachově týdnu minisťr zahraničních věcí pan
Johanes podepisoval ve Vídni závěrečný dokument
KBSE
Konference o bezpečnosti a spolupráci v
Evropě /, zatímco na Václavském náměstí byly lidem
vyráženy obušky zuby za to, že chtěli svobodné
volby a dodržování lidských práv. Připomínám, že
dokument KBSE obsahuje, kromě jiného i stář o
lidských právech,ve které
signatáři - cituji

Jak rozbít nomenklaturní bratrstvo

"potvrzují,
že budou respektovat lidská práva
a základní svobody včetně svobody myšlení,
svědomí ...,
potvrzují rovněž všeobecný význam
lidských práv a základních svobod, jejichž respek
tování je podstatným činitelem míru,
spravedl
nosti a bezpečnosti ...". Pan ministr lhal, když
tohle podepisoval, protože věděl,
že policie má
příkazy opačné.
Vratrne se ale k Opčnímu protokolu. Nikoho
neudivuje, že naše bývalá vláda podepisovala A ale
už ne B. aby se lidé nezačali divit, proč to neu
dělá vláda současná,
je třeba tuhle vadu okamžité
napravit. Nová vláda by tím, že jednotlivci pos
kytne zbraň proti nespravedlnosti ze strany stá
tu, získala důvěru, kterou bude potřebovat, o kte
rou se bude moci při svých někdy i nepopulárních
opatřeních opřít. Mám za to, že hesla o návratu do
Evropy a o demokracii, jimž dala svůj hlas většina
voličů, by se měla začít naplňovat činy.
Podepsání Opčního protokolu nevyžaduje ani nákladné
investice,ani nepoškozuje životní prostředí,není
k němu potřeba dalekosáhlých projektů a složitých
jednání, kromě jediného uzpůsobení našeho právní
ho řádu mezinárodním dohodám, tedy plnění závaz
ků, k nimž se Českosovensko svými podpisy hlásí.
Zdá se, že naše úřady neberou návrat do Evro
py příliš vážně,
jak nás přesvědčily například ve
svém stanovisku ke Kurdům. Všeobecná deklarace
lidských práv, článek 14, odstavec 1
Každý má
právo vyhledat si v jiných zemích před pronásle
dováním útočiště a požívat tam azylu.
Navrhovaný zákon o stávce byl veřejností
odmítnut. Zákon o soukromém podnikání nikterak
privatizaci nepreferuje, a přitom by to, zvlášř v
její počáteční fázi tolik prospělo. Návrhy zákonů
a nařízení nemají, pravda, právě evropský střih. 0
zákonech s lidskými právy nesouvisejících se zmi
ňuji proto, že i na nich je patrné, že naše zá
konodárství se k proklamovaným heslům a cílům sta
ví tak,aby nešly realizovat,a když, tak velmi ztu
ha. Je to daň za to, že jsme staré struktury prak
ticky nechali tam, kde byly, protože "nejsme jako
oni", protože máme strach,
že kdybychom tak neu
činili, byli bychom v podezření ze msty
Nakonec nechám nezodpovězenou jednu otázku.
Ciu prodest
Komu prospívá, že se o Opčním proto
kolu raději nemluví

Navrhuji, aby HOS doporučil otázku podpisu
parlamentu k jednání prostřednictvím některého z
nedávno zvolených poslanců. Pan prezident i pan
ministr zahraničních věcí určité výzvu k podpisu
uvítají.
Jitka Studničná

!

Určitě přes veškeré úsilí budou vesnice a i městečka, kde demokraticky nebude možné zvolit
demokratické zastupitelstvo,
jelikož tam demokrati nežijí. Nebo malá menšina. A aby taková menšina a
každý, kdo by s komunisty v těchto místech přišel do styku se mohl dočkat práva NAVRHUJI
Jmenovat komisaře,
jako-vedoucího místní správy. A to do doby, nežli občané místa budou schopni
spravovat své věci demokraticky.Což může být doba pěti až deseti let, kdy může přijít ke slovu nová
generace.Komisaře by mel jmenovat okresní úřad nebo české ministerstvo vnitra.
NOMENKLATURA v průmyslových závodech a státních institucích /počítám i ČSD, Poštu, zdravotnictví
atd./.
Nehledejme řešení pouze v peticích.
Přešla už doba masových petic. Podřízení nejsou zbaveni až
panického strachu ze svých ředitelů, náměstků, náčelníků atp. Vyhledání a vytipování a instalování
novycn šéfů podniků a institucí nemohou provést pracující a zaměstnanci.
Ne proto,
že nemají
schopnosti, ale proto,
že jsou v rukou svých nadřízených, kteří je klidně kdykoliv vyhodí na dlažbu.
Atp. Sikanv.ZřiSme okresní rady pro obnovu vedení organizací. A tea v ní odbory pro textilnictví, stro
jírenství,* potravinářství,
železnici, poštu, zdravotnictví, kulturu atp. Na každém odboru trojku, či
několik trojek,
která se zúčastní řešení personálních problémů jednotlivých organizací a bude je
stvrzovat.Tyto rady by melo jmenovat OF po konsultaci s Chartou 77, HOS, Liberárné demokratickou
stranou a odbory.
Destrukce starých struktur by měla být ukončena do konce r.
1990.
Nemyslím hon na
komunisty a jim věrné. Ale nejméně jedenapadesát procent vedení podniku od ředitele až ' po vrchní
mistry by měli byt jiní lidé,
nežli členové KSČ a jim věrní. Dejme šanci novým, mladším a třeba i bez
titulu.
NEBUDOU-LI USKUTEČNĚNY SHORA UVEDENE ZMĚNY, NEBUDE-LI DYNAMIKA POLITICKÁ A EKONOMICKÁ, BUDE
DYNAMIKA SOCIÁLNÍ A TO Sí NENÍ MOŽNÉ DOVOLIT! TO 3Y MĚLI VĚDĚT JAK POLITICI A EKONOMOVÉ ZODPOVĚDNÍ, TAK
I NEZODPOVĚDNÍ 1!!
Tohle není dojem, či omáčka mého vnímání,
ale výsledek zúčastněného pozorování. Jako průvodčí
osobnícn vlaků,
jako člověk od šedesátých let v opozici znám dost lidí s kterými jsem dřivě i nyní
vyměňoval své názory atd.
Liberec 5.3.1990, Jiří Křivský
’Jrčenc zejména pro Koordinační výbor hnutí za občanskou svobodu
Praha,. Jiří L"ovy, PÖL
revue,
ing. Jaroslav Mazač, KC OF Liberec
členy HOS
Adr.
Zámecký vrch 1401, 463 11 Liberec 30, /tel.048 - 461766/

Přežije

HOS

rok

1990
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A "Minerva"

?

Jestliže
ano,
potom
jen
s urychleným
stanovením diagnosy a návrhu léčby.
Chtěla bych se pokusit stanovit to druhé,
které vidím

- v nové organizační struktuře HOSu
- v konkrétní klubové činnosti
- v novém programu

Proto se k Vám všem obracím s prosbou, abyste
se
zamysleli nad možnými
dalšími variantami
návrhu, který předkládáme k úvaze a který se týká
prvních dvou složek.

Před sto lety založila Eliška Krásnohorská
hnutí za zrovnoprávnění a emancipaci žen a spolek
nazvala "Minerva".
Vzhledem k neutěšené situaci se zastoupením
žen v politickém a veřejném životě se stavím za
to, aby v tomto klubu byla věnována pozornost
především tomuto problému.
Mám na mysli výběr,
výchovu a přípravu
schopných žen jako kandidátek do různých voleb,
protože v tomto ohledu svaz žen a něco málo jiných
malých "ženských spolků" do značné míry zaostává
za skutečnými potřebami.
Hnutí by tím mohlo získat čelné postavení v
prosazování žen do veřejného a politického života.
B "Senioři"

II

I

A

A

B

2

1

III

3

4

v

IV

5

B

6

7

C

C

0

0

Klub "Přátel pětilisté růže"

D "KID"

Legenda k organizačnímu schématu

tým"

C "Junioři"

Jeho
problematikou by
mohly být otázky
výchovy, vzdělání, uplatnění po skončeném studiu,
otázky školství, učňovského školství, upevňování
postavení rodiny, problémy mladých manželství,
bytová otázka,
sociální
problematika, otázky
výchovy v rodině.

Klub nezávislých kandidátů

I
V
"mozkový
nezávislý»odpovědný sněmu

Není myšlen stejně jako klub "Juniorů" jako
výlučná záležitost pro muže !
Mohl by se zaměřit na otázky ekonomické
reformy, zpracovávání ústavy, ústavních zákonů,
tedy
státotvorené
a
normotvorné
činnosti
parlamentu,
problematice
sociální,
kulturní,
sebevzdělávání, výchově k samostatnému mluvenému i
psanému projevu aj.

-

zcela

- politolog
- právník
- ekonom
zbývající
dva
členové bez
jednoznačného zaměření, ale natolik fundovaní, aby
celý tento pracovní tým byl schopen určovat smysl
a cíle Hnutí vč.
strategie a taktiky krátkodobých
i dlouhodobých záměrů,
zpracování programu a
metodiky

Souhrn otázek humanitární a charitativní péče
o děti
- v SOS vesničkách
- bezprisorní
- v dětských domovech a jiných nápravných a
výchovných zařízeních
Činnost klubů by se jistě v mnohých směrech
prolínala. Záměrně jsem vyloučila činnost a zájmy,
které se podle
předvolebních
programů často
opakovaly u jiných stran a hnutí.
Okruhy problémů se dají dál specifikovat,
konkretizovat.
Zatím se v této fázi jedná . spíš o
námět pro vlastní zamyšlení každého člena HOSu
před připravovaným sněmem.
Klub nezávislých kandidátů

Vycházím z přesvědčení, že KV s určitým Klub "Přátel pětiíisté růže"
První z klubů by sdružoval zájemce z bývalých
menším počtem členů a odpovědností
za zcela
konkrétní činnost bude i operativnější. Myslím, že nezávislých kandidátů.
Ve druhém jen ty, kteří se dobrovolně chtějí
naše Hnutí musí v nynější situaci postupovat
zúčastňovat různých podpůrných akcí pro celostátní
odlišné než před listooadem a do voleb.
sbírku "Národ Českému
Krumlovu",
která byla
Kluby
Klubovou činnost Hnutí vidím jako jednu z součástí mého volebního programu a kterou jsem v
možností
(při
zachování
určitého
stupně předvolební kampani vyhlásila.
nezávislosti a dobrovolnosti) vzájemného poznávání
V závěru mi dovolte připomenout, že 15. října
a sbližování členů i příznivců HOS
Kluby s vlastním programem ( mohl, či měl by tomu budou dva roky, co hrstka "Neohrožených a
byt součástí programu HOS )
a vlastním malým statečných" naše Hnutí založila.
okruhem členů, kteří by podle konkrétních místních
podmínek činnost klubů řídili,
jsou možná nadějí
Přijdeme k oslavám s novou a specifickou
náplní odpovídající současnosti
na oživení HOSu.
Naděžda Kalousové

Pro jistotu zopakuji, že je nezbytně nutné svolat velkou valnou hromadu všech členů, signatářů
a přínivců HOS podle známých adres /včetně nezávislých kandidátů/ a tyto otázky projednat. Je nutné

připravit pro toto setkání další organisaci hnutí, aby nedošlo k rozbití setkání nejednotností ná
zorů. Pokud bude návrh, bude o něm možné hlasovat a tedy dojít k závěru. Ztotožňuji se, že v oprav
dové demokracii není možné existovat naivním způsobem proti politickým stranám, které mají pořádnou
"štábní kulturu."
Jako humánní platforma HOS již svoji historickou úlohu splnil a dále je nutné existovat výh

radně profesionálně. Periodikum považuji za naprosto nezbytné a mělo by být zároveň zdrojem příjmů

a přehledem o aktivních členech. Na chystanou valnou hromadu se dobře připravím, zvláště pak z pohle

du nezávislého kandidáta HOS, ale připravím si i návrhy, které vyplývají z řady konzultací s vy
nikajícími lidmi při příležitosti předvolebních mítinků v Severočeském kraji. Směřujte prosím veš
keré dálší úsilí k organisaci celostátní volné hromady, která rozhodne o dalším osudu HOS.
Dalibor Černý, Ústí nad Labem, Konévova 32, 400 01
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Další existence HOS.

V době po sedumnáctém listopadu někteří Čle
nové HOSu pyšně zdůrazňovali počty lidí, kteří se
k nám přidávali. Začal jsem mít obavy, co s těmi
lidmi budeme .dělat. Již dlouho před sedmnáctým ne
bylo všechno v pořádku. Tenkrát byli jiné podmínky
a dalo se lecos omluvit. Kupodivu ale problémy o
kterých chci mluvit narostly v nynější době do
stavu, kdy je nutno se ptát, zda HOS je vůbec pře
žije.
Noví členové a příznivci HOSu se k našemu
hnutí přidávali proto,že nechtějí vstupovat do
stran a přesto se chtějí aktivně podílet na věcech
veřejných. Co u nás nalézají
vnitřní organiza
ce u nás prakticky nefunguje, o dlouhodobější
koncepci není možno mluvit, akce kterými se HOS
předvádí veřejnosti jsou připraveny "na honem" a
bez vědomí ostatních, improvizací se nahražuje
vážná práce.Finanční situace je víc než špatná a
fakt, že se s tímto problémem seriozně nikdo neza
býval mě nahání hrůzu. A to pořád mluvím o
problémech, které se týkají Prahy - až na několik
výjimek už tyto problémy mimo Prahu neexistují tam se totiž HOS prakticky rozpadli Po sedumnáctém
odešli z HOSu někteří "staří členové". Bohužel
většinou z nejaktivnějších, kteří vytvářeli urči
tou koncepci hnutí. Lidé, kteří by toto vakuum
zaplnili se neangažují.
Prestiž HOSu výrazně
klesá. V době předvolební kampaně, jsem si v "Li
dovkách ” přečetl článek, který kritizoval téměř
všechny aktéry budoucích voleb. 0 HOSu autor psal
něco v tom smyslu, že žijeme pořád ze své "le
gionářské minulosti”. Vůbec se mi to nelíbilo, ale
musel jsem autorovi dát zapravdu.
Musíme najít a hlavně zapojit lidi, kteří
chtějí a mají co říct k filosofii našeho hnutí.
Zároveň nesmíme spoléhat na autority z minula
a většinou tito lidé i když mají co říct, vzhledem
k jejich práci jinde, nemají čas.
Dále je tu nekonečný problém novin.
že musí
existovat nějaké noviny HOSu, o tom jsem přesvěd
čen !!!
Zvlášň když máme úplně užavřen vstup do
jiných veřejných sdělovacích prostředků. A zase

Předsednictvu

Federálního

jsem u problému, bez kterého to nepůjde vyřešit finance 1 Již předtím jsem tvrdil, že finanční
situace je špatná. Ale také tvrdím, že není
neřešitelná. Věřím, že.se mezi námi najdou lidé,
kteří mají k tomuto vážnému problému co říct.
Abych se vrátil k novinám. Není, jak jsem si všiml
jasno v otázce koncepce. Návrh, aby vycházel
časopis "Alternativa" v takové podobě, jak vychá
zela před sedumnáctým. S tím zásadně nesouhlasím l
Alternativa v minulé době byl velice dobrý a
potřebný časopis. Ale v minulé době ! Ted musí
vycházet něco úplně jiného než časopis obsahující
pouze politologické studie. To byla koncepce vý
borná - ale před sedumnáctým. Dnes musí vycházet
noviny - jakési periodikum - které mohou získat
běžnou cestou nejen členové HOSu, ale i ti ostat
ní.
Když jsem o těchto potížích nedávno hovořil s
některými členy HOSu, bylo mě vytýkáno, že hlavní
příčinu potíží spatřuji v nefungující vnitřní
organizaci. A já skutečně tento problém považuji
za nejhlavnější. Jak můžeme řešit otázky okolo
koncepce a filosofie hrnutí, když pomalu nevíme kdo
k nám patří a kdo ne. Bez základní organizace se
vlastně nemáme možnost sejít a poznat. Jestliže
mluvím o základní organizaci, mám na mysli napří
klad i použitelnou evidenci.
Při oné debatě padl návrh, aby si zúčastnění
připravili písemné návrhy na řešení našich pro
blémů. Nevím a moc tomu nevěřím, že nám toto mnoho
pomůže. Spíše má, podle mého názoru větší cenu se
scházet a dát každému možnost se vyjádřit k daným
problémům. Na těchto debatách se podle mého názoru
vytvoří skupiny lidí, a je na nich jestli prokáží
životnost návrhu k řešení. Vzhledem k rozvratu,
který už v HOSu nastal, je nutno se dohodnout o
prioritách - s čím začít nejdříve.
Nedávno mě. jeden z členů koordinačního centra
OF zdravil otázkou " kdy už ten HOS rozpustíte
/mimochodem také signatář HOSu/. Já s ním ale
vůbec nesouhlasím 1 Myšlenky, které uvádějí první
bod manifestu " Demokracie pro, všechny ”, mají i
po změnách, které se v našem státě dějí, pořád
svoji platnost !
M.P.

shromáždění,

Prahy

My, signatáři Hnutí za občanskou svobodu, se připojujeme k redaktorům Studentských listů a vystu
pujeme z Varšavské smlouvy.

Dámy a pánové, vážení poslanci,

žádáme Vás, abyste návrh na vystoupení ČSFR z tohoto paktu legislativně vypracovali a schválili,

a to nejdéle do konce tohoto roku. Současně připomínáme, že dosud nebyl splněn požadavek, který opa
kovaně zněl na všech demonstracích loňského roku: zrušte armádu. K této petici nás přiměly následují

cí důvody:
1. Hledisko historické: od svého vzniku nebyla nikdy naše armáda použita na obranu obyvatelstva, ani

při invazi vojsk Varšavské smlouvy před dvaadvaceti lety. Z toho vyplývá, že sedmdesát dva let udr
žovaná armáda je dočista nefunkční kolos, který, ač odčerpává astronomické částky na svůj chod, ne
přináší sebemenší užitek.

2. Hledisko ekonomické: stojí-li dnes naše armáda společnost třiced miliard korun ročně, pak za 72
let je to ohromující suma. Tuto investici vloženou do naprosto nepoužitelného projektu si musíme

navždy odečíst. Je však nesmyslné v ní dál pokračovat,a to zejména v době, kdy si národ utahuje opas
ky v důvěře v nápravu hospodářství a v odpovědné hospodaření státní pokladny.
3. Hledisko technické: zastaralost vybavení naší armády by v případě skutečného válečného kon

fliktu byla dalším důvodem nepoužitelnosti.

10

4. Hledisko morální: vojenská služba a s ní spojená propagace násilí je v rozporu s cíli, které si

společnost po 17. listopadu stanovila. Pravda a láska se vojenskými prostředky získat nedají. Získají
se prostřednistvím výchovy, kultury, vzděláním a slušnou životní úrovní - zde se však finančních pro
středků velmi nedostává.
Zdědili jsme generalitu, která studovala v SSSR a která vládne MO dosud. K tomuto velení, včetně
pana ministra Vacka, nelze mít důvěru už proto, že až do 17. listopadu přísahalo věrnost cizí mocnosti,
nutilo k témuž statisíce mladých lidí a této přísaze bylo věrno.

Žádáme vytvoření malé, vysoce profesionální a moderní armády, vedené nezkompromitovanými odbor
níky.
Za signatáře HOS:
Martin Holata, Praha 6, Dědinská 895, 160 00
Jitka Studničná, Praha 8, Chvatěrubská 362, 181 00

Ladislav Nešpor, Praha 2, Rašínovo nábř. 74, 120 00

Praha 21. 8. 1990
VÝZVA

vojenského zájmového sdružení

"SVOBODNÉ

LEGIE"

Název Svobodné legie byl vybrán jako prozatímní pracovní název připomínající hrdinské vystoupení
čs. legií pod velením nižších velitelů za I. světové války v Rusku.
Sdužení Svobodné legie /SL/ bylo založeno vojáky z povolání a základní služby, kteří koncem ro
ku 1989 působili ve voj. komisi KC OF v Praze a vojenských fór předkládali MNO konstruktivní návrhy,

směřující k důsledné demokratizaci a humanizaci čs. armády. S ohledem na veřejné mínění a potřebu
relativního uklidnění vojsk provedlo MNO jen některé formální úpravy v systému ČSA, které vyhlásilo
za probíhající demokratizační proces v armádě.
Jedním z nepříznivých důsledků tohoto procesu je zrušení voj. fór a tím paralyzování progresivní,
analytické a- koncepční činnosti příslušníků ČSA, za současného etablování stranicko-politickýcn fun

kcionářů ve vysokých odborných a řídících funkcích a ponechání zkompromitovaných a neschopných veli
telů v ČSA. Složení tzv. "Atestačních komisí" určených k zhodnocení odborné a morální způsobilosti
velitelského sboru tomu nasvědčuje.
Sdružení SL, založené původně bezpartijními vojáky, si klade za cíl spojovat všechny discipli
nované vojáky a schopné, odborně zdatné a porálně pevné velitele /bez ohledu na předchozí politickou

příslušnost/, kteří se nechtějí smířit se současným stavem.
Sdružení SL má výhrady k programovým zásadám Svazu VZP, které zachovávají současný stav v armádě,
a proto s ním dosud nenavázalo spolupráci. Naopak se odvoláváme na závěry vojenské komise KC OF, ve
kterých je vyjádřena podpora všem nezávislým hnutím v armádě.

Za aktuální považujeme především tento okruh otázek:

1. Zkvalitnění odborné přípravy. Návrhy na vytvoření nového výcvikového modelu v ČSA - přiblížení
k modelu v ČSA - přiblížení se k modelu poloprofesionální armády.
2. Zvýšení morální úrovně vojsk. Stanovisko k umístění bývalých stranicko-politických pracovníků a

neschopných, zkompromitovaných velitelů v armádě.
3. Zabránění dalšímu poklesu prestiže ČSA na veřejnosti.
4. Podmínky, které je nutno vytvořit a přijmout opatření, aby mladí a schopní velitelé neodcházeli

z armády.
5. Názory na význam a složení "Atestačních komisí".
6. Celkový pohled na současný "demokratizační proces"
7. Další návrhy a požadavky.

v ČSA.

se
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Příslušníkem Svobodných legií se stává každý voják / i v záloze/, který se připojí k její výzvě.
Pokud souhlasíte, urychleně seznamte s jejím obshem spolehlivé spolupracovníky a přátele z jiných VÚ.

Nesledujeme masovost, i když početnost zastoupení umožní preferenci při prosazování zájmů každé slož
ky. Budeme vděční i za záporná stanoviska.
Vaše poznatky, návrhy a požadavky budou vyhodnoceny a prosazovány v kompetentních orgánech
/ branný a bezpečnostní výbor FS, president republiky, složky MNO /.

Protože máme omezené technické prostředky, formulujte své odpovědi stručně a konkrétně / přilo

žená ofrankovaná obálka s Vaší adresou je vhodná /.

Adresy:

Jaroslav Praus

Milan Petrásek

Smirnovova 2032
155 00 Praha 5

PS 1067
111 21 Praha 1

Kopie této výzvy byla dána na vědomí MNO.

Je vyžádána další podpora společenských organizací.
Vaše osobní údaje budou zveřejněny jen s Vaším vědomím.

Zbabělec vyčkává, voják bojuje - nečeká 1

"Prohlášení

signatářů

Hnutí

"NĚKOLIK VĚT" -po

za

občanskou

svobodu"

roce- ZNOVU !

Před rokem, 29. června 1989, byla zveřejněna petice občanů, známá jako "Několik vět". Ne však vše
chny zveřejněné požadavky byly k dnešnímu dni splněny. Proto jsme znovu tady! Jsme znepokojeni vývojem

posledních dnů, zejména před a po volbách.
1. Znovu nás znepokojují útoky na svobodu informací, stejně jako nedostatečná informovanost ve
řejnosti. V podstatě jsme nahradili vládu jedné strany nadvládou strany druhé. Všichni jsme teoreticky

"Občanské fórum" a všichni údajně můžeme hovořit o věcech veřejných, ale vše je, jako vždy, jinak.
Disidentské špičky, které stály u zrodu OF a které měly opravdovou důvěru nejširší veřejnosti, už dáv
no odešly do nejvyšších státních funkcí a úřadů a u vesla zůstala více jak pátá garnitura foristů, u
kterých většinou není ani čitelná minulost a kteří zabili původní krásnou myšlenku, že OF se automa
ticky samo zruší vznikem právního státu. Namísto toho drží u nás politickou moc samozvaně vzniklé KC OF,
jehož zástupci, opilí vítězstvím, se rozhodli pokračovat ve snadné kariéře.

2. Jakákoliv kontrola členské základny, aniž bychom měli na mysli politiku kádrování obdobné sta
rých pořádků, není možná. Přesto si myslíme, že v tomto absurdním provisoriu, ve kterém prý OF zůstane
netradičním politickým hnutím bez členských průkazů, nelze ponechat náhodě, jakým směrem se toto Provi
sorium bude ubírat.

3. Kde je nekontrolovatelná moc, nevznikne nic jiného, než totalita. Tam, kde jsou občané ve jmé
nu demokracie ihned na jejím počátku odstaveni, začíná její konec, aniž se vůbec stačila zrodit.
4. Politiku OF lze označit jako klasickou kabinetní, v nejhorším slova smyslu. Z těchto důvodů

je nutná okamžitá demokratizace KC OF a to řádnou členskou základnou směrem ze zdola nahoru, nebo okam
žitým odchodem těchto center z našeho politického života.
5. Jsme nuceni požadovat úplné zveřejnění informací, které se týkají 17. listopadu včetně po
litického pozadí, akcí Norbert, Klín a i situace na MV, aféru "Sachergate" nevyjímaje.

6. Vítězství ve volbách, které OF získalo tím, že se mu podařilo nejlépe vyděsit voliče, považu

jeme za vítězství dočasné. V zájmu opravdové demokracie se budeme snažit o to, aby jeho voliči měli

možnost tuto krátkozrakou politiku prohlédnout.
7. Požadujeme, aby parlament okamžitě pověřil vládu k podpisu Opčního protokolu k Mezinárodnímu
paktu o občanských a politických právech z roku 1966.

Vyzýváme tímto všechny členy nezávislých iniciativ, aby se na obranu rodící demokracie spojili
do "Unie nezávislých iniciativ" a na protest proti nedemokratickému a partajnickému chování OF připo
jili svůj podpis pod "Několik vět 1990" !

V Praze dne 29. června 1990
Konkrétní adresa:

Ladislav Nešpor, Praha 2, RaŠinovo nábř. 74, 120 00
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ČAS
JE
NEÚPROSNÝ

Čas je neúprosný, proto zasíláme dvě přílohy, které naším členům umožní kandidovat v komunál

ních volbách.
•Na tomto postupu se shodl KV HOS, který se sešel 13. září 1990 v Praze.
KV projednal i otázku finanční. Volby červen 1990 vyčerpal úplně naše bankovní konto. Vlastně
vše bylo financováno z pomici, kterou nám zaslal Ing. Jaroslav Anděl ze Švýcarska, politický vězeň

z 50.let , člověk nesmírně obětavý a zapálený pro HOS v té podobě v jaké vystupoval před listopadem
i během voleb v červnu 1990.
V současné době by nám na konto mělo zůstat mimo příspěvků, které činí cca 12.000,- Kčs přeby

tek ve výši 20.000,- Kčs.
To je naše , z pohledu finančního, neradostná bilance voleb červen 1990. Od KC OF máme přis

líbenu finanční podporu - vlastně odměnu, za práci, kterou HOSité pro OF od listopadu 1989 odvedli.

0 její výši se dozvíte na setkání v Praze nebo v příštím čísle Zpravodaje.
Proto nemůžeme kandidátům v tomto okamžiku přislíbit finanční pomoc a vše je ve vašich rukou.

NOVÁ

KV

HOS

Poštovní

Pošta

00

přihrádka

Dejvice

Kafkova

160

ADRESA

19
Praha

6

161

Hnutí za občanskou svobodu ve volbách do obecních
zastupitelstev

Koordinační výbor HOSu rozhodl na své schůzi
tr., že se komunálních voleb může zúčastnit každý
hnutí, který se ztotožní s programovým dokumentem
svéppávné obce" a který se rozhodne jeho principy
politické práci aktivně prosazovat. Volební účast
mít tyto formy:

13. září
člen našeho
"Obnova
ve své
HOSu může

1/ V obcích, do jejichž zastupitelstev se rozhodne kan
didovat pouze jeden člen HOSu, je třeba, aby vyplnil
připojené formuláře kandidátní listiny a odevzdal je
ve dvojím stejnopise nejdéle do 29. září tr. zapisova
teli místní volební komise, třetí formulář pak aby
odeslal na vědomí koordinačnímu výboru HOSu. Ke kan
didátní .listině musí být připojeno vlastnoručně podepsané prohlášení o souhlasu s kandidaturou /rovněž
v příloze/•
2/ V obcích, do jejichž zastupitelstev se rozhodne kan
didovat několik členů HOSu, bude třeba, aby se o své
kandidatuře navzájem dohodli, svá jména i ostatní
údaje uvedli společně na připojených formulářích
a dále postupovali tak, jak je uvedeno v bodu 1.

3/ V místech, kde již byla vytvořena nebo se formuje
územní organizace HOSu, měly by místní orgány svolat
shromáždění všech členů, podle rozhodnutí většiny
zúčastněných sestavit kandidátní listiny a dále po
stupovat, jak je uvedeno v bodu 1.
4/ Každý člen HOSu může být uveden na kandidátní listině
Občanského fora. V takovém případě je třeba na listi
ně za jménem kandidáta uvést jeho členství v našem
hnutí.
Pokud by některý člen HOSu, který hodlá kandidovat, měl
výhrady k dokumentu "Obnova svéprávné obce',' nic nestojí v ces
tě, aby se voleb zúčastnil jako nezávislý kandidát ve smyslu
§ 18 a § 19 Zákona o volbách do zastupitelstev v obcích z 5.
září 1990. Tento zákon, který je hlavním vodítkem pro každé
ho účastníka voleb, byl v plném znění publikován 15. záři tr.
v Občanském deníku.

Hnuti za občanskou svobodu
Koordinační výbor PRAHA

Kandidátní_listina__Hnutí_za_občanskou_svobodu
Název zastupitelstva:
/ev. označení volebního obvodu/:

Kandidáti pro volby konané dne 24. listopadu 1990:
Poř.

Příjmení

Jméno

Nar.

Povolání

Trvalé bydliště

Zmocněnec HOS: Tomáš Zelenka
Poštovní přihr.
Pošta Praha 6
160 4’
Kafkova
Nfhradní zmocněnec ;

Prohlašuji, že jsem členem HOS, tzn. zaslal jsem přihlášku
před 30, 8. 1990 za člena hnutí.
Zároveň prohlašuji, že budu kandidovat pouze jako kandidát H6S
na kandidátní listině OF, nebo jako člen HOS na kandidátní listině HOS.
Dále prohlašuji, Že mi nejsou známy překážky volitelnosti a že
jsem nedal souhlas k tomu, aby mé jméno bylo uvedeno na jiné kandidátní
listině.
Podpis kandidáta/tú/:

Po podání zašlete kopii na adresu: KV HOS
poštovní přihr. i61
Pošta Praha 6
160 41 Kafkova 19

