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Koordinační výbor by mohl
Výsledky posledního výzkumu veřejného mínéní
nezní dobře pro parlament, vládu ani prezidenta.
Ukazuje se, že z lidí již vyprchalo nadšení z na
byté svobody. U nékoho více u nékoho méně.Nyní již
měří parlament, vládu i prezidenta pohledem obča
na,
který žije ve špinavém městě nebo obci a ty
jsou mnohdy ještě špinavější.Nakupuje z chudého
sortimentu mnohdy nekvalitní zboží, které je draž
ší.
Najednou již není zájem o pracovníka, který
jen chodil do zaměstnání a nikoli pracovat do prá
ce. A tak bychom mohli jmenovat další a další fak
ta i příměry, které vedou k rozčarování a někdy
i k touze po návratu k nějaké zlidštěné podobě
předchozího režimu.
A zde se naskýtá otázka co má nebo může HOS
dělat. Je mnoho možnosti, uvedu několik příkladem.
Koordinační výbor by mohl vydávat prohlášení
např.
v duchu ^vyjádření Shromáždění politických
stran a hnutí ČSFR a v nich kritizovat parlament
i vládu a trvdit.
že výsledky parlamentních voleb
již
neplatí, požadovat volby nové a holedbat se
před veřejností představou
jak dobře,
moudře
a spravedlivě by tyto minoparlamentní strany vedly
stát.

Úklid smetí
Bydlím naproti travnatému parku velkému asi
jako hřiště Sparty. Když mne ještě za 3tarého re
žimu popadla zlost a zoufalství,
vyběhl jsem ven
s koštětem v ruce a vysbíral Jsem všechny papíry,
láhve a kelímky z té hektarové plochy. Vztek mne
přešel a Já si říkal: To jsem jim to dal! Lidé mne
měli za blázna a patrně se
ani nedivili, že jsem
pod policejním dohledem.
Pak přišla svoboda, s ni vítr změn a já jsem
na ten trávník zapomněl.
Vláda je nová, máme nové
obecní zastupitelstvo, jen ten trávník zůstal jako
dřív. Stále
je posetý papíry,
láhvemi a kelímky.
A mne znovu popadá bezmocný vztek, beru koš a jdu
ten hektar vysbírat.A přitom, kolik rozčílených
lidi Žádá '‘očistu". Ten trávník, ta ulice, to měs
to ji
snad nepotřebují? Jakou představu o spole
čenské očistě může mít Člověk, kterému tahle špína
už snad ani nevadí? Se svobodou vtrhla do našich
ulic
naděje.
Svou
šanci
postupně
dostávají
neopotřebovaní lidé,
většinou mladších ročníků.
Jde nejen o politickou,
ale i o generační proměnu
- vždyť totalitní
byrokracie přirozené střídáni
dlouho uměle brzdila.
Avšak s lidmi podnikavými a nápaditými 3e do
pozic a k mikrofónům derou i
žvanilové, kteří si
opět myslí,
že k řízení věci
veřejných stačí pár
populárních a někdy i podbízivých hesel.
Existuje například představa,
že ekonomická
reforma jsou jen ty velké [makroekonomické] kroky,
jako je privatizace,
liberalisace cen a devalvace
koruny, které vytvoří
jakýsi rámec proměny. Stačí
pak jen dva roky počkat,
co se v tom kotli uvaří:
životaschopné podniky to přežiji a ty neschopné
padnou.
A co když padnou i ty ’schopné"?
Žvanil se rozčílí,
že nevěříte v ekonomickou
reformu.
Ale věci jsou složitější, než jak je vidí náš
miuvka. Všechno je prosté troch jinak.
Proto jsem s úlevou Četl v Lidových novinách
ze 4. dubna
toto prohlášeni
místopředsedy české
vlády:"Dohodl i jsme se, že podniky
[v ČR] musejí
ve velmi krátké době zpracovat vlastni podnikatel
ské programy... Podle eťestivnosti tohoto programu
bankovní sféra rozhodne,zda
posxytne uvéry či
nikoli... * A v přípaoé podniků,
na nichž zvlášť
záleží [např. Skoaovxaj
česka viaaa slibuje:
Su
jeme jim zprostředkovávat zahraniční pomoc, garan—

Koordinační výbor by mohl utápět peníze v po
řádání manifestací a na nich bít napravo i nalevo.
Koordinační výbor by mohl sjednávat popř. ru
šit různé koalice a dohody a tak provádět "aktivní
politiku".
Koordinační výbor by mohl a jiště i měl dělat
spoutu věcí, ale ty předem jmenované prosím ne.
Dokud nebudou dělat členové HOS,
nebo kluby
HOS - nejlépe místní, byla by mnohá prohlášení ne
bo akce KV HOS jen plácnutím do vody.
V době od vydání posledního Zpravodaje požá
daly o registraci další dva kluby - Federalistický
a Royalisticko-filosofický klub HOS.
Jsme jistě
rádi, že se počet klubů HOS rozrůstá, ale to po
věstné ale.Těmto dosti
exklusivním klubům pomůže
HOS k činnosti, ale je otázkou zda je to ten nej
správnější směr, kterým by se měl HOS ubírat.
A zde nastupuje opět: Koordinační výbor by
mohl a tentokrát i musí a chce pomáhat v zakládání
místních klubů nebo skupin HOS. Jedině prací ve
3vém městě nebo obci, která je-li konána pro dobro
této obce ať již na poli politickém, nebo spole
čenském pomůžeme našemu hnutí i tolik kritizované
mu parlamentu, vládě i prezidentovi.
T.Z.

tovat úvěry a snažit se,
aby se staly základním
Článkem,
kterým potáhne ekonomiku. Tedy nikoli:
topícího přistrč, ale vstávajícího podepři.
Nezní
to příliš tržně, ale určitě to také
patří k radikální reformě.
Vraťme se
zase
k našim
městům,
ulicím
a parkům.
Proč se všude válí tolik svinstva?
Protože obce nemají metaře.
Proč nemají metaře?
Protože nemají peníze.
Proč nemají vlastní
zdroje příjmů [například
z daní] a daňová reforma bude až za dva roky.
A tu mne nad vlastním uvažováním znovu popadl
vztek: A co je mi
vlastně do toho? Máme snad málo
ministrů a poslanců,
aby aspoň jednoho nenapadlo,
že by se ta dvouletá pauza měla třeba provizorně
překlenout? Ať si Lámou hlavu.
Což nechápou, Že
ponechat obce bez prostředků znamená znemožnit je
hned zpočátku [včetně
nové zvolených samospráv]
v očích občanů? A pokud někomu na osudu obcí, jež
jsou základním prvkem demokracie,
nezáleží, co
pohledává v politice?
A tak ve mně zraje rozhodnuti: až se zas náš
hektarový trávník zaplevelý papíry, flaškami a ke
límky [protože plechové koše někdo ukradl], zas to
vysbírám,
ale vetknu tam i taoulku se jménem
instituce, která za ten park odpovídá.
Redakce Zpravodaje mne vybídla, abych napsal
o některých možnostech Činnosti skupin HOS. Vyšlo
mi to trochu jinak. Stále jsem přesvědčen - jako
před rokem - že by to méio být něco praktického
a naléhavého, co souvisí se zvelebením obce. A vě
řím, Že když s tím začnou jen tři Lidé, ale půjdou
za tou věcí důsledné a veřejné, až dosáhnou nápra
vy, Že
to zjedná Hnutí větší autoritu, než tisíc
plamenných projevů. Neboť to co se počítá,Je čin.
Jan Stern

škodí dál
doucasnv politicky wvoj une utvrzuje, -s
skoro všechny vtipy.
,-:tere ze výpravě ly o Komu
nistech :a Komunistu Jsou pravaive. Vede vtipu.
,:tere ov_v spis pr •. be heir, ze života.
cyiy i vtipy
Jme. Naprosto ao3urdn> . tax strasne nesKUtecn®.
Napr - kiaa tento:
se stane s. Komunistou v

2
•epicentru atomového výbuchu? Zmém se v gama za*eni a škodí dal. Byl to pékny vtip, dnes '‘ikam .je
to pravdivý vtip.
Od počátku sve vlády komunisté tvrdili a byli
o tom i přesvědčeni. že jejich moc je v naši časti
Evropy stav konečný. který se muže změnit pouze
atomovou válkou, v ktere však nem
ví tesu, pouze
poražených. Stražili atomovou válkou. Válka neby
la. natož atomová, presto se jejich ■‘iže rozpadla
jako vše. co se nachází v epicentru atomového vy
cucnu - výbuchu po svobodě.
A tady se ukazuje pravdivost předchozího
vtipu - škodí dal.
To jak škodí příslušníci komunistické 3trany
předvoje lidstva, kteří položili legitimace po
listopadu, nebo ji dodnes vlastní je věc zjevnma a
nikoho nepřekvapuje.
Rádi by se opět vrátili k
privilegiím a postavem
a začali budovat socia
lismus s nějakou lidskou části těla. ale niavne
aby to byl socialismus. V nem jsou přece komunisté
nej lepši z nej lepe ich. Jsou tu vsak i jim škůd
ci .Komunisté. kteří tak -íkajic nasedli v osmaše
desátém roce do jiného vlaku. Tenkrát 3e na rudém
Wilsonáku přesedalc ze saiůmho vlaku, kde již by
la prošoupaná sedadla a vymaci-cana pera ve vagone.
10 via* : nového. Nebyla to jit solidm
práce od
Áingho- » -a. kterou nebyl jaksi čas udržovat, ale
serial "icke zmršenina. z ktere okapala krev
zmrzač
-h a umučených. ?acn věznic a lágru se
nechal
--Tmel.n vánkem ekonomicse reformy
a ji:
ca swea mracvch 3vazackych
let. r.a ázveicu r.-j»ždku porobenou zemi. Ani kou
sek stuau. i i rostl nebe nanoy.
do bolo to nolo. teraz mamě ludsku tvar.
Od roku 1948 do roku I960’byiy desítky tisíc
poiitickycn vezou a miliony porobených, ktervm
vládlo par set vyvoienveh rodin. Rychle sí rozdali
léna a podělili prebendy. Zatímco pilot RAF. který
mel rodinu v Anglii a c.ntel za m cdjet dostal u

komunistického soudu deset let koncentráku, synex
z rude rodiny odjel do Lonayna jako diplomat, neoo
dopisovatel čTK a pune plnil úkoly strany nebo
ne jaké jiné zlocinecke organisace. -e byli /"t~idm
nepřátele’/ v kriminálech, to ssmasedesatmkum nevadilo. Jen jim vadilo. že 3* na ne na
Západe jejich kolegové dívají jaxo na špiony a
agenty Moskvy, nebo aiespon přes prsty jako na
lidi s kterými sí k jednomu stolu nesednou. Proto
si nasadili lidsxou tvar. aby se vetřeli do spo
lečnosti slušných lidi .
Vlak se jaksi nepovedl a i cesta, je - li
•výpravčí dabei. nevede jinam, než do pekla.
A dnes tito podivní cestovatele opét nasedli,
btekte'-i
dokonce do plysu ministerských křesel.
Tvrdí. že oni jsou ni praví. kteří nas povedou do
Evropy.
do demokratické společnosti, ale nikde z
jejich ust jeene nesiysel ani siuvkc pokání
mene omiuvy. Mysli si. že dvacet let segregace ze
strany jejich rudveh bratři je staví
na stejnou
urover s ooetmi komunismu.
Kdyby to nebylo tax
xrute. tak se tomu člověk bude smát.
Smát se nemůžeme, musíme je prisne kontro
lovat. popřípadě odstranit z jejich míst, stejně
jako celou předlistopadovou nomenklaturu K3-.
austo.jmcich kontrarozvědky ani nemluvě. ti již
měli dávno sedět ve vězeni. Smát 3e nemůžeme,
protože se obklopuji 3wmi souputníky. Maprosto
neomyine sáhnou, mají li 3i vynrat mezi pěti iidmi
a je - li mezi těmito peci a-espon Jeden ooieevik.
pravé po nem. A ten přivede aaiši a další a tak se
buduj i ne již rude, to se nenosí . ale růžové stat
ni organy a instituce. Misto tone, aoy se omluvili
a stáhli
iq
ustrar.i .
cr.teji
-set rozncccvat a
v ia dneut.
•Je to veixe ne ne spec i . ,<tere jsme po
padu podcenili a v současné době s r.im bojovat
bude těžké, obtižr.e a r.eoezpečne.
_
Tomas Zeženka

Hlas ze Slovenska
Vyhlásenie Hnutia za občianskou slobodu v Nimnici, Klub demokraticke.j pravice
V posledněj době sa stává pravidlom a módou,
že skoro každé veřejné vystúpenie určitých "poli
tických Činitelov"
je určené iba pre slovenský
národ.V rázných obměnách a variáciách nahovárajú
slovenskému národu, Že jehoúhlavným nepriatelom sú
najma Češi.
Akosi prirychlo zabudli,
že keby nie
tých tzv. nenáviděných a zlých Čechov, ktoríboli
póvodnými
iniciátormi politických zmien v Česko
- Slovensku,
tak eéte dodnes sú všetci národni
vodcovia neznáme politické pojmy a osud Slovenska
je im úplné lahostajný. Z toho jasné vyplývá, že
při boji o moc sa neštítia zneužívat národně cítenie občanov Slovenska.
Súčasná zložitá vnútropoiitická kriza hnuti
VPN, ktorá sa dotýká ceiého politického a spole
čenského života na Slovensku, jasné ukázala každé
mu objektivně uvažujúcemu občanovi, komu v hnutí
VPN ide o skutečné premeny Slovenska a kto by rád
pod rúškom náročného vlastenectva dostal
k moci

NĚKOLIK VĚT KE KLUBU PŘÁTEL
PĚTILISTÉ RŮŽE
Když jsem v 3rpnu loňského roku předkládala
návrh na novou organizační strukturu HOS, ve které
jsem kladla důraz na činnost klubů,
méla jsem už
jasnou představu o zaměřeni Klubu přátel pětilisté
růže.
Tento klub již s konkrétním programem byl ja
ko první registrgvaný klub hnutí.
Dnes
[po prosincivém sněmuj zdárné rozvijí
činnost Klub demokratické pravice, Klub za lidská

aby budoval reformný komunizmus. Velkým nedostatkom politickej situácie na Slovensku je absencia
jasné vyhranenej pravicovej strany alebo hnutia
v Slovenskéj
národněj
rade,
ktorá by ddsledne
predsazovala radikálnu ekonomická reformu.
HOS
v Nimnici, klub demokratickéj pravice, z vyhlášení
interpretovanými p.
F. Gálom dospěl
k závěru, že
jedine pletforma VPN, ktorú p,
Gál reprezentuje,
sa dokáže plné zasadit' o zavedenie radikálnej re
formy do praxe.
HOS v Nimnici
preto vyjadřuje plnú dóveru
a podporu tomu prúdu v hnutí VPN, ktorý reprezentujú p. Fedor Gál a p. Josef Kučerák.

V Nimnici dňa 8.3.1991
Miroslav Hanajík člen KV HOS a KDP HOS

Odesláno denníku VEŘEJNOST. Do 3.4.1991
denníku o prohlášeni ani zmíňka.

nebyla v

o občanská práva, Klub politické diskuse.
Je třeba říci, že Hnutí za občanskou svobodu,
založené
15.října 1988 a u jehož prvních kroků
stál mimo jiné i Václav Havel, dalo v tehdejáí do
bě
svým Manifestem
"Demokracii
pro všechny"
[spoluautor V.Havel a R Battěk] jasně najevo, sro
tí čemu chce hnutí bojovat.
Jen zdánlivé by dnes hnutí jakoby nemělo "své
místo na slunci". To však nechávám na vašem po
souzení .
Jsem přesvědčena, Že ani dvojí tzv. svobodné
volby roku 1990 nejsou výsledkem skutečné demo
kracie.
Snad - s určitímí výhradami k volebnímu
zákonu do voleb parlamentu - jenom prvním krůčkem
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k demokracii.
Klub přátel pétilisté růže a jeho zaměření se
může jevit tén, kteří zaměňují politickou práci za
politikaření jako apolitická. Myslím však že se
v rozšíření snah klubu a jeho programu je přesný
smysl
pro překonání
lhostejnosti,
netečnosti
a přezíravosti tam, kde se lze učit, kde lze lidi
znovu získat, kde si znovu uvědomí svou sounáleži
tost s bohatou historií, kterou dnes představují
sice
zchátralá
architektonická
památky,
písemnosti,
archivy, literatura aj., která vSak
svým pochopením a konkrétní pomocí znovu ožijí
k jejich původní kráse.
A tak v hrdosti nad odkazem předků získají
znovu i vlastni hrdost národní.
Naděžda Kalousově

Političtí adolescenti, kteří během života
dvakrát nebo třikrát převléknou kabát, nebo necítí
nejmenSí odpovědnost, k volební 3trané, pomocí kte
ré se dostali do parlamentu prokázali volebnímu
heslu " S námi do Evropy" službu vpravdě medvědí.
Pokud se jasné a jednou pro vždy nerozejdeme
s naší komunistickou minulosti i s lidmi, kteří ji
tvořili, s nadšením budovali, bránili, propagovali
nebo ochraňovali můžeme si o Evropském společenst
ví jenom nechat zdát..
Těch deset poslanců není nebezepčí pro stát,
organizovanému spiknutí agentu asi nikdo moc ne
věří , Jejich přítomnost v parlamentě jako občanu,
kteří třeba i nevědomky pomáhali zlu, je však ne
bezpečím pro naší společnost. Zůstane - li na
svých místech několik "ctihodných mužů", kteří i
kdyby chtěli již po zveřejnění svých jmen moc nezpřevzato z regionálního týdeníku ČESKOKRUMLOVSKO
mohou. co potom s tisící jiných ? Co s témi. kteří
mají v rukou razítka se státním znakem? Kádroví
_ pracovnici StB. ač již kontrarozvědky, nebo rozP vědky a jejich agenti i celá armáda placených
• funkcionářů KSC . ROH. SSM. To je to reálné nebez
pečí i velice nehezky příklad pro mladou generaci.
Nym je to přímo jedinéčna příležitost dokázat. :e
Televizní
přenos z parlamentu. kdy dva dny
pomáhat zlu se nevyplácí.
byla možnost sledovat průběh důležitého jednání,
Na sametových základech solidní stat nepos
nás vrátil do reality. Jinak nudná a jednostranná
tavíme. proto lustrace ano. a to důsledné a rych
televizní obrazovka, plná vzpomínek na obrodu
lé. Soudit se potom mohou agenti mezi sebou. nebo
socialismu, najednou ukázala, jak hluboce je naše
swmi řídícími důstojníky, ale ne se státem. 3yla
společnost zasažena zlem, které si načas nasadilo
by to urážka nas všech. Protože státem jsme ted
Lidskou tvar.
již doopravdy my.
- SkardaMalá rekapitulace nem na škodu: parlament si
odhlasoval zřízeni komise, lustrace poslanců i me
chanismus případného zveřejněni jmen a nakonec i
MINISTR
ZAHRANIČÍ
televizní přenos. Parlament učinil krok, který by
-a také novinář-Jiří
•'til každé shromáždění čestných. zodpovědných a
Dienstbier
pře vsel
moudrých zástupců občanu .
každé demokratické a
cenu
"Zlatá
pero
svobodné žerné. Ne tak zatím u nas.
svobody"■
kterou
To co jsem viděli bylo všai^ někdy k smíchu,
v roce 1969 udělila
někdy k pláči. ij komunistických poslanců postoj
Čs.tisku, bojujícímu
nepřekvapil, co jiného od nich jejich voliči .oče
za svobodu, Meziná
kávali. než útoky na parlamentní komisi, zpochyb
rodní federace vyda
ňovaní lustraci i celého polistopadového vývoje v
vatelů novin [FIE].
Československu.
X smíchu byi jejich parlametm
boj. v případě positivně lustrovaných poslanců, za
lidská prava. Ta dojemná pece, vskutku jak lidské.
Naproti tomu vystupovaní ostatních bylo mnohem
poučnější. Svými projevy se dělili asi na tři
skupiny.
První skupina, pozitivně lustrovaných .nik
terak nepřesvědčila. Vystoupeni se nesla od šaš
kovské hysterie až po cynickou lež. Pořád nemohli.
*ito mnohdy velmi vzdělaní
lide, pochopit několik
Tak ut je to tady! Poslední sném OF, konec
základních faktu. Parlament neni soud a v demokra
puberty našeho dítéte.
tické zemi, vzdáni se poslaneckého mandátu je věc
mnohdy překvapivá, ale nikoli fatální.
Předpokládaná krize koncensu Václava Klause s
Vysvětlovaní
posiancu skupiny druhé, že po
slancovo soukromí konči za dveřmi jeho bytu a že i
ostatní mi proudy
na
lednovém
OF
se stala
hen podezřeni a natož tak závažné, jako je zápis v
skutečnosti .
3yla
však
vyražena
politickým
rozchodem,
zastřešeným
značkou
OF
jakotto
registru svazku, by mělo byt pro odpovědného pos
lance signálem k vážnému zámyslem nad 3vym posta
3ymboiicko - koordinačním centrem obou proudu. Oba
proudy však
nesmějí
sami o sobě
značku OF
vením bylo jako hazem hrachu na zed. Marní byla i
nabítka poslance Kroupy, že odstoupl - li oni i on
používat. Půlroční bitva připomínající situaci na
podzimních'sněmech HOS skončila.
se vzaá poslaneckého křelsa jako důkaz toho, že
člověk může zůstat č lovékém i bez poslaneckého
Na jedne straně byla odhlasovaná strana, s
mandátu. Marnost nad marnost. Proto předseda komi
předsedou Václavem Klausem a členstvem hlavně z
okresů; na druhé straně Občanské demokratické
se Toman ve svém posledním brilantním vystoupeni
Hnutí zastupované Pavlem Rychetským, slučující
udělal nad jmenovanými poslanci i Jejich ochránci
Liberální Klub, Cernošickou Iniciativu a další
křiž a požádal parlament o pověřeni k další práci.
proudy.
Dá se říci, íe stanovy vypracované na
Potrefeni poslanci ač většinou muži zralého věku,
základě Lánské dohody inspirované Danem Kroupou s
se předvedli spíš jako ukřivděni chlapci a měli
ODA byly přijaty skoro beze změn. Jedinou změnou
mocnou podporu ve skupině třetí, v Rychetského a
navrhovanou zástupcem okresu Semily, mnou za KDP
Dienstbierové Liberálech. z nichž část 3e nakonec
HOS a se souhlasem ODA bylo doplnění článku 3,
představila jako poslanecká skupina Leveho středu.
odst. 2. o bod c/ ve zněni, ktere přijala návrhová
Mnozí z teto skupiny používali shodne argumenty s
komise ode mne: Kolektivním členem je /jsou/:
poslanci komunistickými. Jejich příspěvky oplývaly
A/ Strana.
mezinárodními soudy, evropským parlamentem, evro
3/ Hnuti s kolektivním členstvím /'Politického
pskou radou, lidskými právy i citáty z bible.
Je přímo charakteristické, že právě lustrace
klubu/;
C/ Dosavadní členové /kolektivní/ OF, kteří
veřejně sjednotily levici v odporu proti jejich
/k určitému datu/ uzavřou koaliční dohodu se
cbslednému a rychlému provedení .
Tolik citovaná Evropa nejspíš povytanla obočí
stranou nebo hnutím.
Důvodem tohoto návrhu bylo, že demokraticky
pravého oka a jemné 3i odkašlala.

Lustrace ano nebo ne
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4
pravicová část PK OF nechce komplikovat již tak
složitou situaci v Občanském Demokratickém hnuti
svou přítomností a také to, že by pravicová strana
byla
kontrolována zprava.
Návrh mél ze 170
delegátů 31 hlasů pro. zatímco návrh Jana Sterna
za Politickou komisi mél je 19 hlasu pro, jelikož
chtěl Politicky klub zachovat jako třetí proud což
bylo v rozporu s dohodou v Lánech, kde se jednalo
jako vždy o nás bez nás. Zatímco nas bod C
respktoval dva proudy rozvířené o jejich koaliční
člény.
Václav Klaus směřoval svými vystoupeními k
tomu, aby strana stála sama o sobě jako jeden
proud a proto náš návrh nepodpořil. To byla jediná
závažnější změna, spíše organizačního zaměření.
Pouze jsem zaregistroval nelibost ODA se
značky ODS,
kterou
zatím
tato
strana ma.
Proslýchalo se však v kuloárech, že se chce
jmenovat pouze Občanská strana.
KDP HOS dal hlasováním jasně najevo, že v ODH
byt nechce a nym
záleží na rozhodnuti ostatních
částí HOS. zda - li konečně samostatné, nebo pod
ODH. S radosti však konstatuji to co jsem řekl v
kuloárech na sněmu:
HOS byl před OF a bude i po
něm".
Ze sněmu - posledního OF. sestavil 23.2.1991
Robert Novy.

Pravicová hnutí
a životní prostředí
Všichni dobře vi>e, jakým způsobem se bývalí
mocipáni starali o životní prostředí a v jakém
stavu zanechali půdu( vodu a ovzduší. Zhruba jedna
čtvrtina našeho území Je silně až kriticky znečiš
těna a přitom se jedná o převážně silně urbanisované oblasti, ve kterých žije téměř polovina oby
vatel
[4,2 mil]
České republiky.
Délka Života
těchto lidí odsouzených do role nedobrovolných
obětí je v průměru až o deset let nižší, něž kdyby
žili v čistém prostředí, jak odhadují experti.
Kde zůstala základní
lidská práva,
zvláště
právo na
život v čistém
a ničím nerušeném
prostředí?
Kolektivní zodpovědnost,
kterou se komunisti
tak vehementně oháněli,
se logicky, dle zákonů
lidské psychiky, změnila v kolektivní nezodpověd
nost. Protože odpovědnost neadresná, neurčená jed
notlivci, který její váhu neucítí na svých vlast
ních bedrech,
taková odpovědnost se rozplývá jak
tající jarní sníh.
Většina lidi sí je přitom vědoma, jak závažná
je tato problematika a jak obtížná, ne-li zcela
nemožná, bude náprava, chceme-li zachovat chod na
ší ekonomiky na současné úrovni.
Už spousta vody
uběhlo od změny režimu a na stavu Životního pro
středí
nedošlo k žádným změnám k lepšímu; spíše
naopak, technologie v našem průmyslu rok od roku
stárnou a jsou opět blíže k nějaké havárii.
Ekologická strategie vlády,
je-li jaká, zůs
talá jen a jen v podobě prázdných proklamací. Kdy
by západní země spolu s EHS neměly eminentní zájem
na odstraňováni hlavních příčin znečišťování pros
tředí u nás, neboť ohrožuje je samé a hrozí zhrou
cením celého středoevropského regionu,
nepohli
bychom se skutečně z místa.
Příčin je hned několik. Moneteristický pří
stup k řešení problémů našeho hospodářství, před
stavovaný hlavním aktérem čs. hospodářské reformy
p. Klausem, ,chápe ekologické investice přinejlep
ším jako
"splácení dluhu",
na
který nemáme
a v horším případě jako výdaje bez finančního
efektu pro státní pokladnu. V obou případech se
hluboce mýlí. Zdravá populace, mající k dispozici
nezávadnou pitnou vodu a nekontaminované potravi
ny, dýchající zdravý vzduch, představuje obrovský

ekonomický potenciál, se kterým pan Klaus skutečně
nemůže počítat.
Naopak je třeba vydávat stále se
zvyšující horentní sumy na základní zdravotnickou
péči a vyplácení invalidních důchodů,
nehledě na
morální škody a psychickou deprived, kterou s sebou život v takovém prostředí bezprostředně přiná
ší a jež Je nevyčislitelná.
Bylo Jasně prokázáno, že každá koruna ušetře
ná v oblasti prevence škod na prostředí přináší
deset
až
patnáct
korun
hospodářských
ztrát.Tvrzení, že na ekologii s "musíme vydělat",
Je už z tohoto důvodu zcestné•
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Navíc všichni zkušení specialisté-ekologové
vám řeknou,
že představa mnohých ekonomů [ale
i prostých lidí], že technika je schopná napravit,
co předtím zničila, neplatí.
Dnes je žřejmé, že změny v ekosystémech Jsou
tak hluboké, že Je mutné považovat je za nevratné.
V současné době na naší planetě nenávratně vymírá
Jeden
druh
živého
organismu
každý
den
a nezmění-li se zásadně konzumní postoj civiliza
ce, bude ke konci století vymíratJeden druh každou
hodinu.
Nemůže dlouho trvat a po struktuře potravino
vého řetězce dojdou tyto tiché tragédie přírodního
života až k samému člověku. Neboť ani dnešní vys
pělá věda dost dobře neví, na kolika mikroorganis
mech, ale i na vyšších, tvorech je osudově závislý
náš život.
Další příčinou, která se dotýká každého z nás
je neodpovědnost Jednotlivců,
pramenící z malé
informovanosti o tom, čím mohou prostředí škodit
a také z toho, že k této odpovědnosti nebyl nikdo
veden.Pravicovému hnutí, které počítá s aktivní
úlohou jednotlivce [na rozdíl od levice, operující
anonymními masami],
se
zde otvírají netušené
prostory působení.
Jedná se nejen o apel na lid
skou morálku, ale i o výchovu ke křesťanské etice,
Jež leží v základech celé evropské civilizace.
Mnozí namítnou, že podle Bible je člověk pánem,
kterému je vše podřízeno a tudíž sí může se stvo
řením nakládat, jak sám uzná za vhodné a že staro
zákonní
učení je od prvopočátku "neekologické".
Tento názor,
dosti rozšířený,
však neobstojí,
uvědomíme-li si úlohu "pána" nejen jako panujícího
vládce, ale také a v prvé řadě, Jako dobrého hos
podáře, který o svěřené bohatství pečuje, stará se
o něj a
snaží se jej
pro budoucí generace
rozmnožit.
Připomeňme
si
v
této
souvislosti
Saint-Exuperyho Citadelu: Panství nespočívá v po
četním výčtu všeho majetku, nýbrž ve vztahu k Jeho
Jednotlivým částem, vazbě mezi nimi a okolním
světem.
Naplňuje mě oprávněnou obavou, jak se vytrá
cejí ekologické principy z předvolebních pravico
vých stran a hnutí. Cožkak opravdu Jde Jen o spra
vedlivé dělení kořisti? Cožpak se Již nedokážeme
podívat na svět vezdejší očima dítěte a srdcem,
otevřeným pro úpěni zubožené přírody a trpícího
člověka?
V současné době, kdy se formují základy de
mokratické a spravedlivé společnosti, nezapomínej
me na práva všech živých tvorů v přírodě: Jsme
s nimi spjati více, než si dokážeme připustit. Aby
se nenaplnilo heslo německých zelených:"Až zahyne
poslední
strom, poznáte,
Že peněz se nenajíte."

Aleš Šulc

-----------------
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KV HOS

Na svém posledním zasedání KV HOS řešil
a jednal o těchto otázkách:
- financování klubů HOS
- příspěvky členů a Jejich výše
- podpora klubů HOS
- zajištění prostor pro HOS v Praze
- svolání členů HOS Prahy a okolí
FINANCOVÁNÍ KLUBŮ HOS - Klub demokratické
pravice HOS vznesl požadavek na jednorázový roční
příspěvek na svoji činnost. Výše i forma finanční
ho příspěvku byla předmětem diskuse, z které vzeš
lo rozhodnutí prozatím předat KOP 4.000.- Kčs. Vý
še finanční pomoci, nebo příspěvku, bude řešena za
přítomnosti zástupců všech klubů, kterým KV HOS
udělil právní subjektivitu [razítkoj a ty předne
sou ostatním zprávu o své činnosti a plánech na
další období.
PŘÍSPĚVKY CLENU A JEJICH VÝŠE - byla potvrze
na výše příspěvků z minulého roku: 1OO.— Kčs/rok

-----------------

základní příspěvek a 30.- až 50. - Kčs/rok studují
cí,
vojáci a důchodci. 60% odeslaných příspěvků
převede KV HOS Jednotlivým klubům, jejichž členové
příspěvek zaplatili.
PODPORA KLUBŮ HOS - KV HOS bude podporovat
především zakládání místních skupin a klubů HOS.
Členové KV rádi přijedou na ustavující schůzi
místní skupiny HOS, nebo Jinak pomohou [např.
v Praze se dobře spolupracuje s členy KAN a Občan
sko demokratické aliance].
ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR PRO HOS V PRAZE - KV HOS
s pomocí Roberta Nového pronajal v Praze 3 - Járo
vě ul.
U Kněžské louky č.32 sál a provozní
místnosti pro klub HOS. V sále se může používat
okamžité, ostatní prostory se upravují.
SVOLÁNÍ ČLENŮ HOS PRAHY A OKOLÍ - na konec
dubna se připravuje v sále U Kněžské louky setkání
členů HOS. KV HOS se pokusí zajistit účast poslan
ců PS a ČNR - signatářů Manifestu HOS.

0 klubech HOS

dopisy... názory... dokumenty... dopisy.. .n
Výtah z prohlášení Hnutí za občanskou svobodu byl
otištěn dne 20.3. v LIDOVÝCH NOVINÁCH a PRÁVU
LIDU.

PROHLÁŠENÍ HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU K UDÁLOSTEM
V BRATISLAVĚ
Hnuti za občanskou svobodu vzniklo 15. října
1988 jako volné sdruženi politických skupin a klu
bů občanů Čech, Moravy a Slovenska. V čele početné
slovenské skupiny signatářů a stoupenců manifestu
"Demokracii pro všechny" působili Ján Čarnogurský,
Milan Šimečka, Miroslav Kusý, Hana Ponická, Vladi
mír Maňák, Anton Selecký a další osobnosti. Dodnes
je HOS sdružením celostátním a členem jeho koordi
načního výboru je pan Hanajík,
poslanec za HOS
v Nimnici
u Povážské Bystrice.To nás opravňuje
i zavazuje,
abychom poslední
události
nepřešli
mlčením.
Především bychom rádi připomněli,
Že naše
předlistopadové úsilí o obnovu pluralitní demokra
cie bylo nerozlučné npjato se zápasem o plnou ob
novu naší státní a národní svrchovanosti.
Ne
potichu a v domácím úkrytu, ale veřejné a nahlas
jsme
žádali
spolu
s
ostatními
občanskými
iniciativami,v dopise parlamentům a vládám péti
státům Varšavského paktu,
aby odsoudily srpnovou
invazi. V témže dopise jsme požadovali odchod oku
pačních vojsk. Události se dramaticky zauzlily ko
lem 21. srpna 1989, kdy pét našich slovenských
členů HOS, kteří hodlali uctít obéti okupace polo
žením kvétin, bylo zatčeno a mélo být postaveno
před soud. To byly chvíle zkoušky nejen lidské so
lidarity,
ale i skutečné vůle po obnovení
naší
státní a národní svrchovanosti.
Mezi stovkami
občanů, kteří se zastali péti uvězněných demokra
tů, nebyl ani pan Pánis, ani pan Markus a ani pan
Mináč. Tehdy se měli zastat skutečné utlačovaných
Slováků.
Hnutí za občanskou svobodu vydalo v červnu

1989 pro své členy i širokou veřejnost "Principy
nové ústavy". O příští podobě republiky se zde
píše toto: "Československo je federací dvou národ
ních
republik,
České
a Slovenské.
Dosavadní
ústavní pravomoc obou republik není možno omezovat
pod žádnými záminkami. Naopak by bylo vhodné,aby
vedle československé ústavy existavaly i ústavy
obou republik. Všeobecné deklarací dosavadní ústa
vy o dobrovolném svazku dvou rovnoprávných národů
by měl být dán reálný právní základ ústavním pos
tulováním práva na národnísebeurčení až po even
tuální odtržení. V rámci České republiky je třeba
nově vymezit postavení Moravy s aspektem k její
historické a kultůrní specifičnosti".
V uvedené pasáži není ani zmínka o nějaké
státní smlouvě mezi dvěma republikami.
Nikdo ji
tenkrát nepožadoval, ani Ján Čarnogurský,
který
byl spoluautorem tohoto textu.
Jsou v ní však
všechny prvky,
které obsahuje i
návrh ústavy,
který * předložil veřejnosti prezident republiky.
Říká se že státy se udžují ideami, z nichž
vznikly. Volba před kterou stojí občané Slovenské
republiky,
není volba mezi tou či onou podobo
federace.
0 tom se rozumní lidé při dobré vůli
dohodnou. Jde o to,
zda chceme tvořivě navázat na
tradici, u jejíž kolébky stáli Masaryk a Stefánik,
nebo na tradici státu, u jehož zrodu asistoval
Adolf Hitler.

V Praze
18.3.1991.
Za
Koordinační výbor HOS
mluvčí:Tomáš
Zelenka,
Ilja
Květoň,
Jaroslava
Richtirerová.
Miroslav

Hanajik,

František Kostlán.

Jan

Stern

st..Aleš

Šulc,
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) Problém dneška - lustrace.

Hnut» za občanskou 3vo'oodu zahájilo 27. února
1991
pravidelnou
radu
veřejné
přístupných
diskusních fůr.
Diskusní kluby by míly přispět k odhalení
názorové jednoty nebo naopak nejednoty v reveni
problému, které se dotýkají nás všech.
První setkáni bylo věnováno tématu "lustrace
veřejných činiteiú". Jelikož se jednalo o aktuální
problém dnešních dnů, nebyla nijak překvapující
pomé rné značná účast. Ukázalo se, že naši lidé se
zajímají o politické déní a že jim není lhostejný
osud společnosti.
Zaznělo zde mnoho nejruznějších názoru, které
dokázaly zaujmout většinu posluchačů, ale já se
chci zamyslet nad nečekaným stanoviskem pana Jana
Sterna.
Pan
Stern
začal
vyprávět
tri případy
informátoru ze svého okolí, ovšem zaujal velmi
překvapující stanovisko.
Bez Jakéhokoliv náznaku záště nám popsal tri
informátory - de facto oběti svých slabosti.
Dokázal každého z těchto tri pochopit a od
pochopeni je už jen veimi malý kousek k odpuštěni.
Z ust člověka, který díky podobným lidem prožíval
uplynulých dvacet let očistec na zemi, bylo něco
takového dost překvapující.
Uvědomila jsem si, jak nesmírné siiny poraini
základ musí mít ten, kdo v sobě dokáže potlačit
přirozenou lidskou touhu po pomstě.
Během večera zaznělo i několik radikálních
názorů, volajících po odvete, zkrátka něco na
způsob modermcn honu na Čarodějnice.
Stálo by za zámyslem, zda ti. Kteří dnes
nejvíc křičí, projevovali stejnou aktivitu i v
minulých letech, kdy to bylo spojeno s rizikem
persekuci !
0 to víc si musím vážit lidského postoje pana
s terna.
Nejsem vířící. aie napadá mne jedna moudrost
z bible. která se na tuto situaci přesné hodí :
"Kdo Jsi bez viny, hod první kamenem.
Nemíním 3e však nijak zastávat lidi, kteří to
dělali pro svůj osobni
prospěch, pemze nebo
prosté ze zloby a nenávisti. Jen mam strach,
abychom
pod
vlivem
vášni
dokázali
Ještě
rozlisovat.
Se zajímavým příspěvkem vystoupila pam J.
Studnicná.
Vzala si za zaklad odvysílanou televizní
inscenaci, která se zabývala zneužitím lékaře.
Jako pomocníka a poskoka StB. Paní Studničná
otevřené přiznala, že z pdobných lékařů ji obešla
hrůza.
Měla pravdu, protože takový zaprodaný lékař,
který zradil Hyppokratovu přísahu, je schopny
všeho a dostat se mu do rukou, tak nevím... prime
se nabízí srovnat tyto lidi s podobnými "lékaři" z
koncentračních táboru a vzpomenout na jejich ubohé
oběti.
Když se propůjčí k podobným praktikám člověk
lékař,
symbol nejvyšší
humanity, ochrance
života, je to ZLOČIN !
Takový člověk ztratil právo na život na
vysluní společnosti, pokud neztratil i právo žit
mezi slušnými lidmi.
Pro tohle nelze nesouhlasit s tun. aby se
tyto případy odhalovaly a aby se na ně ukázalo
prstem. Jen tak se zabraní
případnému dalšímu
zneužití téchto lidi kýmkoliv a kdykoliv.
Ale nezáporní nejme na to. že zub za zub a oko
za oko nic neřeší . a že násilí plodí zase'jen nove
násilí !
Marcela
Vráblova
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Něco málo k Lednovému Zpravodaji:

Souhlasím s článkem Tomáše Zelenky ‘Jak dal
po sněmu OF",
rovněž se přikláním k článku Nadi
Kalousové " a přece přijde i Petr Vok". Nemohu

souhlasit s vyroxem i.ng. Kuby, cituji
nejsme
ochotni zasednout 3 nimi ke společnému stolu".
Jedna se o OF.
1. Toto prohlášeni měl podat za svou osoou.
poněvadž s tímto výrokem jsme nebyli seznámeni
před jeho uveřejněním.
2. Nejsme a nebudeme v koalici 3 OF. proč
však nemůžeme spolupracovat a společné vyřešit
mnohé situace našim uhiem pohledu. Vice hlav, více
rozumu, a ne vždy OF je řešilo spravedlivé. Mluvím
za sebe. Casto OF udělá kopanec někdy 1 nevědomky,
lidi to pobouří, a začne nesmyslné psaní do tisku
a hněv se šiří jako lavina, když budeme u toho
Jako členové HOS. mnohému se předejde a když ne.
pak přijde na radu tisk. Možná že se mýlim. mýlim
však se málokdy.
,,
,
Josef Cichon .
Nový J íč i n
Dovolte mi jednu marginální poznámku.
Ve
dnech 23. a 24. února -91 uspořádal v Praze Insti
tut pro středoevropskou kulturu a politiku, KAN,
Konfederace politických vězňů Čech a Moravy pří
pravný seminář Stálé mezinárodní konference o zlo
činech komunismu. Není pochyb, že pro morální ozd
ravění naöeho národa jde o čin významný a z mnoha
ohledů záslužný a účast na semináři pro nekomunistické organizace je tak říkajíc povinností. Tím
spíž pak takové organizace jakou je HOS, která ja
ko jedna prvních organizací v době komunistické
totality dokázala vmést komunistům do jejich křivé
tváře pravdu o stavu našeho národa a vlastně
o nich sáných.
A právě to mě zaráží, že mezi účastníky semi
náře nenacházím HOSity a HOS jakotakový. Kdo může
za tohle politické
faux pas? Byla to jedinečná
příležitost, jak před veřejností o sobě nechat vě
dět, protože nic naplat, ěirěí veřejnost o HOSu
musí vědět,
že existuje: pakliže si klade nějaké
politické cíle. A to nejen veřejnost v Praze. Ne
může obstát výmluva,
že na to nemá lidi: chápu
značnou intelektuální vykastrovanost HOSu, nicméně
se domnívám, že v HOSu je stále přítomno dost
schopných a inteligentních lidí, kteří svou účast
na semináři měli chápat jako svou morální povin
nost.
Anebo si HOS nechal ujit příležitost blýs
knout se na veřejnosti díky roztržkám uvnitř něho
samého? Anebo,
nedej Bože, nesedí snad ve vedení
HOSu levičácká, ktyptokomunistická klika?
Ladislav Malý, Praha 6

) Vařena redakce.
po přečteni lednového zpravodaje jsme nuceni
upřesnit závěr Roberta Nového v jeho c lanku Po
posledním sněmu OF v Praze". Na straně 8, je
reCeno v bodě 4:
"Stoupenci OF v te podobě v
Jake bylo
doposud.
s
jednoduchou
registraci c lenstvi.
shromážděni okolo Josefa Mrazka z rady OF. k
tomuto stanovisku se
přikláněli te: Socxaim
demokrate z Klubu soc. dem. OF a Transnacionalni
radikální strana".
Každý, kdo sleduje politieke déni, specielně
kolem Občanského fóra v te době dobře védéi, že
iniciativa T.R.S. byla směrovaná jen pro zachovaní
Občanského fóra jako takového, pro dialog uvnitř
OF.
Jasné jsme prohlásili,
že nemluvíme ve
prospěch žádné skupiny uvnitř Občanského fóra.
Transnacionalni radikální stranu opravdu nezají tna,
jakou bude mít většinové politické uskupeni v
Československu organizační strukturu, šlo nám jen
o možnost vytvořeni politické strany, ktere jsou
bežne v anglosaském politickém prostředí. Souvisí
to úzce s volebním úspéchem rozdíleného Občanského
fóra a s stale se stupňujícím
počtem politických
stran.
V případe,
že by se Občanské fórum
nerozdělilo, tedy neoslabilo svou politickou a
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•zolebm
silu,
bylo
by
v
zajmu ostatních
politických stran
scruzit se ve větší volební
celky, aby byly schopny získat ve volbách potřebný
počet hlasu.
Rozdělením OF jen zpomaluje vývoj
vnitrostátní politiky na tomto poli.
Proto si nejsme jisti, jestli weet čtyř
názoru o budoucnosti Občanského fora Robertem
Novým byl úplný. Mé i by tam byt prezentován názor
T.R.S.
: Je ihostejne jakou strukturu OF zvolí,
nemělo by se dělit a tím se vzdát možnosti
vytvařet stabilní politiku.
Kdyby to byio možně, žádáme o otištěni tohoto
dopisu v prvním možném nasiednem čísle zpravodaje.

} ...Nadále jsem propagátoram a zastáncem HOSu
všude, kde se pohybuji.... Slíbil jsem svým spolu
občanům před volbami 1990, že budu kandidovat jako
nezávislý a protože se to nepodařilo, chci pokus
opakovat při další příležitosti.
Jsem
rozhodnut
v
Ústi
n/L
maximálně
podporovat klub HOS.
Hlavní osobností by však
bezpochyby mál být někdo morálně čistý, signatář
HOS z doby disidentského působení... Organizační
forma,
cíle, ale zejména podstata vyplývající z
Manifestu jsou pro mě jediné^přijatelné ze spektra
politických stran a hnutí v ČSFR.

Richard Stockar - T.R.S.
Krakovská 9. Praha 1

Dalibor Černý Ústí n/Labem

Příspěvky za rok 1990 zaplatili:
PRAHA: PÍ - Šiklová J.,Kostián A.,Deyl M., Stockar
R., P2 - Hoffmanová A., Brodský P., P3 - Olšar J.,
Marvanová H., Pilnáček Z., Hejl V., Zezula L. , Ve
selý J., Pyká M., P4 - Králíková L. , Pavlíková E.,
Bulzberg I., Hrabal J. ,
Dobaka J.. Vrátný A., Je
línek J., Halanová H.,
Vlasák T., Zemánek L. , Hoperik T., Brixi J., Stern J., P5 - Dubský F., Kovanic J. , Kovanicová I.,
Strachová M., P6 - Engst
P., Vořech C., Černý M. , Malý L., Prošková H., Rů
žičková A., Grasserová V., Klepetářová J., Kozlík
J.,
Duchoslavová P.,
Zahradník L., Zelenka T.,
Heci J.,
Vráblová M., Šulc A.,
Pí - Bařtipán O.,
Lipanský L.,
Fára J., Zemanová M., Kalousové N.,
Běloušek J., Trnka D., P8 - Baťtěková D., Kros J.,
Studničná J., Svoboda J.,
Křížová I., P9 - Gabriš
J., Řeřich A., Král M.,
Král J., Plecitá M., Plecitý M.,
Zeman B., P1O - Hrabinová B.,
Cech J.,
Kroupa M., Břínek J., Procházka J., Másilko K.,
Másilková J., Květoň I., Janiga L. , Cisařovská B.,
Pobořil V.,
Zajíc M. ,
Štrobach L., Veselý P.,
Schopffer J. , Čok M.,
Kocour J., Beran J., Pavlí
ček F. ,
KRAJE:
STŘEDOČESKÝ Pustina P.,
Muller, J.,
Neubert E. , Horáková H.t Klán V., Semrád M. , Štern
berk J., Šuta J.,
JIHOČESKÝ - Souček T., Součková
A., Petřík M., Čamra M. , Mařík L. , Pražma J., Válková B., Frnková M., Kubíček P., ZÁPADOČESKY - Si-

mice M., Hec J., Horký J., Klein J., Mašek P.,
Tlustý Z., Javorský L., Odehnal J., Míšek V., Jí
lek F., Prosser F., Kovářová D., Prosser F., Marek
J.,
Pintíř F.,
Prunek J.,
Wudyová D.,
Wudy K.,
Brexl J.,
Prosser P., Havlíček L., Valcoller O.,
Dobřemysl J., Švábové A., Mašek P., Pokorná J.,
Pokorný
J.,
Jelínek
L.,
Naciejovský
T.,
SEVEROČESKÝ - Konopka K., Borč P., Jiskra A., Frýdová H.,
Haringová A.,
Matějka J., Piskač M.,
Klaus O.,
Hrdina V.,
Sedláček L. , Křivská J.,
VÝCHODOČESKÝ - Klicpera J., Jenšovský, V., Škorpilová E.,
Machalová E., Všetečka V.,
Šik O., Lan
ger, Macoun Z., Talácko P., Balog M., Kořínek P.,
Jančík
P.,
Mimra
Z.,
Horka
V.,
Černý J.,
JIHOMORAVSKÝ - Kudr,
Helešicová A., Klapil L.,
Vidlařová £., Král J., Stuchlík D., Dohnal M.,
SEVEROMORAVSKÝ - Koukl J., Miifait J., Coufal S.,
Novák D.,
Lauko J., Čechák S., Koliba B.,
Hajný
V., Kolibová B., Tymlová I.,
Tyml J., Novák B.,
Kuba B., Kubová M., Cichiň J., SLOVENSKO - Kravec
J.,
Knapik M.,
Bagin J.,
Halas J. ,
Baculik L.,
Lomňančík E., Hanajíková E., Hanajík M.
Mezi těmi, kdo příspěvek HOSu zaplatili, jsou i ti,
kteří museli z HOS vystoupit
nebo ani do HOS
nevstoupili. Přesto příspěvek poslali na rozdíl od
většiny členů.

» PŘÍLOHA «

Indická filosofie v disentu
Koceny disentu v oblasti Indické
ČSFR za posledních 42 let.

filosofie v

Již
za
první
republiky
existovaly
v
'esKOSxovensKU
různé
Společnosti.
které
se
zaDvvaly 3tudiem Indické filosofie a praxi jeho
ducnovntch škol. Byly zakasaný za druhé světově
války. a pak po krátkém intermezzu ocetr.e v roce
1948. Následující přehled nem zcela jisté úplným
zaberem tohoto vvvoje. ale ukazuje směry disentu
ve kterem jsem vyrostl a který oy i mnohem stars i
.než - li Charta
.
Jedmm směrem byla škola koncentrace a Jógy

Karia Weinfurtera. kterv byl žaxem mystika a
évobeaneho
Zednare.
Kernmga.
Následovníkem
Weinfurterovvm oyl po jene smrti doktor ótokar
čapek. Mezi jeho zasiuzr.e prače pat1“-- překlad ü ia
5iva a gama -z roce 1947 vyaanem v časopise ?3ycne.
Tento piodr.v
lutor byl na konci štyficatych let
zavřen StB z tzv.
afere Weinfurter. jejímž cílem
byl
útok
komunismu
na
nezávisle ■ duchovni
společnosti. Z vézem 3e dostal až v roce 1961. Za
kratkv čas na to.
tento badatel a filosof zanynui
nešťastnou náhodou tax. že spací u *eky Vydry na
šumavé
na kamen
a
zlomil si
žebro.
Jene
následovnici
tvořili
male
zucncvr.i
poezemm
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skupinky v Severních Cechách a v Praze. Protože
nebezpečných
podnicích parapsychologie. Napsa.
StB radila v řadách duchovních společnosti jako
*adu knih o kabbale. Byl zatčen a ve vézem mučen.
vichřice, začaly tyto společnosti zanikat a jejich
Některé knihy z jeho zabavené knihovny .-.sou v
zbytky 3e shromažďovaly jak 3e dalo.
depositary Statni knihovny Klementina v Praze.
Další
skupinou byl tzv. Spolek Heranove.
Pan Iglauer - magik. přeložil dílo Herma
Vétšina jeho členu byla zatčena. Jsou mi znama
Trismegista.
Jména - Jirman a jeho kniha 'Nem smrti". V roce
3 ivánandovci. Jejich hlavmm propagátorem byl pan
1947 - 1949 v ném tvořil i muž pod pseudonymem R.
flabek z Hrubé Skaly v severních Cechách, byl
kterv napsal
vydané
dílo
Déhacakrakathan a
obtěžován Bezpečnosti . přeložil 3koro všechna :u la
samizdat - Tantrické studie v Hathajóga pradipika
Svá mi ho Sivanandy.
Jeho žáky c-yli mime jiné
atd.. znal vedle mnoha jazyku 3taroindický sanskrt
Rackovi, pan Jaros a další .
a byl zmizen v našich psychiatrických lecebnach v
Pani Jehova, priteikyne Sivánand, uveřejnila
padesátých
letech.
Patřil
mezi
průkopníky
jeho dopisy v samizdatu, zemřela roku 1979.
Tantrického Hinduismu u nas.
Následovnici
'Jnivesta lie. 3yli to potomci
Theosoficka společnost navazující
na učem
nebo
následovnici
společnosti.
kterou
vedl
Heleny Petrovny
31avatské byla representovaná
vynikající mag a hermetik Českého původů Pierre de
panem presidentem proť.
Lžičkou učitelem sanskrtu
Lassenic narozeny v Jižních Cechách, jenž donaza_
a jógy, po ném nastoupil pan Cimr. žák .nyní vydá
stejné divý jako mag Davie Copperfield s Kar.acy.
vaného Květoslava Minářika.
Společnost byla na
Byli r.o
•
Jan
Solovjev
politicky vezerpočátku padesátých Let rozpuštěna. Její tradice
padesátých let;
pan .Katona - proutkař. Va.ja
byla roztroušené přenášena kupř.
Háčkovými a pod.
Pappadopulu. ta s J. SóLovjevem zachránila .iron
Pan Cimr přeložil Theosoficke nauky do Češtiny v
Lassenica před zničením a další. Smrti odnesl svůj
samizdatu.
konflikt se silami zia a StB Rohlíček. StB casia
Petr A. Touše«. nebo - li Petr Klima byl
po materia Lech Lassenica kce mohla.
Vídeňským občanem a té: žákem Kerninga.
Po va Lee
Mezi
podzemní
vydavatele
navazuji
r.a
se dostai do Prahy.
kde zůstal na Zižkově,
Universalii patřil pan Zadrobilek mladší. Vydal
vyučoval Hinduistickou mystiku, byl zván mistrem
celou radu klenotu
středověkého nermetismu a
malých mystérií. Zemřel roku 1982 na Zižkove. Mezi
kabbaly
v
samizdatu.
Mel prebiemy
* 6tB.
Jeho maio známe samizdaty patří Hadi
síLa v
Astrologové - bylo jich v Ceskoslcver.3xu asi oxolo
Tantrach. Filosofické texty z eposu Mahabnáratam.
sedmdesáti. Připomenu ty. o ktervch vím. že byli
překlad a wkiad díla Uttara gi ta a mnoho dalších.
nejvíce
presekuovani.
Astrolog
Hřebacka.
v
Mezi Jeho žáky patřili - p.
Racek. Vlasta
sedmdesátých letech zatčen, obviněn s nezákonného
Pachmanova. p. Bartoň, pan Cech a další.
obohacovaní. Pravou příčinou byl jeho hc>r:skop
Drtinolovci
tvořili
směr
navazující
na
republiky
Československé
o
prognose
pacu
Klasicky a car.trickv Budhismus. Frantisek Drtikol
komunizmu. Zemřel ve vezení. Michal Kobai. poli
patřil mezi naše ne.jlepsí fotografy ’.'šech dob. Mél
ticky vězeň sedmdesátých let - až osumdesa-. c.n
asi sedesat :aku i v zahranič; . přelezu a vytvo
let. signatář Charty 77. často počítal horoskopy
řil celou ~adu dél o budhismu. Málo zr.ama je .jeho
Václavovi Haviovi a *ada dalších.
filosofická .-zoresponaence s Ladislavem .Klímou.
Nemohu opomenout první vlnu příznivou nnut;
Vstoupil do KSC pro sve idealisticxe smyšleni. 3yl
Hare Krišna.
ktere StB postupné
vyhnalo ca
vsak zany sk^aman neboť sí pletl komunisty s
hranice.
budhistickou
obci .
Mezi Jeno následovníky a
Navazal jsem na spolek Heranove. Drv» ke lovce
příznivce patřili autorj - Květoslav Minářik.
a stoupence ?.
Klímy v roce 1982. Zviaste c-.
K.
jogín autor překladu ?. dél Tibetského Budhismu.
Rackové obsahující jednu knihu psanou mediene o
nyní vydávány nakladatelstvím Kanopus, zemřel roku
hoře bohu z roku 1963 a na její překlady Aitareja
1973: dale
xoktor Tomas.
cosud žijící mystik a
a Káušítakí upanišad. Zaiožil jsem jako nejmlaaSi
autor dél o vac:rajanovem Budhismu: pan Hajn již
autor duchovního samizdatu v ČSFR edici Jájananda
nežijící
autor deseti knih. mysticky básnik a
v niž od roku 1983 vyšlo 60 knih upanišad s mými
převažr.e budhiscickv autor.
jeho prostřednictvím
komentáři,
pětidílna
studie
o Hinduistickém
byli vyučovaní
pozdní
crtikolovi žáci jako pan
tantarismu - Lakulisa Tantra.
stidue o starém
järo= .
samizdatový překladatel 3’nagavadgi ty. pan
Kgypté. rada povídek a příběhu, dvě politilogicxe
Cech.
pan Bartoň a další .
Květoslav Minář ík
3tudie o demokracii a formách kastovního systému
vyrostl ve svéráznou osobnost, kdy se s člověka se
Staře
Indie
atd.
Dvakrat mi byla knihovna
základním vzděláním stal odborník na Tibetský
pročesaná 5t3. Jsem Signatar českých čepí a :-;c£
budhismus. -eno :aky se stali p. Kulovaný. Rackova
Robert Novy.'.
a uais i . .jedním z nejlepsich byl donedávná lijící
Dalším těžkým případem byl iJno Maigrando
ostravský
učitel
/écantu
lamana Manarišího,
pravým jmenem pan Sladeček/ z Ostravy, vynikajíc-,
jarosiav Kočí. který ave vzpomínky zachoval v
překladatel a autor mnoha děl. která mu StB at
samizdatu Memoary. Jeno sakem a nasleccvnikem Je
aonedavna braio a jehož
udavačkou byla jeho
mg. Jarosiav Vacek. autor mnona samizdatu ze
viastní žena. Jeho rodinný život Je vrcholnou
sedmadesatých
a
osmdesatven
let.
Mezi
tragedii tvůrčího člověka.
ne.jzaj imavé jši překlady patři - Vidžnana bhairava.
Tentc přehled Je jen kostkou celeno mnozstv-.
Sivá sůtry. Jóga Vasištha Maharamajana. Rámagi ta a
utrpení a vstrků lidi, kteří nikomu neubližovali a
aaiší.
kteří sí přáli jen klid ke sve práci. Mimo Pránu
Poiobudhisitickou
společnost
tvořili
psali ještě i jiní
autoři. jakc pan Nekonečny,
Jirmařova, pan Hejhai. a Jejich žákem byl Již
odsunutý reformatory až do Tábora a další.
zesnulý Fracišek 3artoň. Unitáři 3e často a velmi
Drtivá většina autoru. kteří
se vynořili až
brzo zbavovali
ve
svých
■‘adach ideologicky
rok po Listopadu neméLa s :unto disentem nic
nepohodlných, aby nebyli zaxazani. Odešel od nich
společného.
pan Scheuffler Jiří, autor mnoha děl mime Jine o
Tento disent byl mnohdy silné propojen s
tajných radech Rosekrucianu apod.
. r.éjaky ías
částmi lharty 77. HOSu. Českých détí a NMS.
působil v Unitárii doktor Tomáš.
Mimo tc tu však existovali služebníci režimu,
Trochu
se
propojovali
s
panem Holým,
kteří mu nabizeii výjimečnými schopnostmi nadané
Theosofem, který zemřel v roce 1961 a kteremu
jednice k parapsychologickým rejdům pro VKR a StB.
bezpečnost na sklonku života zabavila jeho Spisy a
jako dr. Rejdak. zemřelý dr. Cahuda a další. Mncno
psací 3troj.
agentů hlídalo oficiální kursy jógy CStv u unitařu
Antroposoťove. přežívali tajné jak se dalo,
působil v tomto směru dr. Kafka a další.
ale o jejich aktivitě je mi známe velmi málo,
Mezi témito utlačovanými lidmi rostlo me
přestože 3pisy jejich zakladatele dr. Steinera
duchovni a politické přesvědčeni, těmto lidem
béhaly v Pražskem duchovné - filosofickém podzemí.
nikdy nezaplatíme ty desítky a 3tovky dél, ktere
3aroonovci.
Franc 3ardon byl experimentuicim
uchránily budoucím pokolením teto zemé.
magikem.
který
:dmitl
StB
spoluprací
na
Robert Novy KDP HOS

Zpravodaj
Hnuti za občanskou svobodu

PO UZÁVĚRCE
KV HOS pořádá dne 27.dubna od 13.oo
hod setkání členů a příznivců HOS
Prahy a Středočeského kraje. Setkání
se uskuteční v sále KOS Praha 3
- U Kněžské louky 32.
UPOZORNĚNÍ Z Do tohoto Čísla ZPRAVODAJE budeme již vkládat
složenky na zaplaceni příspěvků HOS.
Kdo složenku nedostane v tomto
čísle, dočká se příětě. Složenku můžete použít i k uhrazení příspěvku
HOS za rok 1990 [ten kdo jeátě nezaplatil].
V tomto případě vyznačte
na zadní straně složenky v díle ’zpráva pro příjemce”,
že platíte
i rok 1990.

KV HOS bude pořádat podobná setkání i
v jiných městech.
Čekáme
na Vaši
iniciativu.
ZPRAVODAJ HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU - HOS
vydává Koordinační výbor HOS-KV HOS pro vnitřní potřebu. Výtisk je neprodejný.
Adresa redakce: poštovní schránka 161, pošta Dejvice - PSČ 160 00, Kafkova 19.
Redakční rada: Aleš Šuic, Marcela Vrábelová, Jaroslav ßönisch. Uzávěrka čísla vždy 15. každého měsíce.

ZPRAVODAJ slouží Vám všem.Chcete-li rozšířit zprávy o Vaší činnosti, připomínky, sdělení či oznámení
a případné stanoviska Vašeho klubu pište do redakce. Kreslený humor, nebo fotografické ilustrace k textu

vítány - Redakce.

