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Blýská se na lepší časy?
Tak
to
máme
za
sebou.
Sešel
se
usnášeníschopny
sněm
HOSu,a
v
překvapivé
konstruktivním
duchuna
rozdíl
od předchozího
potvrdil smysl další existence Hnutí.
Rady našich
příznivců
sice
prořídly, neboť
mnozí
naši
přátelé,
spolutvůrci HOSu, odešli do
významných státních funkcí a spolu s mnoha dalšími
jsou natolik zanéprázdněni /což jim ani tak nemáme
za zlé /,
že jim nevyzbyvá prostor pro spolupráci
s námi pozůstalými.
Cas
však
ukazuje,
že
nepřeberné
množství
problémů,
. do
kterých
jsou
na
svých
nových
prebendách
vtaženi,
zplošťuje
natolik
jejich
vidéní svéta,
že
se negativné obráží i
v jejich
postoj ích.
Bohužel korumpování mocí vétšinou probíhá tak
pozvolné a záludně,
že ti, kterých se tyká, si ho
ani neuvědomují. A tak možná nebude dlouho trvat a
uslyšíme,
že "kácí-li se les, lítají třísky". Tím
však jen potvrzují důležitost našeho
hnutí, totiž
vytváření
zpětné
vazby
bez
které
se
skutečně
demokratická společnost
neobejde
a jejímuž hlasu
moudří
politici
pozorně
naslouchají.
Je
životadárným
korektivem,
otevírajícím
mysli
a
srdce
i
pro
jiné
hodnoty,
než
je
zlaté tele
konzumní společnosti.

V
tom
je
úloha
HOS
nezastupitelná: hájit
základní
lidská
práva a upozorňovat
na morální
odpovědnost každého z nás za
jejich dodržováni. A
to nejen mezi námi lidmi samymi, ale i odpovědnost
k životnímu prostředí,
přírodě a celé biosféře, s
jejíž existencí jsme
bytostně spjati a
na jejímž
osudu závisí i osud náš.
Můj děd říkával:
"Cím
hůř,
tím
lip". Jako
věčny optimista myslel jsme si
svoje. Teprve nyní
začínám chápat pravou hloubku tohoto výroku. Každá
těžká
doba
totiž
prověřuje
vztahy;
malověrní
odpadnou.
Vskutku, v nouzi poznáš přítele. Zdravy
organismus si však uchovává
schopnost semknout se
a vytvořit zdravé jádro, z kterého začíná ozdravný
proces.
Rozvíjející se diskusní kluby a aktivní práce
na novém programu nasvědčují,
že tento
proces už
začal.
Navazujeme tak na svoji tradici,
která se
zdánlivou
ztrátou "nepřítele
číslo jedna" jevila
už jen jako pěkná, nicméně zasutá vzpomínka.
Ceká nás těžká,
ale stále
navýsost důležitá
práce
důraz
na
morální
očistu společnosti,
obnovu
politické etiky
a
obnovu demokratického
života společnosti.
Avšak jenom tato práce, Erpělivá
a
jako
fénix
každý
den
znovu
z
popela
povstávající,
může
poodhalit
střelku
kompasu,
neochvějně směřující k pravým hodnotám lidství.
Aleš
Sulc

USNESENÍ SNĚMU HOS
(1. prosince 1990)
Hnutí za občanskou svobodu je spoluzakladatelem OF a z OF jako celek neodchází, ani nevystupuje.
Koordinační výbor HOS nechává na
rozhodnutí
jednotlivých
klubů
HOS,
jak s OF
v místě jejich
působení budou spolupracovat.
Sněm HOS deleguje zástupce do orgánů OF.
Hnutí za
občanskou svobodu je
nezávislé politické hnutí,
sdružující občanské
politické KluOy,
místní skupiny a jednotlivce
různých- názorových
směrů.
Společnou
základnou
je
program manifestu
^Demokracie
pro všechny"
a společnou zásadou je
občanská
svoboda.
názorová
pluralita
a vzájemná

tolerance.
Mezní hranicí činnosti
klubů HOS
je
dodržování
demokratickych
postupů
při
jednáni a
rozhodování uvnitř klubu i navenek.
Nejvyšším
orgánem HOS je
sně
m.
scházející
se
nejméně
jednou
za
rok.
Tento
sněm volí
Koordinační výbor HOS.
který tvoři akceschopné centrum hnutí a koordinuje jeho činnost dle rozhodnutí
posledního sněmu HOSu.
KV HOS však nemá právo vydávat jakákoliv stranicky
orientovaná prohlášení. KV
HOS neřídí činnost klubů, ale je oprávněn zaujímat stanoviska, publikovat je a doporučovat je klubům a
členům HOSu.
KV HOS tvoří sedm členů,
volených sněmem,
s hlasem rozhodujícím a též další delegovaní
zástupci jednotlivých registrovaných klubů s hlasem rovněž rozhodujícím.
Klub
HOSu
je tvořen nejméně pěti členy,
registruje se po splnění následujících podmínek,ty
zašle na adresu tajemníka HOSu.
- zápis z ustavující schůze s počtem členů
- jména a data mluvčího nebo mluvčích
- žádost o udělění právní subjektivity
- prohlášení o neexistenci hmotných závazků před registrací klubů vůči jiným právním subjektům.

V následných volbách byli zvoleni tito členové koordinačního výboru:
Miroslav Hanajík, Nimnica,okr. Povážska Bystrica /80 hl ./
Tomáš Zelenka, Praha 6,Lomená 17
PSC 16000
/63 hl ./
Aleš Sulc, Praha 6,Tylišovská 5 , PSC 16000
/60 hl z/
Jaroslava Richterová,Praha 4, V Horkách 26
/59 hl. /
Ilja Kvétoň, Praha 10, Hradešínská 65,
/57 hl ./
František Kostlán, Praha 4, Milerova 3043/2
/54 hl . /
Jan Stern, Praha 4, Spořilov, Bělčická 2846
/54 hl ./

Na následující schůzce koordinačního výboru HOS 5.12.1990
byly jednotlivým členům přidělěny
funkce:
mluvčí - Zelenka, Kvétoft, Richterová
tiskový mluvčí a redaktor Zpravodaje - Sulc
zástupce v OF - Stern
zmocněnec pro styk se stranami - Kostlán
r
P ß -/
tajemník - hospodář - Bonisch
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Zápis z jednání celostátního sněmu HOS,
konaného dne 1. 12. 1990
1/ Souhlas s moderátorem Františkem Kostlánem - odhlasováno
2/ Návrh programu jednání sněmu
~ odhlasováno
3/ Volba volební komise - zvolenis Stanislav Hrabal
Jindřich Svoboda
Luboš Zezula
Komise konstatuje počet přítomných 110.
4/
Úvodní zorává Jan Stern - stručně zkonstatoval činnost HOSu od posledního sněmu 24.2.1990,
který přijal zkonkretizovaný program o třech částech - Volby - projekt svobodné obce - diskusní kluby.
V
parlamentních volbách HOS získal
21.
tisíc hlasu,
v komunálních volbách 25
hositů uspělo a jsou

poslanci v místních zastupitelstvech.
Informace ze sekretariátu a zorává o hospodaření
p. Bonisch

5/

chodí

ve kterých signatáři

dopisy,

a jaká odpovídá Manifestu
p.
Bonisch měl za úkol
zcela proveditelné,
všude
nebyly

projevují

přání,

aby HOS zůstal

v takové podobě v jaké

vznikl

Oběsílal

asi

1000 lidí
k dalšímu členství

obeslat na dnešní snem všechny
správné nebo
citelné adresy,

je třeba zaslat

"velkou přihlášku",

původní signatáře to však nebylo
spousta lidí "vypadla"
z evidence.

dispozici

a člensky

na celé čáře"

- získali

jsou na sněmu k

př í spěvek
"Velké přihlášky" dosud zaslaly jednotlivé kraje v tomto počtu:
194-Praha
42-západní Cechy
4ó-s. Morava
28—střední Cechy 38-severní Cechy
23-j . Morava
21-jižní Cechy
22-východní Cechy
13-Slovensko
Na
Slovensku v Nimnici,
okr.
Povázská Bystrica hositi

“vyhráli

většinu míst v místním zastupitelstvu

- stav
óz

konta HOS je k

9.11.1990 — 9.218,70 Kčs.

Zpráva návrhové komise - Ladislav Nešpor.

Milan Vašák

Složeni komise:
/referuje M. Vašák/ - Ing. Jan Svoboda, Dr. Marcel Deyl, Jiří Wolf, Ladislav
Nešpor. Milan Vašák. Všichni se dohodli, že se nebudou odchylovat od Manifestu - z důvodu praktičnosti
=1 rozdělili úkoly, každý určutou oolast. - Nejdřív však je nutno vyřešit organizační záležitosti.
L. Nešpor - Organizační struktura
Navrhuje se 13 funkcí v koordinačním výboru / 3 mluvčí, tiskový mluvčí, koordinátor, zástupce
z op ............ Nejvyšším orgánem by zůstal snem. - revizní komisi - podřízenou pouze sněmu - redakční radu

-

zcela nezávislou.
- vrátit se k

OF

7/

- Odhlasovaná délka diskusního příspěvku 3 minuty.

8/

Diskuse k organizační struktuře ve vztahu k OF

p.

Valentík - Dožaduje vnitřní

demokracii v HOS.

kritizuje

"marxistické metody“

- staví

se proti

centrismu ...
Petr Brodsky Praha 2 - ..."Několik vět 90“ bylo vydáno poo hlavičkou HOS, to by se nemelo dít.
Vztah k OF není problém,
vývoj ukazuje, že se v lednu OF rozpadne - pak bude HOS vyloučen. Doporučuje
výbor vůbec netvořit, vest je evidenci, ať sí kluby dělají, co chtějí.
lna.
Eva Tůmová ...můžeme existovat jen v koalici s někým...iniciovat některé věci, ke kterým
se jiné strany nehlásí...
pí.
Kalousové
připomíná
sbírku
veřejnosti... v
publicitě akce se asi nejvíc

na
záchranu
Českého
Krumlova... potřeboval a
podporu
podařilo
celou záležitost rozvířit^
Upozorňuje na Klub

pétilisté ruže.
J.
Kovanic HOS by měl byt politicky.
ale ve smyslu Manifestu- kluby- Vztah k OF - jsme dosud
dleny, nikdo = nás neodešel - každý se muže zúčastnit v OF jako jednotlivec, nikoli' jako celek
František Adamik - Přerov - ...byl také kandidátem do CNR ... co dělali Pražáci?... funkce OF mělo

převzít HOS
T.
Zelenka —

vvbor

3-5

členů.

organizovat

administrativně,

ne politicky.

Vztah k OF - byt

garantem morálním
Ino.
J.
Svoboda Nadcházelící dny ohrozí demokracii..nutnost demokraticky uspořádat mít na
rozdíl od OF vymezenou strukturu členství
F.
Kostlán - Připomíná Manifest ..."aby žádny zákon nebyl nadřazen druhému". Tento bod porušen marxisté
z OF
hlásají jakousi pseudodemokratickou
teorii
odpuštění...Upozorňuje,
ze
některé body
Manifestu ješte nejsou splněny. Návrh: HOS jako sdružení politickycn klubu
•
lna.
Bělohoubek Vztah k OF - ukazuje se. že v naší společnosti se dějí věci ošklivé, nesou za
ne vinu už nejen komunisté...HOS- pranýřovat různé špatnosti
J.
Batrna Zasazovat
se
za dodržovaní lipských
prav,
je hodné věcí,
ke kterým se HOS monl
vyjádřit a nevyjádřil, např. nízké důchody politických vězňů a další

p.
Stockar HOS ma hájit /sechny občany.
KV by měl zůstat, byt jedním z vůdčích organu. Jedna
zastřešující
myšlenka
mít
vztah
s
politickými
institucemi
v
celé
Evropě.
Přijmou myšlenku
federalismu. Vztah k OF - podporovat oři návratu do Evropy.
Ina.
Kuba - Novy Jičín - KV zůstat - nikdy nedingoval - být tvořen zástupci jednotlivých klubů.
□F "nejsme ochotni zasednout s nimi ke
společnému stolu".
Doporučuje spolupracovat s jednotlivými
menšími stranami.
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Boris»NetooiI - Měl by byt zvolen předseda, když byl zvolen např. v OF, zlepšila se organizace.
D.
Kláň —
Kladno - "máme 3 hosity v celém okrese -, jsem jedním z mluvčích Kladno Svermov..proč
by se HOS měl izolovat od OF?
Dr,
Deyl — V některých věcech je třeba dojít k názorové jednotě, např. otázka federace. Základní
otázkou -'zda KV zachovat?., v OF - zůstat.
o. Klaus - Tanvald - je důležité profilovat se samostatně.
P.
Cuhra —
Je nesmyslné,
aby HOS byl vtažen do OF. HOS by měl byt školou demokracie na základě
Manifestu.
D, Schroofer - souhlas se vstupem do OF - souhlasí plné s programem klubu demokratické pravice.
Jana Netopílová — HOS by měl byt nadstránický - a spolupracovat s OF
Jitka Studničná - pro OF
Rober Novy - /uplatňuje protinávrh/ - nechce HOS rozštěpit na několik frakcí. Kluby - nemít právo
zaujímat politická stanoviska,
ale reagovat na všeobecné problémy. Jedině v otázkách finančních by se
mělo přihlížet k velikosti klubů,
případně k jejich přínosu apod. Každý klub mít též svou kartotéku a
tak by dvojí evidence měla vyznám při případné ztrátě.
Kluby mohou vydávat ^vá
politická prohlášení.
Klub má právo mít ve svém označení svou politickou orientaci.
Byt v OF /
v případě,
že ODA bude mít
zájem o spolupráci/. Stávajícímu centru HOS vyjadřuje nedůvěru.
Petr Brodsky uplatřTuje protinávrh k organizační struktuře.
-Odsouhlaseno, aby Petr Brodsky se
zúčastnil práce návrhové komise, i další, kteří mají výrazný protinávrh a všichni se pokusili dojít ke
společnému návrhu s alternativami.
Jana Paiskrová - chceme zůstat samostatní -/ uvědomit si co vlastně chceme?/...jít s někým?
P.Hanajík Miloslav - Nimnice, okr. Považská Bystrica - byl představen jako kandidát KV /předčasně
s omluvou,
že musí odejít na vlak/ ... protože ostatní hnutí moc radikální - Hosité v Nimnici získali
8 míst do místního zastupitelstva /VPN-O/.

Robert Horák — usilovat o realizaci myšlenek Manifestu s pomocí OF.
Vojtěch Pokorny — Zdravice ODA - Výzva pro HOSity - prosadit v OF, to co jsme dávno chtěli.
D.
Jenšovsky — Turnov - aby HOS zůstal nezávislou strukturou - je pro koordinační centrum, které
bude co ne.jvíce rozptýleno po republice.
Vlastní časopis je nutností.
- Podporuje postavení StB mimo
zákon.
J.
Richterová
—
vidí
2
hlavní
nebezpečí
ohrožující
existenci
HOS.
l/"válka"
klubů nebo
jednotlivců mezi sebou 2/
chtít existovat samostatně jednak na to HOS v současné
době
spíše nemá
podmínky,
jednak je třeba OF podpořit právě zevnitř.
Je třeba se učit vzájemné komunikaci, než které
jsme byli zvyklí v ilegalitě, demokratickým způsobům.
p. Beran — přejmenovat HOS na Hnutí na obranu demokracie.

Během přestávky
V0 1.NÄ

pracovala návrhová komise - po přestávce — do dokončeni

práce komise začala

DISKUSE

Koudelka Jindřich -

...nelze odpuštění...chceme-1i uskutečnit

život v pravdě

a vytvořit právní

stát

B.K.
Fišera —
/Norská 3,Praha 10,
tel.733387/
- válečný vojensky invalida - přeje si sloučení
druhého
a třetího odboje...trpěli jsme
v době
fašismu
a
komunismu
...
jak
HOS
ochraňuje práva
politických vězňů...StB dostávají, důchod 3.800 měsíčně. . .měl i by se platit škody.
Brněnská___sekce HOS /reprezentováná
na
sněmu asi 7
účastníky/,
vyjadřuje svůj nesouhlas se
současnou prací centra - nesjou řádně informování, i s pronesenými návrhy
Adamik František - proč pravicový klub HOS? - podporovat vznik demokratické plurality.
J. Studničná poukazuje na existenci Klubu občanských a lidských práv
oí. Ka1ousová — žádá o příspěvky na obnovu českého Krumlova
- předkládá složenky - posílá se nejméně 10 Kčs.
J. Kovánic - poukazuje na existenci "S" klubu /suverenita, samostatnost, střed/.
Dále bylo přikročeno k volbě nového koordn.
Bylo
odsouhlaseno.
že volit se
bude
póze
z
navržených kandidátu nebyli proto na kandidátku
/vzdali se/. Způsob hlasování byl stanoven tak,
podle počtu získaných hlasu se sestaví pořadí:

ční ho výboru /KV/
těch,
kteří
jsou
na sněmu přítomni.
Z původních 37
přijati nepřítomní a dále t... kteří kandidovat odmítli
že každý mohl hlasovat pre libovolný počet kandidátu -

Seznam kandidátů a oočet hlasů:
M.
P.
T.
A.
J .
I .
J.
• H.

Jp.
L?L.
B.

- 80
Hanaj ík
- 64
Brodsky
- 63
Zelenka
- 60
Sulc
Richterova-59
- 57
Květoh
- 54
Stern
- 51J
vašák
- 48|
Bonisch
Dey 1
- 48|
Nešpor
- 46
- 45
Netopil

Během hlasování

Zvoleni

za členy

J.
V.
R.
J.
M.
J.
J.
J .
J.
J.
Pp.

Batterna
Jenšovsky Novy
Kovánic
Holata
Netopílova—
Studničná Jandourek Spisar
Procházka Valentík
Schöpfer
-

se Petr Brodsky vzdal

42
41
41
37
35
34
33
29
24
17
13
11
své kandidatury.

KV tedy byli:

1/ - Miloslav Hanajík, Nimnica, okr. Povážska Bystrica
2/ - Tomáš Zelenka. Praha 6,Lomená 17, 162 00
tel. 312 46 48, 2193/2433
3/ - Aleš Sulc, Praha 6, tel. 311 81 38, 69 10 760
4/ - Jaroslava Richterová. Praha 4, V Horkách 26
tel. 4284272, 739551/1.219
5/ - Ilja Květon. Praha 10, Hradešínská 65.
tel. 251185 / KC OF Praha 4 -425302/
6/ - F-antiŠek Kostlán. Praha 4. Modřany Milerova 3042/2

7/

tel. 467418
— Jan Stern, Praha 4. Spořilov,
tel. 764134

Bělčická 2846,

143 O<->

3
-

náhradníci jsou :
Milan Vašák, Brno
Dr. Marcel Dey 1
p. Bonisch

Zapsala:

J.

Richterová

5
Jak dál po sněmu HOS
'J
prosinci
minulého
roku
se
členové
HOS
konečné
dohodli.
jak postupovat
dál. Byl sveden
podobny zápas,
jaký čeká OF.
V HOS
jsme se však
dohodli,
protože v okamžiku, kdy se zdálo, že HOS
bude
další
hvězdičkou
na
vzcházejícím
nebi
pravicových
stran
a
skupin
převládlo
"konzervativní"
myšlení HOSitú
a HOS
zůstal tím
zim byl
v
počátku.
Společenstvím
občanů, kteří
odmítají komunismus
i všechny
jeho socialistické
odrůdy
a tím mají
otázku
politických
postojů v
podstatě vyřešenou.
A protože
naše
hnutí od po
čátku
stavělo
na
prvé
místo
otázku občanskou,
otázku občanské
a .-obody,
nestává se pro HOS jakc
celek
otázka
prg/icovosti
nebo
levicovosti
v
dnešní
široké
protitotalitní
a
protiestebácké

fronte priroritní.
Fo tom
co
z
HOS
asi
před
rokem víceméně
organizované
odešli
sociální
a
křesťanští
demokraté
je
pro
nás
nejblíže
politicky směr,
který prosazuje Občanská a demokratická
aliance ODA a mnohdy
i vyjadřuje v parlamentě
názory HOS
ať
to
byl
návrh
parlamentní
deklarace,
který
hodnotil 42
let vlády
komunismu,
nebo
postoj k
privatizaci nebo restituci. Tím nechci říci, že by
se měl HOS zříkat samostatných politických názoru,
ale nemáme—li zastoupení v parlamentu
a národních
radách
je
mnohem
prospěšnější
dělat
politiku
místní.
kdy většinou
záleží
na morálních vlast
nostech člověka —
občana,
než na
příslušnosti k
politickému spektru vítězných sil.
Otázka postoje ke komunizmu je již
od vzniku
Manifestu
pro nás jednoznačná.
Po dobu Čtyřiceti
dvou let repubJiku ničili.
nikdo nechce, aby nyní
sve chyby napravovali. Až na světlé vy jímky a tito
si musí uvědomit, že jsou pod veřejnou kontrolou a
jsou nahraditelní,
by se
od
nich
soudny člověk
nenechal vést ani na
nejbližší zastávku tramvaje.

Mnohdy nejčernější minulost těchto
borců místní i
státní politiky je předurčuje k
tomu, aby odešli.
Připočítame-1i
ještě
nejméně
140.000
spolupracovníků StB je nutná očista státní správy,
státních podniků a statků.
Krást
se
nevyplácí to musí
být stvrzeno
rozsudkem
soudu.
Jestli se krádež
a obohacování
pojila
se
státní
nebo
stranickou funkcí nemůže
přicházet
v
úvahu
amnestie.
To
vše samozřejmě
platí i v otázkách
zločinů
proti
zdraví, lidské
důstojnosti a svobodě.
Ve státní správě by měli
pracovat lidé noví,
nejlépe takoví,
kteří
v
KSČ
nikdy
nebyli
- s
ďáblem kostky nehráli.
člověk je však, jak je známo, nádoba hříšná a
tak mezi novými lidmi,
kteří usedli, nebo usednou
na posty
opuštěné komunisty se
možná, nebo zcela
určitě
vyskytne
pokřivený
produkt
předchozích
čtyřiceti let.
A teď pro nás HOSity,
jako občany
nesmi
platit
levičák
nebo
pravičák,
ale
je
neschopný, je to lenoch nebo je to darebák.
Proto
prosazujeme
zakládání
místních klubů
všude tam,
kde o to
projeví
členové
HOS zájem.
Vycházejí-li kluby HOS z
Manifestu,
potom
ať se
jmenují
jak
sami
uznají
za
vhodné,
chovají a
jednají
tak,
jak sami
uzanjí za nejprospéšnější
pro svoji čtvrť.
obec nebo město.
KV HOS neklade
žádné omezení,
jen
trvá
na
souladu
programu a
činnosti klubu š Manifestem.
Podíváme-li se okolo
sebe,
vidíme jak moc je potřebná práce
na obnově
obcí a měst,
ať již od tolik vysmívaného obecního
metaře,
přes ráznou ochranu
přírody a kultúrních
památek až po
věci zásadnější jako
školství nebo
sociální starostlivost.
V dobé spravované obci se lidé konečně stanou
k sobě vlídnější,
opět se vrátí duch pospolitosti
a nakonec snad
budou mít
rádi
i
svého ooecníhc
blázna’.
Nenechají
ho
zavřít
do
blázince, nebG
vězení. ale dají mu najíst, někdo mu snad i vypere
a nechají ho v klicu si v obecním
útulku listovat
Marxovým Kapitálem.
Tomáš Zelenka

Hnutí za občanskou svobodu se rozhodlo podporovat
“Společnost - Linhartovu nadaci“, jejíž snahou
je okamžité vytvočení podmínek pro kontinuální živý
dialóg
mezi současnými projevy
světové kultury,
čímž sleduje maximální u. ychlení procesu kulturního a spoločenského života u nás.
Je
bezesporu zbytečné
z dur .'.znova t, na jakou
úroveň se po celých desetiletích devastace dostala
naše
nekonformní
kultura.
A
bylo
by
neméně
zbytečné zdůrazňovat,
že přirozené obnoveni živo
taschopnosti takovéto
kultur”
je
pro společnost
stejné
nepostradatelné,
jako
jsou
reformy
ekonomiky a morálky.
Jedním
ze
společenství,
které
se
snaží o
-ozsáhlou
podporu
všech
nezávislých uměleckých
iniciativ,
je "Společnost
Linhartova nadace".
Formálně vznikla už v roce
1987,
ale jako právní
subjekt pusopi až po listopadových událostech roku
1’89.
Pres veškeré překážky a
těžkosti, na které
"Společnost
L.n.“
při realizaci svvcn záměnu
narazí,
připravila již pro
veřejnost
celou řaau

-ulturmch akci . jako např . :
/ýstava česká alternativa v dubnu minulého
roku v galerii ULUV.
spolupráce
na
výstavě
Ivana
Exnera
a
.Stefana Milkova v květnu minulého roku v Domě pánu

z

Kunětátu.
/Vstává mladých českých
výtvarníku
v New
Jersey v červnu mn. roku.
od runa min.r. byl v provozu rockový klub
i:,oo Stalinem,
ve
kterém
proběhl u příležitosti
Helsinského
občanského
shromážděni
v
Praze
Mezinárodni kulturní festival pod názvem "Totalit
ní zona"
a dále festival tvorby studentů vysokých
uměleckých škol "Stud-Art 90".
Další
plánovaný
program
v
prostoru
pod
Stalinovým pomníkem
byl z
důvodů rekonstrukčních

prací
přemístěn
jo
domu
"U
di/eho
niuze"
ze
onemovní č. 1.
Linhartové nadaci se podařilo
získat příslib
rady ONV Prahy 7
na
další
využiti
prostoru poa
Stalinovým
pomníkem.
kterv
je
však
podmíněn
celkovou
rekonstrukcí
objektu.
Pro
realizaci
dramaturgického využití tohoto prostoru, na kterém
se
podílí
kromě
Linhartovy
nadace iniciativy:
Otevřený dialog.
Art Forum. Mars production, Roer.
Res-publika.
Kotelna.
časopis
Vokno.
umělecké
Školy /DÁMU. FÁMU. AVU, UMFRUM/, je nezbytné nutné
vytvořit
zázemí.
které
je
prozatím
zajištěno
využíváním objektu ve Sněmovní č.
1. Tento dú.m je
ve správě
FMV.
které ho již
dva roky nevyužívá.
Výše jmenované kulturní
aktivity
předložily FMV
návrh
na
využiti
tohoto
domu
jako
součásti
mezinárodního kulturního centra.
Jde
o
zásadní
spor
starý
jako moderní
společnost.
Spor
mezi obchodem
a kulturou, mezi
ziskem a uměním.
K
dalšímu
úspěšnému
prosazování
těchto
myšlenek, je nezbytné nutná aktivní účast a podpora
co
největšího
počtu
našich
i
zahraničních

iniciativ.
Doufáme, že se muže podařit udržet Prahu jako
město.
v
němž
se
křižovaly
duchovni
proudy
evropské
kultury.
Široké
spektrum
nezávislých
aktivit má v naší kultuře nezastupitelné místo.
Marcela Vrabelova
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Předběžný návrh programu
další činnosti HOS
Dne 20.12.1990
se sesel KV HOS,
spolu se zástupci pražských klubů
HOS a po
diskusi
Kostlána k vypracování předběžného návrhu programu HOS. Návrh předkládáme všem členům HOS k
Zvláště očekáváme stanoviska klubu HOS, protože od nich očekáváme nejaktivnější práci.

Materiály dodá Jan Stern.

1/
Projekt svéorávné obce.
programu všem pozvaným/.

/Měly

by

pověřil F.
posouzeni.

se poslat zároveň s tímto návrhem

2/ Podnět a podpora vzniku diskusních klubů HOS.

HOS bude podporovat nápravu dosud přehlížených, zděděných
problémů;
a/
Důsledně
žádat odsouzení zvatelů
armád
Varšavské
smlouv
z
roku 1968 za
vlastizradu a porušování míru.
b/
Tlačit na
očistu
všech
sfér
našeho
života
od
zkompromitovaných 1 idí./Starých
struktur,
nomenklaturních kádrů/.
2ádat informace o využívám zákonného opatření
předsednictva FS, o odvolání ředitelů
ministry
resortu.
c/
Příslušníci,
agenti konfidenti Stb musí odejít ze
státní služby, zákonodárných a
dalších institucí.
d/ Podpora "Třetího odboje", především vzhledem ke stáří
politických vězňů z padesátých
let.
K mimosoudní
rehabilitaci by se měli
použít i prostředky,
které
.
neprávem nybyli
protagonisté komunistického režimu.
e/
Náprava křivd
majetkových i dalších by se měla
začít rokem 1948, v případě
vrácení pudy v roce 1946.
Z/

4/ HOS bude podporovat nápravu problémů polistopadových;

a/
Odchod
zkompromitovaných politiku
znpař.
budováním
komunistického režimu, neplněním
slibů apod./ z
veřejného života.
b/
Tvrdě vyžadovat odebrání
neprávem
nabytého
majetku
protagonistům komunistického
režimu, jakož i jejich
parazitům, a snižení všech jejich důchodů na
celostátní průměr.
c/
HOS
je
zastáncem praktického
lidství
a
odpůrcem
/šech
teorií, které člověka
ponižují.
Proto budeme
upozorňovat
na
všechny projevy
tuposti,
lhostejnosti
-např. na
projevy - rasismu, antisemitismu,
šovinismu/, na našili s těmito projevy spojeným.
budeme
i proti jakémukoli jinému narušování lidských a
občanských práv.
d/ Kritika kryptokomunistické politiky a staré
organizační struktur'/ odborových svazů,
e/
Vystoupit
proti skryté
i otevřene
cenzuře
a
případné
centrální
manipulaci s ní.
/Zamlčovat pravdivé
informace z údajného střehu o stabilitu státu je nejen
pokrytectví, ale též
cenzura.
Blokáda jiných osob a
názorů.
než oficiálních představitelů a jimi prosazovaných
názoru se také nedá nazvat jinak, než
cenzurou./
f/
Postavit se
za
/znik a působeni
nevládních,
nezávislých
a
dalších rozh'=scvvcn a
televizních
stanic.
g/ Prosadit novy, demokratičtější volební zákon. Možnost
kandidatury nezávislých kandidátů,
volba osobnosti z
různých stran a pod.
Podpořit
neoficiální
komercializaci kultury.
6/

-

alternativní.

nekomerční

kulturu.___

a

obranu

proti násilné

Podpořit myšlenku o "Evropské federaci**.

Při prosazování
našich
požadavku
úzce
spo1upracovat
s
KPVčs,
KAN
apod..
s demokratickými
stranami. Je třeba zvážit všechny formy prosazování našich požadavku a- do pragramu zařadit všechny, na
kterých se domluvíme.
Všechny
tyto body.
jejich pořadí,
obsah a formulace nevyjadřují žádné konečné
stanovisko, ale
budou předmětem diskuse

HOS A OF
Jak. je známo,
celostátní setkání členů HOS i.12. 1990 v Praze rozhodlo velkou většinou o tom. že
budeme
i nadále
působit v rámci OF.
i
když
sí
zachováme
svou
samostatnost
a
svébytnost. Jako
spoluzakladatelé OF v centru i místech stalo se naše hnutí od počátku kolektivním členem
Fůra podobné
jako několik dalších menších stran a hnutí.
Z tohoto titulu jsme byli i členy tzv. Klubu pol. stran a
hnutí
OF
a podle dosavadních stanov
OF
jsme měli i nárok na
jedno místo v nejvyšším
orgánu
OF republikovém sněmu, a to s hlasem rozhodujícim.
Rozhodnutím sněmu Občanského fóra 12.
a 10.
ledna 1991
se však náš vztah k Fóru
zásadně mění.
Snem
totiž rozhodl.
ze
se dosavadní
OF,
kterému voliči dali důvěru v parlamentních
i komunálních
volbách.
stane vyhraněnou politickou stranou s exkluzivním členstvím, t.j. výlučným členstvím. Jinými
slovy.
s klubem
stran a hnuti se
již v nove
projektované
straně
nepočítá
HOS,
KAN, ODA nebo
Battěkova Sociální demokracie
ztratí j OF sve kolektivní členství
a s nim i svůj
hlas
na
sněmu. A
nejen to, v
zásadách nové struktury OF. které byly přijaty 13. ledna se praví, že členem OF nesmi být občan, který
je členem jiné politické strany .nebo hnutí.
Tzn., ze je-li někdo členem HOS. nesmí být do nové strany
přijat.
Náš zástupce na sněmu OF
Jan Stern v rozpravě
navrhl.
aoy účast
stran a hnutí.
která byla OF
dosud prospěšná /což se výrazné projevilo v komunálních volbách/ byla až do nových oarlamentních voleb
zachována. Navrhl rovněž, aby byla z principu nového uspořádání Fóra vypuštěna pasáž, která znemožňuje
členu HOS bvt zároveň
rovnoprávným
členem
OF.
Tento
návrh,
i
když
byl
přijat
částí
sněmu se
sympatiemi, nezískal potřebnou většinu.
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Situace v OF po Olomouckém sjezdu manažérů OF
OF se změnilo na stranu,
HOS, ODA, KAN a další členové OF opustili jeho řady.
krátce zamyslet nad situaci vzniklou v OF jako takovém.
Jednak za největší chybu pokládám tvrzení, že
OF
jako
Hnutí nemělo
žádnou šanci
na svě další
trváni.
Je přece známo,
že i hnutí má dle zákona
registrovat své členy. Další chybou bylo vyloučeni
kolektivních členů
OF,
protože ti jediní měli od
počátku OF řádné registrovanou členskou základnu a
také z řad téchto spoluzakladatelů OF,
jako kupř.
z
HOS,
vzešla
převážná
část
naší
politické
reprezentace,
počínaje
Václavem
Havlem
a konče
ministrem
Dienstbierem,
zakladetele
KDS Václava
Bendu a ODA - Pavla Bratinku, nevyjímaje.
Protože
OF
neregistrovalo
z
jakýchsi
záhadných
důvodů
své příznivce
jako
své členy,
dopouštělo
se tak nezákonného
jednáni a chováni.
Nemohlo však byt postihnuto, neboť jeho členy jsme
byli kupř. i my, HOSité.
Již od léta
probíhala v OF
krize sametového
pojetí
revoluce,
vlivem
neschopnosti
vedeni OF
vyřídit
a
odsunout
komunistické
kádry
z
hospodářské a
částečné i politické
sféry, na což
před časem upozornil i dokument časti HOSitů zvaný
Několik vět 1990,
tak často kritizovaný, a tak do
puntíku
naplněny.
Rozpory
mezi
touhou občanů a
zástupců
OF
na
okresech,
kteří by 1 i pod přímým
tlakem svých voličů a příznivců,
zvláště v obdoDi
před
komunálními volbami
a sametovým
vedením OF
dospély k zásadnímu střetu na celostátním snému OF
dne 13.
10.
1990
volnou nového předsedy Václava
Klause.
Listopadový sjezd manažerů
OF v Olomouci
pak
byl
jasným
vítězstvím
jeho
pojetí
autokrativni ho řízení
a
organisováni
stranv, co
vertikále
od
předsedy
k
lidem,
zatímco
■horizontálně
vertikální
struktura
hnuti,oyť
organisovaného by mu to neumožňovala.
V tu
doou
se
ustanovil Lioeráini
kluo OF,
údajné
tvořící
protiváhu
Klubu
DP
v
ooou
parlamentech,
který vznikl s iniciativy
ODA a to
’avla
Bratinky,
Stanislava
Devátého
a
Daniela
Kroupy.
Liberálové
svým
postojem,
programem
a
aktivitou,
až na
jednu
tézi,
že
pro
né tržní

Chtěl

bych se

k
méli

prakticky

Robert Nový,

tedy

uspostejné

KDP HOS
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Fostupne =e na nnona msta dostávali bwaii soudruzi, lide z •££:, -ter-. z ni .pvi.i -••loučeni =e
sestávali pros tradnict-v i.n
teenzo
politiku
oc --uz.nv.-t.n "unxci a začali
~e projevovat jaro soudruzi,
lescnooni
esi'-. jakékoli
propiemy.
Neustale
z-=sunna
-MV
s.
1F. odstraněni
’arla
=rpa z
limsters eva
uitur-.
19,
pozastaveni
zvrnen-nekrer-zen
resort'.1
;.z se cvcs
p-zvalvcn
emumstu.
lescnc-pnost z-ouzit .seen reserv nezi .o i si Jer-1= t . mi s trut tur smi sooc ..-eclcrozděleni
na ~ Žid i k a i • a.
tmirnéne. prczatun bez . n^aneneno po 11i c:- ene camerer.i.
HtJS
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Pouze, vzrůs ta 1 tlak =e zdola, kteří oo odchodí.! Jana Urbana z /edeni OF ještě vzrostl.
.’matek se projev?.! jat na sněmu
UF 13.
Iv.
’.-90.
kde byl zvolen předsedou. Václav Klaus, tak v
tentýž den na sněmu HOS.
■ terý by i jasným jarazem rozmělněné politiky OF, která se svezla do rad HOS,
jedinou
skupinou
snažící =e
□ konstruktivní řešen?
oyia
pravicově demokratická skupina, jíž se
nakonec nejen podařilo oonovit činnost HOS naplno.
ale inspirovat spolupráci mezi MKDP. ODA, KDS. RU.

LDS.

KAN a samozřejmé KDP HOS.
V té době jedinou.
skutečné pohotovou skupinou ✓ OF byli poslanci MKDP, v čele s D. Kroupou a P.
Bratinkou,
kteří
inspirovali
zakládání Klubu Demokratické
pravice,
spojení přes ODA s parlamenty,
připomínkovaní zákonu a tím pravice v OF se stávala akceschopnější,
a nebyla v té době
- září, říjen
po žádným přímým vlivem Václava Klause,
o kterém se sice začalo tušit,
že nemá příliš
velký cit pro
člověka,
ale který se
začal,
asi díky vlivu jako poradce dr.
Kotase,
považovat za konzervativního
politika, jemuž jde o zdárné dokončení ekonomické reformy.
Obrat nastal na sjezdu manažéru OF v lisotpadovém Oloumoci,
kde nespokojená většina zástupců venkova a okresu.
začala požadovat radikální řešení problémů, které,
jak
jsem
již vyložil vedení OF
neřešilo
a protože již bylo
známo,
že
V.
Klaus stojí
napravo v
□□litickém
spektru OF,
tak.
se
spousta z nich
začala
pokládat
také
za
pravici,
aniž by mnohdy
překročili rámec apolitického antikomunismu.
Vzápětí
nastala nečekaná
reakce celé řady
poslanců.
kteří se pod vedením P.
Rychetského a J.
Diesntbiera
vyhlásili za
Liberální
klub
OF,
prstože byla mezi nimi celá
řada bývalých reformistů
šedesátých let,
politiků tzv.
středu a také pravicově zaměřených. Skutečné levicoví poslanci zůstali
vlastně dodnes jaksi stranou a zatím demokratickou levici neiniciova1 i.
Tito liberálové se rozjeli po sněmech OF a brzy je následovali stoupenci
Klause, stoupenci MKDP,
HOS a další. Tak se do sněmu vyhranili celkem čtyři skupony a to:
1/
Stoupenci strany s individuálním členstvím postavení za V. Klause, kteří chtěli konzervativní
stranu.
2/ Stoupenci organisovaneho hnutí se širší názorovou platformou stojící za liberálním klubem OF a
J.Diesntbierem.
3/
Stoupenci
kolektivního
členství
a postupného
děleni OF do
voleb na dvě
nebo více stran,
přičemž značka OF by zanikia a déiění mělo
jít na směry
levice a pravice.
toto stanovisko zastávala
ODA, HOS a KAN a některé sněmy OF na okresech.
4/
Stoupenci OF v té podobě v jaké bylo doposuo,
s jednoduchou registrací členství, shromáždění
okoloJose^a Mrazka z rady OF,
k tomuto stanovisku se ořikláneli také Sociální demokraté
z Klubu soc.
dem. OF a Transnacionální radikální strana.
Začátkem ledna mezi o.i.
a 11.1.
1991 došlo k celé řadě jednaní mezi zástupci těchto koncepcí a
již z předvečer sněmu 'JF
tylo
jasné,
že
kolektivní členství neprojde
a že stoupenci
OF v původní
podooe nemají šanci. Navíc již sobotní ráno dokázal
V.
Klaus svou sílu tím, že Dáša Havlová resianovala na všechny funkce v OF, což pro mě bylo zákonitým
/ývojem uvnitř OF a pro jiné nečekaným překvapením.
Snem se nesi v puchu populisticke politiky,
kd- Václav Klaus jasné a
zřetelně
ovládal zástupce
venkova a kdy přes některé .nejasnosti - kupř. tvrzeni delegáta Jihomoravského kraje, že všechny okresy
.'M
jsou
pro stranu.
proti čemuž
protestoval delegát Zlínského
okresu a podobné.
došlo, bez valné
diskuze,
ke které se zela řada delegátu nemohla vyjádřit,
údajné kvůli zbytecnim zdržením času, k
hlasovaní 126 oeiegátů pro stranu = individuálním členstvím.
Tím HOS.
ODA,
KAN stojící spíše napravo a Soc.
dem.
JF, Obraoda a Levá Alternativa stojící na
ievo opustili řady OF. Je
jen otázkou času kdy k tomu dojde oficiálně.
V drune části projednávajícího
programu,
přišli proti
oslaoene
pravici
stoupenci liberálního
klubu OF co protiútoku a jxz tak předělanou původní koncepci JDY,
stočili v mnoha částech
ještě více
■poleva.
Délkové lze říci.
že tento program je nepatrné pravicový,
není však jiz
tak radikální jako
stoupenci Václava Klause.
Největším sokem oylo /-/stoupeni jedné
delegátky.
která /vzývala k odchodu ty
delegáty a jejich
nosf. . kteří nehlasoval?- pro stranu, coz /'/volalo bouři odporu a zanéla přitom i slova:
"Kdo nejde s námi, jde proti .na.m" .
z tu chvíli jsem sí jako den HOS KDP připadal
jako sociální demokraté.
když se z
nich zrodila
• omunistick.á strana. Kažaooedne. dalším překvapením byla iniciativa sa Kterou se stoupenci Liberálního
•'.lubu -ochodil /stoupit -jo této nove stran».
=vo zajímavost zacadnim astrologům, ale teč nasim. oy 1 vznik, této strany odhiasovan ane '2.1.1<5Q1
■/ 15 nod.=c min.
-“•"SDektivy

pudouciho v-řvoje teto

strany.

Ačkoliv tisk referuje o tom,
že pouna pevná organisace muže mít /liv na
akceschopnost OF, spíše
povede k jeno oslaoeni.
1/
Ztráta nejen široké
členské základny,
která
není
tak důležitá,
ale
také
ztráta silného
intelektuálního a orgamsacního ootenciaiu.
oacnooem celé rsd" x pravicové zaměřených
hnuti, stran a
časti OF.
2/
Rostoucí skryta rivalita mezi deny Liberálního
klubu.
stoupenci hnuti, odšedšími hnutími s
OF,
zástupci
okresu.
kteří
jsou
příznivci V.
Klause a
nejasnost přístupu MKDP k.
populisticke a
necekené smířlivé politice
.
Klause. Hlavní prek/aoení z _-eno strany byly ústupky Liberálům, bvlo to
jasným znakem rostoucího poje o moc uvnitř JF.
3/
Možné souani spor-- a spory okolo legitimit? delegátů
JF.
kteří vlastně nebyli wsláni členy
JF. ale signatáři OF.
4/ Reakce časti .evicowch poslanců /učí OF v Parlamente - jaro Miloše Zemana nebo Petra Uhla.
=
Rozpor-/ - oaiici JF
s KDH.
VPN.
Hnutím
za samosoravnou Moravu
a Slezsko.
které j iž od

to

koaličních dohod odstupuje.
■=/
Problém legitimit-/ -oleb do obecních zastupitelstev a otázka tono. co bude s poslanci a Cleny
radnic. -Čeří do stranv JF nevstoupí a nebo budou chtít -/stoupit do j mé strany či hnuti.
= rob.lém
zda-li pujoou oba nejsilne.-si směr- této
strany
do budoucích
voleb společné, nebe

zad—ix =e ořea těmito /oibami -ozejcou a oujdou samostatné.
3/
Reakce "écn časti JF.
.--.tere aez onledu na oba silné směrv,
mohou chtít JF částečné zachovat
□od touto značkou?"
to ’ snan- jsou zcela jisté i mezi
části .xberalního klubu.
která
nebude chtít
/stoupit no této <oaiice.
9/ Zatím íe jasné jen

to.

ze denove oolitic:-;é komise jsou •/ nejasném postaveni.

pouze ODA.

?,AN s

KDP HOS ookračuji /e spoluprací « MKDP. KDS, LDS a RU.
Jakv bude vztah <ANu.
ODA /učí Klausovi.
je sporne, jecno
e vsak jisté. HOS jako takový nejeví
důvěru -učx populisticke zoixtxce veoene ■/ sirore levitovo -středovépravicové- konzervativní straně
prostřednictvím V.
Cause. který má dokonalý smvsl pro herecké uměni, ale již málo sluchu pro potřeby
pbeanu.
.
,_
< jano ekonomické reformě, se nevyjadřuji a doufám, že / této oblasti, /e které je uznavanvm
odborníkem vřveoe náš stat se současné krize, pokud mne někdo nepřesvědčí. že to ;ae jesté leoe a

.cmne’x.

Robert now.

mluvci

Kluou demokratické pravice-Hnutí

ca občanskou

svcoodu
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Odezva nepřišla
Zádá-li nemravná státní moc po svých občanech, aby
mravní, pak to butf nemyslí vážné, a nebo má dvojí metr.

bylí

MNVTI I» OBČANSKOU
STOPO OJ

Moc státu a bezmoc občana jsou přímo úmérné.
Ještě jsme zdaleka nedosáhli toho, že ze vzájemného
vztahu jsou spojité nádoby, v nichž hladiny jsou v rovnováze. I takto ideální stav, kdyby nastal, bude
vyžadovat ustavičnou korekci výkyvů, protože dlouhodobou totalitou mrzačený stát bude ješté dlouho mít
zvýšené sklony občanu diktovat, namísto aby mu sloužil.
Proto staví KLOP /Klub
lidských a občanských
práv
HOS/
oproti
marx-leninskému
pojetí
jednotlivce,
jakožto
bezvýznamné
součásti
podřizující veškeré své zájmy zájmům .celku, pojetí
opačné,
a
to,
že
člověk
je
základním kamenem
společnosti
a tudíž jeho
potřeby
jsou nadřazeny
všemu
ostatnímu.
Pouze
svobodní,
bezpeční
a
právně
vybavení
občané
jsou
schopni
vytvořit
společnost,
kterou si
pak
pěstují,
jejíž zájmy
háji a ke
které mají
laskavý
vztah.
Snižuje se
nebezpečí,
že by se za
společnost mohl prohlásit
někdo,
kdo by ve
skutečnosti měl stát
mimo ni a
mění
se
i negativní vztah lidí
ke
státu. Domov
jejich rukama postavený má pro ně obrovskou cenu a
chrání ho všemi silami.
V naší zemi se lidé ke svému domovu, ke svému
státu chovají
jako
k cizímu
tělesu,
nemají ho
nijak
zvlášť
rádi,
nejsou
na
něj
hrdí,
jsou
lhostejní,
za
což
jsou
svými
představiteli
kritizováni. Něco tu není v pořádku.
0
marx-leninské
představě
bezvýhradné
se
podřizujícího jednotlivce
je
řeč proto,
že je v
nás hluboce zakořeněná, hlouběji, než jsme ochotni
připustit.
Z ní pochází všobecná neuůvěra ve stát
jako
instituci,
opakovaně
zdůvodněná
našimi
novodobými dějinami. Omyl komunistů spočívající ve
vulgárním přístupu jak ke státu, tak k občanu, mél
katastrofální
následky.
Deformace
vztanu
k
vlastnímu státu,
všobecná nechuť až
odpor k němu
je nejhorší
nemocí,
kterou jsme si z totalitního
systému přinesli.
Ačkoliv jde
o
jednoduchý
podmíněný reflex,
jeho
léčba
je
obtížná
a
dlouhodobá.
Tkvi
v
□pakované
zkušenosti protikladné k
tomu, z čeho
vznikl.
Reflexy
ale mají
tuhý život
a proto na
láskyplnou péči
státu o občana
klade KLOP takový
důraz.
Jen
vyšinutá
společnost,
jakou
bezpochyby
jsme,
ponechává
zkompromitované
politiky,
nevychované a nezodpovědné úředníky, lidi všelijak
poznamenané
a pokřivené na
svých místech, odkud,
často
aniž
by
si
toho
byli
vůbec
vědomi,
soolečnost v jejím vyšinutí
udržuj i. Čarovný kruh
nebyl rozetnut
a nebyly
narušené
zpětné vazby,
jejichž vzájemné působeni se tak stává nekonečné.
Nebudeme—li
usilovat
o
to,
aby
v popředí
společenského dění stáli lidé, kteří mají na národ
blahodárný
vliv
a
jsou
tudíž
schopni vyvolat
zpétné vazby jiné,
zdravé
a
provázené vzájemnou
úctou, staneme se odepsanou generací.
Žijeme
uprostřed
převratných
události,
o
jejichž pozadí nevíme nic. Veliké PROČ vyslovované
denně celým národem
nad
nepochopitelným chováním
statni
moci vypovídá o tom,
že
jsme prožili rok
života,
o němž prakticky nic nevíme a jehož smysl
nechápeme,
rok,
jež
je
dalším
bílým
místem v
našich dějinách,
a to i pro nás,
očité
svědky a
přímé
účastníky.
Jsme
zahlceni
informacemi
a
□řesto nám uniká
podstata.
Sez
ní
jsou všechny
podrobnosti volnými částicemi, vodní tříšti, z níž
se
nedá
utvořit žádný
solidní obraz. Informace
tvoři
dvojice
vzájemné
se
vylučujících
faktů
útočících na zdravý rozum
velmi tvrdě. /Čítanková
ukázka:
KSC
páchala zločiny —
jejím vůdcům dáme
královské důchody./
Jsme dezorientováni,
nevíme kdo je kdo
a co
je
co a
na
které světové straně nečíhá totální
Dorážka
slušnosti,
tak
častá,
že
už málokomu
připadá
skandální.
Kdo láme
na chatrném žebříku
hodnot jednu příčku za druhou,
nevíme. Tušíme, že
to nemohou byt lidé,
kteří pro
tyto hodnoty byli
zavíraní
do
vězení.
Není
to
ani vůle naroda.
Myšlenku bez pořádné odvahy nelze ani dokončit.

Vznikají
nepodložené
mýty,
dohady,
fantasmagorie.
K
orientaci
národa
OF
valné
nepřispělo a tak ztratilo mnohé
ze
svých voličů,
kteří teď nemají,
na jaké platformě by se semkli.
Jsou osamoceni v prostoru
a není
to nezávislost,
je to opět známá vnitřní emigrace,
živná půda pro
totalitní struktury a záhuba demokracie.
Ze všech naléhavých e nezodpovězených PROČ se
zhmotnilo jedno jediné:
PROČ se
s národem, který
vydal to nej lepší co má,
zachází tak hrubě, že se
jeho
už
tak
dost
narušená
psychika
nejen
nezotavuje, ale upadá do marasmu stále hlubšího ?
Bez pravdy a lásky není
východiska.
V tomto
ohledu
je
stát
svým
občanům
převelice
mnoho
dlužen.
Není jisté,
zda si
je
toho vědom, zda
přední politikové
vůbec chápou,
že láska
je věc
obapolná
a že
jsou
plně odpovědni
za úpadek té
lásky,
kterou
lidé loni v
listopadu zaplňovali
náměstí.Cekali odezvu,která nepřišla.
26.11.1990

Jitka Studničná
KLOP

Jak dál po sněmu OF
Poslední
sněm
OF
v
Praze
ukončil
jedno
dějství
politické
hry,
kde
jsme
byli
všichni
reziseři.
herci i obecenstvo.
Zvláště
na malých
městech
a
vesnicích
v
prvých
dnech neznamenal
Klaus
nebo Dienstbier
mnoho.
Víc platila osoDn
statečnost a •/»’■.rvalost
mnohdy vysmívaných bláznu
a
naivku.
Kteří
mrzli
na
náměstích
nebo před
branou továrny.
Teď
=e
oekné v teple
sešli
manažéři
OF a
/■ozhocl.i,
že
OF
ouae
stranou
a
wioucilx
zakládající
->nutí .
Členství v OF bude exkluzivní,
tzn.
roznoonouc set buď člen strany, nebo .naivka /
politickém hnuti.
Clenu strany mi bylo
vždy lito a
nemel jsem
je
rád.
Příspěvky,
stranická
kázeň,
pohovor-',
vyloučeni.
odvolání,
posudky
a tak
dále
a ta?
podobné.
A to
všecnno
tito
zoceleni
mužové
a ženy
podstupovali
pro
program
strany?
Nechali seoou
cloumat
jako
nemyslící tvorové
jen
pro ideál-/'’
Funkce.
moc a strach je hnaly das trany. -která. se
stala vládnoucí.
Jestli nedospělí mladík.
nebo probuzený spáč
touží byt členem strany, která má řád, kde zšecnno
klape
a
vše
je
všem
jasné,
protože
to
řekl
předseda.
potom je jen škoda.
že se OF nerozpus
tilo ještě před volbami.
Reakce na poslední
sněm OF mi
říká, ze není
vše rozhodnuto.
Počet
voličů
OF je znám
a bude
znám i počet členu strany. Která si zatím říká OF.
Bylo
by
spravedlivé,
jestii že počet členu nove
strany bude
víc než 307.
voličů OF.
aby
si nová
■strana
ponechala
název
OF.
Jme
řaseni
je
nemravné.
P-oto
zatím dělejme.
jako
by
se formovaní
nové stranv
nás HOSitu netykalo.
Dobře víme. <oc
OF ■/ začátcích držel a soustřeďme se
na zakiadanx
klubů.
které musí být protiváhou
budoucí strany,
nebo stran.
Tomáš

Zelenka
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nebylo
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Ještě zkontrolovat, zda někde nesvítí zbytečně, když je dražší elektřina, letět po schodech dolů,
kde porouchaně světlo nesvítí už dlouho.
U východových dveří nemůže pan soused
odemknout vykloktanou
fabku a sakruje,
že
je
zvědav,
kdy
to
bude
v pořádku,
je už přeci dražší
nájemné. V autobuse,
směřujíce do dělnického obvodu,
se nacpaní pracující dohadují,
zda se z lepší.kul tura cestováni, když
jedeme dvakrát dráž.
Do řeči vpadá ekolog, jak můžou chtít přidat autobusy, vždyť ničí ovzduší 1 Nikdo
ve fabrice ani ve
vládě zatím moc nemluví o tom,
že
budeme
muset víc makat.
U ranního čaje
čtu v
denním
tisku,
že
domov důchodců
se
půjde asi pást,
pokud si stařečkové
sami nevypěstují vlastní
zeleninu.
Po
práci si
zajdu odpočinout
na
výstavu fotografií;
mnoho
prací je
zaměřeno
na lidi
žebrající,
spící jen tak na
ulici,
hrabající
v
odpadkových
koších.
Spěchám
do
kafeterie. Před
obchodním domem matky s kočárky lamentují nad dvojím zdražením sunaru. U kávy rozjímám, zda mám koupit
knihu teď nebo pozítří.
Budu dobírat čtrnáct set.
V hospodě pak u dražšího piva rybáři zkrátili míry
ůlovků,
budou prý z vody tahat,
vše co chytí.Zůstanou
ve vodě jenom drobné,
jako nyní
v mé kapse.
Potom doma
v posteli čtu bulvární
tisk.
Palcové
titulky hlásají,
že
v noci
kdesi kdosi vyhrabal
zeleninu v zahradnictví,
včera
zase
psali,
že se více
rodin z města domluvilo a
poté
zcizilo na
vesnici několik kusů
dobytka.
Prý už
také
zřídili ministerstvo
stížností.
Ceká
se
na vyjádření
ministrů: obchodu, vnitra, životního prostředí...
Tak nevím: ten den se mi stal - nebo jenom zdál ?
10.ledna

1991

Josef Maraczi

..a přece přišel .... i Petr Vok!
Tak jsme se konečně dočkala.
Téměř
šest
týdnů
před
setkáním
jsme
si
vyvolávala
vnitřní
i
vnější
podobu
zachycenou
skoro
den po
dni a
roce
v
kronice "Posledních
Rožmberků", kronikářem Václavem Březanem.
Skutečný
portrét
Petra
Voka
z
roku 1580,
jehož originál je uložen ve Středočeské
galerii v
Praze, představuje čtyřicátníka, oděného v černém,
pouze bílé krajkové okruží a stejná krajka zdobící
rukávy;
krátká
pláštěnka
elegantně
splývá
a
doplňuje černé punčochy. Od tmavé barvy se nápadně
odráží. tvář
s bradkou a
vousy
podle tehdejšího
mravu.
Tedy
takového
muže
jsem
hledala
pro
ztělesnění své představy,
vyvolané jednak obrazem
a
dál
i
tím,
co
jsem
si
přečetla
o
jeho
charakteru, činech, znalostech, životě.
Pozvolna se
přibližoval
den
setkáni, který
jsem stanovila na 27. září 1990.
V den 451
narozenin
Petra,
1.
října 1990,
bylo pondělí.
V takový den se velmi
nerado nejen
pánům,
ale i
poddaným
bere
na
vědomí,
že den
odpočinku
skončil a je
třeba
znovu
pracovat. A
proto
zvítězil
čtvrtek,
27.
září, i když možná
středověký protokol by neuznal za slušné, přijít s
blahopřáním tak brzy.
Nicméně řeknu
dopředu den se vydařil
I
díky
pochopeni bývalého
ministra obrany,
který povolil dopravit se na Krumlov vrtulníkem.
XXX
Ještě lze opěvovat líbeznost
krajiny z ptačí
perspektivy,
zvlášť
když
na
chvíli zavřeme oči
třeba nad Temelínem.
Ostatně,
nedaly
by
se
jaderné
elektrárny
budovat pod zemí, napadá mi.
Zasním
se
nad
takovým
možným
projektem a
přitom skládám přání Petru Vokovi.
Dnes ho
přece jen
poznám.
Byl
mezi jinými
hosty přizván rovněž na setkání s
novináři, kteří
se měli
spolu s ním
vrátit
trochu
do minulosti
jeho
města,
aby
pomohli
v
dané
současnosti
zchátralých
pozůstatků
bývalé
slávy
vrátit
znovuvzkříšené město budoucnosti.
Ca však
mu
přece jen
řeknu:
že
s
rúží kterou mi nakonec přivezl z Budějovic Dr. Kubíček,

autor sbírky "Národ Českému Krumlovu"
- předám za
sebe i za
všechny "jeho poddané"
slib neochvějné
lásky a slib,
že
neustanu
v
práci,
abych
i v
ostatních
probudila
stejnou
snahu
o
zachování
dědictví mnoha srdcím tak blízkém.
XXX

Úderem třetí hodiny odpolední přišel.
Téměř
stejného věku,
s pláštíkem sametovým,
leč
černé punčochy
nesehnal.
Inu, žijeme o celá
staletí dál - v novověku, a ten má nějaké problémy
Dostal
rúži
i
polibek
"můj
Petr
Vok". I
poděkoval,
jak
se sluší
na příslušníka slavného
rodu ve staročeštině.
A "poddaným" svou věrnou
přítelkyni nechal rozlámat svůj skvělý erb.
Dlužno dodat, že jen z vynikajícího piškotu a
marcipánu.
XXX
Už dnes přemýšlím, zda za rok přineseme spolu
s růží "pro Petra Voka" konkrétnější výsledek naší

společné práce.
Naděžda Kalousové

Na okraj

činnosti jednoho klubu

Čtenářům Zpravodaje
se
bude
asi
zdát výše
otištěný fejeton určitým anachronismen».
Bude
připomínkou
existence
"Klubu
přátel
pěti listě
růže",
který byl na
tiskové
besedě s
novináři,
představiteli
města
Český
Krumlov
a
HOSu,
deklarován jako klub našeho Hnutí. Stalo se
tak 27. září 1990.
A.
Byl
jsem
tomuto
jednáni
přítomen.
Jako
zástupce
koordinačního
výboru
bych
chtěl
poznamenat,
že program tohoto klubu je zaměřen na
rozšíření
sbírky "Národ Českému Krumlovu1'
a jeho
činnost
spočívá
v
přibližení
problému záchrany
města
každému
občanovi.
Představitelka
klubu
nabízí spolupráci všem členům HOSu,
kteří budou o
spolupráci mít zájem

Jaroslav Bonisch,

KV HOS
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******* O klubech HOS
HOS
má
v současné
době
regionální
skupiny s právní
subjektivitou,
kterou udělil KV
HOS, v
Kolinci. Novém Jičíně. Tanvaldu. Nimnici /Slovensko/ a Brně.
Dále existuje velmi početná skupina HOS v Plzni,
která se
doposud nespojila s
KV
HOS
ve věci
udělění právní
subjektivity
a již delší dobu
o sobě
nedávájí vědět.
Také přátelé z Kolince
se od
slavné zábavy v Kolinci na počest
osvobození západních Cech americkou armádou neozvali
a
nemáme ani
zprávy o činnosti jejich skupiny.
Nově vzniklá skupina HOS v Nimnici je velmi agilní a
zúčastňuje se
setkání HOS.
Další formou
organizace
HOSu
jsou
kluby,
které nespojují HOSity
na základě
místním, ale na
zájmové či politické orientaci:
Klub Pětilistě růže - za záchranu Českého Krumlova, tento
klub vede paní Naděžda Kalousové,
Korunovační 25, Praha 7,
170.00. ’
velmi aktivní Klub demokratické pravice HOS,
pod taktovkou
Roberta Nového,
Sudoměřská 90,
Praha 3, 130.00.
- Klub lidských a občanských práv, jeho mluvčí je paní Jitka
Studničná, Chvatěrubská 362.Praha
8, 181 00.
Mluvčí jmenovaných skupin a klubu mají právo se zúčastňovat setkání KV HOS /s právem hlasovacím/,
kde mohou svými názory
a zkušenostmi velmi
pozitivně
ovlivňovat
naší
činnost
v
budoucnu
a také
prostřednictvím příspěvku o jejich činnosti do Zpravodaje lepe a konkrétněji informovat členy HOS.
Upozorňujeme,
že o právní subjektivitu doposud nepožádali kluby
o kterých je
známo, že vyvíjí,
nebo začínají vyvíjet jakousi činnost:
S klub, Federalisticky klub, Nábožensko - filozoficky klub,
Diskusní klub.
Jaroslav Bonisch

Ustavující

prohlášení

Klubu demokratické pravice HOS

"Hnuti za občanskou svobodu by tedy mělo byt polem svobodného projevu
politické vůle občanu.
a tím i
prostředím krystaiizace různých konkrétněji politicky a zájmově orientovaných snah."
Tímto citátem z manifestu "DEmokracie pro všechny",
chceme připomenout, že podstatná část v manifestu
uvedených
požadavku není
dosud
splněna,
a
některé
z
nich
jsou
dokonce ■ v
nedohlednu.
Rok po
listopadovém
převratu
js stále
platná komunistická ústava.
Komunisticky právní řad
spolu s dnešní
výkonnou mocí na všech úropvních,
dostatečně neumožňuje spravedlivé potrestám
konkrétních viníku za
zločiny proti lidskosti.
Politicky stav v Československu se
zatím bohužel nedá
nazvat demokracii, c
pluralitě ani nemluvě.
Se znepokojením sledujeme hlásanou cestu odpuštěni,
kterou prosazuje prakticky
několik málo jedinců,
převážně vyšlých z OF.
Jestliže na mně někdo vyžaduje odpuštění
protagonistovi komunistického režimu
nebo jakémukoli jinému zločinci,
nechce abych byl lidsky - humnánní, ale lidsky se tvářící - pseudo humánní.
Protože je
nemravné nepotrestat
provinivšího se zločince.
Nepotrestán se bude
smát nám i
vlastní hlouposti a provede svůj zločin
znovu.
Tuto pseudohumanistickou "filosofii" hlásají převážné
zastánci
tak zvané “politiky STŘEDU".
Tito
lidsky
se
tvářící centristé nahrávají a
umožňují svou
politikou,
radikalizaci a zesílení pozic extrémní levice i extrémní pravice. Neuvědomuji si, že je to
vlastně ABSENCE demokratické
pravice a. demokratické
levice.
která umožňuje extrémním
silám nabývat
vrchu tak,
jak je tomu, nyní na Slovensku,
kde "kabinetní politiky středu“ VPN, vynesla Slovenskou
národní stranu
do
čela
opozice.
Protože
na
naší i
slovenské politické scéně chybí
pravicová i
levicová,
demokratická opozice, přebírají tuto funkci extremní, nacionalistické či militatni strany a
bojůvky.
Podle našeho názoru je proto POVINNOSTÍ každého z nás, účastnit se politického dění nejen pasivné /jít
volit/, ale i ujasňování 51 svých názorů a jejich aktivní prosazování prostřednictvím svých poslanců v
obci
a za
pomoci politických
stran nebo občanských iniciativ celkové.
Tímto způsobem
mamě možnost
napomoci úsilí zamezenému proti komunistickým, fašistickým a dalším extrémním aktivitám různých stran,
skupin 1 jednotlivců. Tímto způsobem se můžeme podílet na rustu demokratické pravice nebo demokratické
levice a tím usilovat o to,
aby tak. zvaná politika
středu nebyla programem,
ale výsledkem politické
dohody mezi demokratickými silami.
V duchu manifestu “Demokracie pro všechny",
se to
bezprostředně dotýká
1
HOS.
Proto
vznikl "Klub
demokratické pravice"
Hos,
který si klade
za úkol napomoci
při skutečné,
a ne pouze prck1amované.
tvorbě pluralitního - demokratického systému.

Martin HOLATA
Dědinská 395

OS 16000 °raha 6

Stanovisko účastníků setkání pravicových stran a hnutí na jej'ich
setkání v Praze 3 k Vládnímu návrhu zákona o mimosoudních
rehabilitacích

Jsme pro úplné navráceni všech majetků uloupených
občanům tohoto
státu v uplynulých
42
letech a to
včetně vynucených daru,
vynucených odkazů státu, majetku emigrantů a dalších podobných případů, které
do této oblasti spadají.
Finanční odškodnění v tomto
případě nepovažujeme za dostatečné
a je
dle nás druhým
pokusem státu o
okradení našich spoluobčanů.
Stanovisko podepsali:
V Praze dne 6.1.1991

HOS,

KDP HOS,

ODA,

RU,

KAN,

KDS

dopisy...názory...dokumenty...dopisy...názory
Hnutí za občanskou svobodu

Není

smrtelníka,

VÝZVA
jejž by se netkla bolest a nemoc.
Cicero

Neméli bychom
zapomínat,
že mezi námi
žijí postižení
jedinci,
ke kterým byla "matka příroda"
macešská.
Pokud je postiženo dítě, nevinny a bezbranný tvor, je případ ještě vážnější a drastičtější.
A právě těmto dětem zůstala naše společnost hodně dlužná. Vždyť marxistická ideologie usilovala o
dosažení přesvědčeni,
že tito jednotlivci prakticky neexistují a snažila se na ně zapomenout. Myslím,
že
naše nová,
demokratická společnost by měla usilovat
i o humanitu.
Je naší
povinností dát těmto
dětem, co jsme jim zůstali dlužni.
Demokratičnost a humánnost společnosti
je stejně důležitá
jako silná ekonomiky
a prosperita, a
stát se hodnotí i podle toho, jak se chová k těm nejubožejším a sociálně nejslabším

Vážení

spoluobčané

Tonvalde dne 19,12,1990

!

Před
zahájením voleb do
městského zastupitelstva
jsme
se
dohodli s
naším
sponzorem volební
kampaně,
firmou GESTO spol.
s r.o.
Praha,
zabývající se obchodní a prodejní činností na tom, že ze
zbylých
finančních
prostředků založíme fond
"
Na pomoc postiženým dětem".
Toto jsme neprodleně po
skončení voleb udělali. Konto je zřízené u České státní spořitelny v Tanvaldě.
Dovolujeme si
Vám nabídnout spoluúčast
na
této nadaci.
Peníze či jiné obdobné
dary můžete na
tento fond zaslat přímo /poukázat/
na českou státní spořitelnu v Tanvaldě PSC 468
41. Číslo konta je
718 745 458.
Fond bude používán na pomoc mentálně,
pohybově a zrakově postiženým.
A to nejen v Tanvaldě, ale
podle potřeby i jinde.
Ve výjimečných případech bude nadace použita pro pomoc dětem i v jiných mimořádných případech.
Fond zpravuje tříčlenná rada,
složená z dětského
lékaře,
pracovnice /zdravotní sestry/ jeslí a
zástupce našeho hnutí.
Děkujeme Vám již předem za děti, kterým tímto pomůžete v jejich životních nesnázích.

Kontaktní adresa
Klaus Ondřej
Tanvald čp. 552
Výšina
PSC 468 41

za občanskou svobodu
HOS
Tanvald
mluvčí - Klaus Ondřej

Hnutí

Sekce pro usvědčení trestné činnosti příslušníků Stb a dalších mocenských složek při KDP •

HOS

Jak je známo, dopustila se v minulosti Stb proti našim občanům řady trefných činů,
hraničících mnohdy až s organizovaným terorem. Je s podivem, že více než rok po
celospolečenských změnách v naší zemi, nebyl téměř nikdo z této represivní složky MV postaven
piid řádný soud. Jelikož nechceme dále nečinně přihlížet tomuto neutěšenému stavu, rozhodli
jsme se založit při HOS sekci, která bude shromažďovat veškeré konkrétní materiály, týkající se
nezákonných represí jednotlivců i skupin, s cílem předat tato svědectví Generální a Vojenské
prokuratuře ČSFR. Svou činnost bychom prozatím chtěli zaměřit především na území Prahy s
předpokladem, že se k nám v nejbližšl době připojí buňky HOS z jiných krajů, či jiné politické

instituce a hnutí (KPV).
Věříme, že se nám společnými silami podaří zamezit úmyslnému šfení desinformací
(Expres, špigl) a potrestat alespoň některé z viníků.

V Praze 18.12.1990

Jana Netopilová
Zdeněk Bálek
Martin Holata
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Prohlásenie klubu Hnutie za občiansku slobodu
v Nimnici
Vážení občania,po komunálních voTbách 1990 sme zistili,že naše názory sú zasa odlišnejšie ako při
parlamentních voTbách v júni minulého roku. Sme teda zdravo rozdielni a nie falošne jednotní,ako nás k
tomu nútil komunisticky
režim.Táto
zdravá
rozdielnosť našich
názorov nám
však
sama
o
sebe ešte
nezaručuje demokraciu, čerstvo nadobudnuté občianské práva a občianskú slobodu.

Každý
jeden z
nás,
či
už
z
takého alebo
onakého
politického
hnutia,
z
tej
či
onej
politickej
strany
a
hlavně
tá
Tahostajná tzv.
mlčiaca
vačšina,
by
sme
si
mal i
uvedomiť, že
demokraciu,
občianské práva a
občiansku slobodu,
ktorú máme,
si musíme chránit ako oko v hlavě. Ak
si
totiž neuchránime
tieto
tri
základné práva,
dostaneme
sa
do
situácie,
z
ktorej
už nebude
žiadneho východiska. V našom okrese je táto otázka
o to naliehavejšia,
nakoTko tento
okres patřil v
minulosti
k
experimentálnemu
• modelu
tzv.
socialistického
okresu.
Konverziou
zbrojárskej
výroby,
ktorá
mala
v
tomto
okrese
dominantně
postavenie,
dochádza k vytváraniu živnej pody pre
sociálnu demagógiu a k úmyselnému zavádzaniu občanov roznymi
politickými
zoskúpeniami. Obyvatelia
nášho
okresu
sú
preto
v
mnohých
prípadoch
dezorientovaní
a
nemajú
dostatočný
priestor na
neskreslené
vyjadrenie
svojho
osobného
názoru.
Převláda u nich názor,
že v našom okrese aj tak k
podstatným
změnám
nedošlo,
o
čom
svědčí
pretrvávanie
nomenklatúrnych
kádrov
dosadenych
ešte bývalým komunistickým režimom
v zodpovědných
funkciách štátnej a
hospodárskej sféry. Nečudujme
sa
teda,
že
v
mnohých
prípadoch
dochádza
k
úmyselnému
spornáTovaniu,
ba
k
spochybňovaniu
nutnej
ekonomickej reformy.
Politické zoskúpenie
vládnucej koalície
VPN,
KDH a
DS
po dosiahnutí
svojich
politických
cieTov,
uzatvára
sa
před
názormi
svojich
voličov
a
začína
preferovat
kabinetnú
politiku.
Nastolenie
kurzu kabinetnej
politiky sa nevyplatilo najma hnutiu
VPN, ktoré v
komunálnych
voTbách
značné
stratilo
zo
svojej
prestiže. Jednou z hlavných příčin tohto neúspěchu
je
podTa
nášho
názoru,
nedostatočná
a neúplná
informovanost
občanov
o
cieToch
a
priebehu
ekonomickej
reformy,
ktorej
sa
občania najviac
obávajú.
Právě
z
tohoto
strachu
a nevědomosti
ťažili komunisti
Sú predsa majstri demagógie.

VÝZVA

HNUTÍ
ZA
OBČANSKOU
Na obranu Litvy a Poblatských národů

Hnutie za občiansku slobodu
v Nimnici vyzývá
zodpovědných činiteTov nášho okresu, aby uvážili a
přehodnotili
výběr
osob,
ktoré
dosadzujú
do
zodpovědných funkcií
v
orgánoch
štátnej správy.
Posledně
události
jasné
ukazujú,
že
staré
štruktúry,
ktoré
sa
premiestnili
do
nových
politických
zoskupení,
nie sú zárukou fungujúcej
ekonomiky.
Najhorším
dosledkom vyššie uvedeného,
najma
z
hradiska
budúcnosti,
je
další
mravný
rozklad
spoločnosti.
Ako
příklad
nesprávného
pochopenia
ekonomickej
reformy
uvádzame
názor,
ktorý odoznel na poslednom zasadnutí starostov dňa
11.
12.
1990
v
Považskej
Bystrici.
Bývalý
funkcionář už zrušeného ONV oboznámil zúčastněných
s
tým,
že
stratovosť
podnikov
Reštaurácie
a
Považan, ktorých zakladateTom bol bývalý ONV, mali
v
budúcnosti
znášať
všetky
mestá a
obce nášho
okresu.
Myslíme si,
že to je zvrátená logika. Už
sme sa dosť nadoolácali na neschopnost rudí. Preto
sa pýtáme:"Kto je za to zodpovědný?"
Hnutie
za
občiansku
slobodu
v
súlade
s
rovnoprávným
postavením všetkých
občanov zastáva
otvorenú
politiku s
výnimkou štátneho tajomstva,
ktorá vytvára doveru
medzi vedením štátnych orgánov
a
občanmi,
vedie
k
istotám,
prosperitě a
nachádza
cestu
k
riešeniu
všetkých naliehavých
problémov.
Plné
podporujeme
privatizáciu
celej
hospodárskej sféry a žiadame o jej urychlenie. Iba
vtedy
bude prosperovat naša spoiočnosť
keď, bude
mať majetok konkrétného vlastníka a nie vtedy, keď
je majetok nikoho.
Poznámka:
Záujemci, ktorí by chceli pracovat
v tomto hnutí,
možu
sa
ozvať na
adresu: Stefan
Karlúbik, Nimnica č.67.
Hnutie za občiansku slobodu, Klub
demokratickéj pravice v Nimnici, podpásaní
Miloslav Hanajík, Cudovít Baculík.
Přetištěno z OBZOR týdeník okr. Pov. Bystrica
dne 10.1.1991

SVOBODU
<

Hnutí za občanskou svobodu vyjadřuje tímto svojí podporu spravedlivému
boji
Litevcu
a obyvatel
pobaltských národů za svoji nezávislost a svobodu a
zároveň ostře odsuzuje
postoj sovětského vedení,
které se neétítí použít jakékoliv příležitosti a metody k potlačení práva na sebeurčem těchto národu.
Nejen že tím pošlapalo všechny závazky, které
na sebe vzalo podpisem dokumentu Následné vídeňské
schůzky Konference
o bezpečnosti
a
spolupráci v
Evropě
a
všech
Helsinských
dohod,
ale
svým
agresivním zásahem v době krize v
Perzském zálivu
se bezostyšně vysmívá celému demokratickému světu.
Vyplyvá z toho jednoznačně, že na velmocenské
politice
SSSR
se od dob Maďarska
v roce
1956 a
Československa
v
roce
1968
nic
nezměnilo:
že
Gorbačovovo "nové myšlení"
beznadějně troskotá na
silné vojenské klice v okamžiku,
kdy
jeho řeči o
lidských právech začínají dostávat reálnou podobu.
Z
vlastní
zkušenosti
dobře
známe,
jakým
způsobem
se
velmocenská
nadvláda
východních
sousedů podepsala na naší zemi,
kterou přivedla k
morálnímu
a ekonomickému
úpadku.
Pobaltské země
přitom
byly
přímo
podrobeny
Stalinovým vrahům,
kteří vyhladili inteligenci
a státisíce poctivvch
lidí uvrhli do věznic a táborů
GULAGU,
odkud nebylo návratu.
Stalinovi pohrooci
pak v tomto hrůzném díle pokračovali a
snažili se
vymazat
z
jejich
národní
paměti
jakoukoli
vzpomínku na nezávislost a původní kulturu.
Pobaltské země,
svým oseudem nám tak blízké,
přitom nežádají
odtržení
od
Sovětského svazu či
jeho
rozbití,
ony
k
němu
nikdy
nepatřily.

Potvrzením
jejich
svobodného
rozhodnutí
o
samostatnosti
mohl
Sovětský
svazu
ukázat,
že
skutečné nastoupil cestu
demokratického
vývoje a
snaží
se
tak
alespoň
částečné
odčinit
křivdy
minulosti. Úsilí obyvatel póbatských zemí chápeme
v těchto souvislostech
jako poslední příležitost,
neboť
další
genocida
by
znamenala
definitivní
zánik jejich národu.
Vyzýváme
proto
obyvatele
naší
země
i
ostatních
státu světa,
aby
nepřihlíželi nečinné
tomuto
hrubému
násilí
proti
základním
právům
obyvatel Litvy, Estonska a Lotyšska a proti jejich
demokraticky
zvoleným
vládám.
byť se tak děje v
předvečer
možné války,
a kdy
zraky
vétšiy jsou
obráceny
ke zdánlivě vážnějšímu
konfliktu. Neboť
boj
proti
zlu
se
neodehrává
jen
na
Středním
východě či Litvě, ale v nitru nas všech.
Nedopřejme mu prostoru a nedopusťme,
aby nas
opět uchvátilo.
V Praze 13.1.1991

Za KV HOS
Aleš Sulc

KDF' HOS František
Tomáš /Zelenka

Kostlán

Zpravodaj
Hnuti za občanskou svobodu

PO UZÁVĚRCE

PRVNÍ___ P_I_S_K_U_S_N_Í___ K_L_U_3___ H_O_S
se uskuteční dne
27*2 1991 v 18. hodin v místnostech
KC OF Prahy 4, Budějovická ulice; diskuse na aktuální téma
povede Dr. Deyl, těma bude upřesněno na letáčcích a plaká
tech včas před uskutečněním akce.
Nezapomeňte!.’!
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