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Krátké správy: K dopisn maravakýah dělníků " Váelav Snfan pregíd^ntu,
republiky - Zákrok proti J.Pukalíkovi - Případ Onďř&j.e Hocha - O&las
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Charta 77
Nwí
^ ířáypjLání
* K &i?9h-lággRÍ Bharty 7? ^ 1.1,19^7 se k
aig^atáyi:
J'án Baíaj^ dělník
.
Petr Buben^ džehoíÍH^
Jan pbáaha^ zedník
Joseí Hrál.:.
YÍá.ďi^í-r Líbal, výtvarník

l^a? přihlásili títa áalM

Patt' M^tal. topič
Stefan R^^Oy ^trojník '
Jiří
FHip ^ 1 . , prógramatér
Já
T^po 1 d^cainícá
Uh^yty 7? advplalá.; dr.Yáal^v Jirásek g Prahy a Ji^í dostatek z Karlových

"Mluveí Sharty 77 Jan Líii^iský^ Lihuaa Šilhánavá a:Josaf
A
Charta

Se^nti^k/^Má správě
is.esi
a 19.. hodinou ahláaila ataiii&é' Šyobódná Evropa v patadm
á
.sptá^Uí ža g&asta 77 poslala
áalsí dopis Hi&haila.-e^eb^cw^vij, neš byl dapis s:
P^ahlas^jámeg'
se jednala o- s^alá
^a^py-ávn-úu iaČorss3ci.* D^pia, který by!, -štan^ podepsala a 'odeslala jistá skapi^a
s. -Aichs někteří jaev aigxtatáři Charty 77.. Arti dop-ia paní Aany K^ho^tc^-á
^écá&áí-algí
77. 'V aban případaen t^dy jde o ' dopisy, a nimiž Sharta 77
jaké' naaávislá iniciativa nesíá s^íc apaleŽgéM.. Pava^j-ama sa
sd&ra^nit;
se ja^fš^l.iv
^teyé n^t-í podapsáno Tsl^cÍRíi Charty 77^
pava&tPyač
aa její dokunant^ Púkud by . násada
mluyěíčh. -aěbylá ysspeRtováaSs saohiy
by být naktefé te^-y Chartě pe^stutvány a pccttanní^i áíaysly..
Ptaha 12.4.1987
X
i

J&n Mtenisky
Li^maa. Šilhánavá . .
Joaef Vohpysa^-.
sliwcí Chatty 77
^Imwí Charty 77
mluvčí Charty?/
!Septa 13 šs.obean^ Miahailu
j-e sveř^něn v ča^to čísla Baťachu^
čh^yta
dal^^atám
.ROH
^áííaaé delegáty. vášaní ^alagáti^.
0^'y^'ÍBíe se k ^áa ^ a- ya.aím prpstřad^i.atvím ke vaastt clen&a
aá&pyevého ^natí
jm^naat ^aity 77. Pos^ívá^e ae^
úsilí
a úsilí
lidskýeh
pyav by aiele amžřov&t ke apoležn-ájíd aí li: ^ y^taí sociální. palítiake a d^&hov^í
Rv&bedě. Slavajta..
hnutí sa. STod.ilú v Anglii a pad^et k a^mí dsl.g gím^i^a lidí, jim^
se říkalo ^harUsté.. Jejieíx sá^Mh^s. byí xólst* .M-33
první aá^oa. o práci
islámeAě v t^vátnádhs v ycae 13.36 pyaaadili ehaTŤiaté yštsí svobodu tiskug v
ýóca 1S.3?
trast^íhc p^ráva a v roae 1647 i^ákĎnšní desetihoditt.^v-á
prawviíí. daby, kyá^
iíoválí o riaatokra^í.Ka.c-i taMajáího volebního sysnéíin
^
parla^a^.tsýiamB ^bec^ Ti. M a ^ali p&dn^t ka- vsaik^
hn^tí. byíi
prR&cpBÍ&y
a půlitiaký^h
a
aabQu. ^ídigaMo^ Btápts..;
S^íů^slÍMa-l-i o a s tčřh^Ěo hMďia^a Kad posíed^&ai 1? laty &&.aďb<nr&3 č^ňaj^eatá
soaiální^a
né^luvž 'arS ^ palttí^ah a .obšáaakých práyach. I
návríi ňa p^aat-avÉns h&gpoáařsMh^ aystám^ Lyl
veř^jnast.i přaáíešeR ha"
sa!a^3tač-n.ehíř o^eraváhe staKú^íalía. A přitom byle k
ae vyjádřit:
^tášaa- aanógprávy-t k* záva^ájhn sacíálaíst
^tsr-á tu vyvatávájíy í k
tome-s jak aí.
avau praští roíi samí pradatav^ji, Žata byl aauaasaě s
ohiášaELÍm přestavby do ca la
ROS
í^terý .s;á ^a seban.
aiímast áiplasataa ale jakb adboráyak&ha vMae hc nikdo nesná..
Moděxmí nývaj dat odb-ar^sí sa áíml
na .stráni' pyáv pr^e^jíeíhe alayeka^
bránit jeho na-rak na aprav^dlivo^ adcianUj na tnsape&na a ^draiřct:^ na^avadné
pTaaeVíiá.
na y^SM^ná vyiaáaaaí pracovní d&bý. A na Jen
ji^y
pravé adb^ry by riály dt-át t-a^á o ta5. aby .aaaiea^nanei^TíabyH di.sktiminaváai
pra. avRj p&voá n & o přesvědčí, ala. aby byl kaMý hoáňcaeii podia výálad^Ě
avá' práce a pewála &vyc& ah^řaktáy^výah a odba^aýah kvalit a "
Jak ale vypadá posledních sedxanáat
Čícné-ati ROH?' P-řad^š nejáan adbatáží.
sy^ia -vaděním a^iňtsí^áni .3 skuteeaych měnách životníeb nákladů. Hahli by s^
to

dovídat ^ázoraa, kdyby daačávali informace o a.sv,. s^átyabním ^óSi
Sask^' a
rodiny^ o pa&yím reality eh mazá a- ji^é'.. Tňkavě infa^aaca ale.
vetsi^a adba^áM nedostává. M a n í takové ínfav^ace li^m. chy^í^ mahaa ada.lovav.ci
pta^trsáky áa ^akaaaěna poukazovat na.
yšáatup ^omi-aálsíah mežá
a.' tvydit.^ ze šiveční. uraven obýval čistka neuať.ále staapá...' Ve sKatačnasti zivatní
arovaa.',- u
.infla.čaíeh tendencí .s'tagá!ij'e'- a u nektá^ýah sí^apin
aibývatalaty-R- ďoItón^aMesá*.- .
.-.' A ja^r" se ta má -a praaavňí
a $ beap^aRý^h, ' a - E-gra^atn.^
podmíňkámi práóa? Xáaeaník Antoniu. í^.ly
- . Č K B
gxraha^ říkáš
sná
giávaďy vs- ^ys^csns^h. musí aí. ^al-azit ótáslka^ aa baáaakáy.^
sšváďy jaka je Lakamatívhag Trakce^ Romparesary a..- dálaí nebudou plnit plán.,
pratá^a jesíeh aitusaae ve vyyabtií z^ladna je aa.- Mtaa-^ai daa^^a^ti.. Ta přece
nalsa '^ašít tís-g ša jíš v plan^ budeme at&vět- íia vysaké preaaasovaatí^^...^' lag.
Mi.abaí Ka i atm ^ e kaaam i cžeý N. á^š
ředí tele ST3 Káží áé ^ k t aaRí d ad áv a t "Kdy M
<
splnit spůlea^na^ůa a^jédaávku. ve výrabě'^. nasíme nutíc. dělníky da
směn..,
.Oba. citáty
s Raděhá prava.y prváí s
^ hře žna a drnhý se 3, áa&aa
Íeťásaíha. raka- zákonná pradávní dóba se. tady dálakosahie přakvacaje.3 3 ta
nejen v železniční dap.rave a ? horaiatvi^ ale. í vá
í raiíst ví - v suda ta^.'
leda je aeáhnic&au zaostalost
kas^p^savat vetsím- vypetíss a áelaí praéQvaí
dabaa^ Evíááx RřitíaM je pa téta styá^.ae
sán' v
pr&vazaah.-.
A óáboyy k tamn "RÍaí*
jestli^ ga ne^teré naše dílTíy a závody pramenily y průběhu
a
l^t
v teab^icRa RmSĚá ^
je v nícb p^ráes
máto prad^ktiímf^. ale I i^.álo
bazpašňá a o ta víc káraví a^pdliv^^ - (Mp^v^ditoat sa t^nto atav n,eáa nvšam * ňá
pyyním místě
píán^váni a ^oap^daření á. v&bee calá ad^níBiatrativne
diyakčivní soustava. ávaák na taaímiaká a ekameadei&Š saústaLosči se .p&áspaa^oi g^R, Ne ůvšant avósí ^innoatí, ala právě svou n&etuniští* Rdyby tatia Nakázala
^řed. 10
15 laty ří^i? ^lyta pyatavní paámínky
napřípíástné^ sa takavoa.aea.%. ée p^áa pl^ič na^nda." -Mstsela by hoepadářaké veáaaí M.&áac ji^asi^ technicky
yyo-graaíyn^j^í east^?
vyK-abat* Xdě same^tnavatal - at
ja to aoukromá
íí^a néba stát - naná^así na tnRovy* ůdpor, čapí valí- a-aa^a -aajm^n&ího aaparu^.
A cesta n^jmanšíiió adpayu je skoro vs€y tan. -n^jharsí c&stc^,
sa
hnuti sRae ypz&ýbat, ^ s í ca^avy paby^ vyjít s nás* Ižov^lta
pť^ť-a- (^pakavat.^ c.a
aŠ jedšan řal^ll va Slevu ke spalvpí^šan^í
nt&šeaae v^ÍĚ váSaa svaa adbayava^
áam^at se avýah
vyhlášených, a ^etaapel^tovaných práv^ valit da adba^avyah orgánů aeahíraSa^é
tlamaaňíRy ektítaěne
lidí^
diskusi vybraná sástupee^ a nejenom:
odjinud aapeT^Čímé^ áa po^dajnoát dab^a oámeROvaaé byrokraty
A paícad 5a Ká^ to álešpau saáat.i padaríy aaai padanain^ie- aá v aaaem ^Ivata
* Mpa&í áoátaním SMme&aa partnaya^ 'ktatý ja aaaaí paXítat s Ícritl^mí: a
ysa^aKt^ač - ji.*. Á ptaenjíaí i M é poa^apí jaáau velmi 4&le.žá:te& vaes
arová
aaiRKicí M t jea ^letYÍbui-ayam reHsyeašaísh pó^kazů a pabaSaíka^
řaditaía. Ěe ta sé^a být: i jejích gástita*
V Prass dne. 14. da&na 1957
Jan Litamiaky
tá&naa Štlhánavá
Jaaef Vahiryzak
s^lwcí íáaarty 7?
mluvci Chat ty 7?
íalnv&í Ghairty??

Dakasiant GMrty 77 ¡31}87 namahl ^ýt -do telata čísla s . ¿aahaía^ýeh á^voáá sářa^a^',

ĚíMYtA- 77 ^32!a? Další satkání sáatupaž
.7?
HSÁ
Dna
dubna
sesli. zástupci Charty 7?^. Libuše šilhá&avás Martin
Paló^j Jiyí
Václav Malý a. další .Ěa.ebsané aa zástupci selata USAs
e sice a a seaátot^ za. ďemakrati&kaa ^tran^ panem
Nunnan. a jaae chotí
a a cdbamiý^ a-aiatánta^ aěaátara Mumia .panem RaLsrtem^Báílem, ^atkáaí byl
přitažen váívyalanac
v ^aek^alavanakn
Julian a
pyaccv^íai
velvyslanectví ^

americkeiïô éeaátú se sajínali e te à jak aí^natáti Chaarty ?? h^dnctí
'výaiaáaá
Michaila Grřřbacova pyč síQižně progye^ívni trendy 'v ceako slovenské'
- pólitice, dále
hovořilo o proHematice lidských & občanakych práv., zvláště
o" áituaci čs-politických vezňá^ o problematice. ' ň^ozenetví a atrkví v'
ČÉS-kOalovengku ď o jiných otázkách^
'-Zástupci gháťty 77 .znovu
pplitietí přeáštav.ítelé USA pokračují
Y naataupená linii setkáyat ě& veřejne nejen á/o^iciálními politickými
představiteli. ale i sa sást^pci c%?čáa$.ká iniciativy '..Cha^t-a 7? a. jednotlivými
občany*
,-ján*
mluvci.'ëhaïty 7?

Litrnse Šíliánová
laíuvcí 4íharty 77

josef Yohry^ek
Mluvčí Cha?ty?7

Qdpovëë im áp^ia signatářem
7? se dne 6.1.33g?
.Dopi^ ^aČMá konstat^-aí- cesetí leK trvání naseha spoláČanetvíj, ó kt^yem*
gň .dále dovídám tasené i natus-áné, ale hlavně yozpor^plňe' -věci. Je mí ^delováno^
ëe' 3b 77 ^ jsěu. k^nkrátní. ' Màé**, "gtastní í
íep-ží i ÍMursí, známí
i.zee.l^ ňe^ná^i^s a ža ^tito. liá.^ irvoyí - poalesé určitá li^sM a pcacovní
s^ol^e^Btví*' í. o
sg dále pyaví a' "ï toto apole^eniRtví je Ch 77. 8a řekli
nyéhom^ za vûbac na py^.ía. místě je ptávě tím. ppotoŽe jedině jako urcitA
spo^&ánetví ^s&že existovat i jako to vaěchho ^alaíj, cím ja". Autoři ímě
ujistu-jís
čáaátu
77 jako apeločen^tví chceme áňes předevěí^. upnout avou
posipynoat^-.
0
atrának dále však autnři vykazují do patř-i.onýcb sězí moji případnou
pósomogt k tommto jimi pr^fearovaném téaatu- ?ísí'
"podpise Ch 77' ' se
tedy - laeritořuš vzato * nikdo
s takovou- cí' onakou, skupinou cBob^
ani :Eévy.j.aě'Ynje s.vâj souhlaa s něčím, co udolal naho delà nakdo
Síkáji
to v s^via^yti s kTitiitau těch gignátá-řéa kteří, avoji pozornost k támatu
Čh y? jako apola&eniSty.í vyjadřují tak vazním ^pâsoba^s. ^a^-ù
"ádveláňí samotn4&0gtůdpísu například p^sts-?
sa: jíia yœîi^i n e M a ^ mluvci ne-ba- uektatý aktivní
signatáT nebo něktasý' 4^'kmaane sebe IMake vztáhy ^e.Ëi t-ësi ëi oněM chart íaty",
Tát^' ' a-iňyj%
o ^{e-ignatářBtví.^
sm^jis "pedp.ïs Gh 77 naní přihláškou
ke
ala. pťiMáskťm ci^vëka k ^e^o vlastnímu ù^canacvi^.
P^í snávám^ -se mi není gcala. ja.sné^ co je tó vlastní.
k
n^uË^ jah se dwí^ám:. jsam- ''padal přihlášku", Ptes neprêhlacncst tacaín^ ae
^içTaénë ana^ís tích^pit, M
-autoři n^kâa e-splicitně aa&íkajís Isá sít
.sa to s. se je jím míněna v jistáa ohl-eďu i líáaká
a s ní apagená
ňá. ^asîi.* J^ka pyp rnnahé, je i pr^
š ťíúatojnoata člověka
sp^-j^na
ácťá*. Ú^ta^ která je s ale Sena vatabem já - ty jak^ áeta kjá a T^c^á k ^ý á ta. takaje úcta k já je povinností ácty k ty. A je to právě
neáóe^atek táMž óuřientífvané áe.ty k já^. neáaat-at&k sebeácty, co je jádrem kritiky
ktí tipovány ch. sí^at.áyá či vas.ah& íaasi
Myalí^n^
je třeba přišnát: 'že
jé.
bez o^iiëdu na povahu -g ní t-yvo&ûvanyeb dûsle^k&s kï-itika oprávněná a
ji ódkaze-m na ňpd^átatečn-svěáňmí .těchy kteří naše- spaiaĚenštví opůašt^jí^
jè.' nečestne a
^ebot ' ta^ á kym ao
a sk^m ^íia pádem tvořím
společenství má konečkycÏT ď&aleáaích nemenší vyznám neS t-e^ co podepí..suji„
Úcta.^ kterou js^a -aí ve ^péîeëenatv^ pevinevániý na ňáa klaďe nároky^ jejichž
n^do^tánít není, a nemàse být vecí spuktomeg, po která nikomu nic není & která
*Èe. společénatví nad o týká.
.'Áátcri áopisM dále ptúhiasují^ še ^ch^e-li
77 dobré sloužit veřejne
Trecá,. mu^í být Eama věčí veřejnou a veřejne srosusaitalnúu^. Přet.í děkla^bvanám
ktédu te^kc
.na&ítač* V áopiai^
vsak Vy stupa je- tendance učinit ji veřejně
^ pxo, v-árejnost ía nejen pro nií jinou a
inesro^^ítelnoua ráznou oá
tak Či onak 3 ní spojených, l.idí.; y6sncu ed sghledantéln-s aku'teënOBti
jdoucí eá' .konkrétních fakt i cit po koncepční éva*hy a hocínotící soudy ^
' á^ýcb vyložil s co máší na myšli ý pen&ásg ke spésobu jměíiování nových mluvcích
říká g ëe nového mluvčího, po dehedě s ostatními ïRlnvcitui arčí. mlnvží
odstupující* B^^'inë je to tak*
vëak, jak víme, je poněkud jiná.

Ryl -to.', a je
ví^saáie i dedp&gi . konaens^sr vlivnýcíí. násore^ých. skupin^ čsnycnje personální šlozeňi. Hdavaiea, ¥ pivcích leté.oh'. e^.stenťe Ch .77 byl^
^ét^onáiní* alo^ení mluvčích ^ovétšínon dáno poniě^non tepťesenta.cí tří ^skupin^
.^í-g&atář^- Obecně bylo
aby jeden mluvci by! s řaá býválých
dt^hý
oky^htt literátů a u^nelců. vůbec a třetí aby.'reprezentoval v politice
nekůmuni^ticky orientované signatáře, a variet; K
ge mktc do&ahovásiý'
konsensn^ je- záležitostí í&noháy velice
^aby mohla byt áatary
připomínám ěd&ítantí ptóímocného mluvčího
.gejíňéna sk^piním vyloučených člen^ S3C v púcátcícM existence Ch 77, A na. druhá'
.áťrattě
nedávnou y&sno^dďo^ opoaicí proti s^zné ''.kandid^tňřo ing. P.^Uhla
na tnto ¿nnltci^
:
*
oc-li řěc o ^s^ykavésa prévu^ v
s dopis
itojne pojednává^,
pale je třeba a&íaič se
jíněna o tomto zij^kovábi' pyáýn.9 á to zvláště pr&t<&.,
že zámelem
dopiau 'je náyřb a d^^rncení j&K v eh.7? dál.
.. žíněná preTté -vyberu mládcích tetis pčmkazn jé'-.ké.':' .konsensu- p^v^dnŽjšímuy
ke'.
který* vsmik . Gh' 77 'p-ředchažel,, -Gb 77 vynikla v ovzdŇŠ-í soliď&rity
'v... dob3 .'pročet s 'hudebníky kolesí ..sknpiny - Plastio Pě^pleE^ U "jejího gradu' gtáii
. ták -ci oRáK do politiky 'vět.óňpívší' lidd^ at jiz je k'ní dovedlo' vlastní-politické :
: jpíeáv^ačení ^ebo - morální. Si -estetický postoj . Charta, byla jimi - zámyšlena
spole^ý .podnik tákté r^šně, nejen, politickyale
politie^a oyientovgBýáh
lidí* Sela být a byla jen prvním krokem v nalézání a^cleČné cesty rudných
přístupe a nás^rovýcb . p-róndn v - sivotě- naší * apoíečáošti^ ' jřetm^el tátó ' intencev prvním období tvrdé reakce na existenci t3h 77 netoužila- ác posadí a e poatu.peí&.
casu mesi jejími signatáři zanikla*Charta 77 pochopitelně nem&^e^ a není ji vlastní^ být politickým'
Frotose však zůstala. jen oním .prvním a osamoceným, kroke^^ byla jí čloba'p^liticks^o íóra do jisté síry vnucena.. A tato. v ní. byla a je sven&í a něk^y
í sávnitř spatřov&^a a zejména od ní z- nejrngnajsích át.ťan očekávána. To šé '
take jíš
jednou projevilo v * životě ^ 77* Byly tn^ jak víme^ áaahy po její.
i'n.štitň'cÍQna.lis^ci ympr^ návrbem 'aýstéaHi voleb ci návrhem.
vytvoření správních
uzemi a je.jieh vyberíh Na druhé straně .je tento tlak sta' politi&^i 3h 77
vytrvalou šnahon neKter.ých skupin nebo jednotlivců prosadit v ní svou politickou
praxi a názory^
Při ítodnůcení práše Charty je t&eba nit teš toto na paměti a Moi^.. Ré
eelá. řada jejích obtíží pramení eráre z
še j^me- z one povodní intence
vykonali jen veltíi {aále.i nebo^ přeRnejii terněr nic-, Přešlo deset let a. jednotliví
lidé "i názorové .-akapiny saj^í v politicEtén ohledn h sobé dál ne^ v sed^deaátýeb. letech*. Spol^nost je v
chledn rospa^lejší ne^ tehdy' a obe.cná. árove&
politie^ebo uvalování
téaěř v aiŽ.em nepozvedla^. a tejne - jako tel^y^
sáďnás ani ^jebecnej^í .apaieená politió^á.. koneepee naSeho národního života ááaiandsÉ neexistuje - ani snaí^a o její hledání * Jáma. na t^ns d^O^ce tak špatné^
Že i lidé;,
niMy nebyli prívr^encí 'konumi^sní^ a '. nemají tady pxo ta^
^vetnnásorové důvody/, ^ayrnnjí obrátit, se na pana . GórbacovR áe áádostí^..^,^
chceme táRé 'tahové rěforray a takovou glásnast^ jáké jso^ ^ nich.s jako- Mybybylo v^beo ^osná gadpavedaast
nás vlastní .život* a ".osud delegovat na Kohokoli jiného.^ ci po nekoní, jinési ^dobrý Řivoť' jako příděly na n ě j m á m e nárost^
Postojem vyloneených kč^nnistů všeobecně bylo Čeaat na příznivý vývoj n
v^ahódňŮM? .souseda.^, - ale i pó deseti leteé^ tn s^at^la stejná ne-^ygasáěno^t
cesty í po
chtějí jít^az jim tp^. jak
zrněny odvedly dovolí.
Mnohá jiná. áR^^iny jžyon na tom stejné.. Na drnně atKaně g&ťivace čí vznik takových
Tiniversálníos * postojů-,* jakýííi jaou náboženská postoje či var^átá^ící p^eit
^tředoe^opaké vzájemnosti? jsou' chápánn nebo i dl-e osvěďSaaých šablon předemůzn^čeny jako teakení. Stejne žak skutečnému šros^šní bráni vnitřní neav^boda
nmohyc^ Merá jim dovoluje' jen laskavé ''nadřa-gane oavíce-ňí^ ve vístabn k
"vě^íeísí v temnotě^. Nezávislý ďochovní životy který opraván^ došáh.! v .uplynulých
á^ěetí.' letech výyaznéší^e i Mon^íy, jak v prostředí .^b.' 77^, tak mim? ni^ ^Ase
teoretickon a -^yaktickow' oblast politiky* suplavat jen .ve- .vel^i osesená
poípad vabec/ rozhodně však ne nátrvalo. tvrzení antorť'dopiš.n.3 že ůh 7? je
^přostoTema v'
v jěhd^ okolí
vy řasně .rosvinnl nessávísiý politický
le
Nabp^c na tůmto stava má ^vuj výrasný podíl špatně pae&epaaá ^
'^enetále zdůrazňovaná nepoli.ticnošt úbatty,. Bopia toto
neírozptylnj^..

J& tř-ěba jísánr^^scně Hei, že její HĚpoiítiaký pyógtaia. a tít^ i její
ňňi^ st í í: zalaná iní eh^ raktar i^s jšc^ ^ ek 3. a r ovány
aby b y 1 c cb t í Sne jsi Ch
77 . jak^ calak i, její jadnaCitvagignatářa treatne postihhontj,. ale prata,
větaina ta^h^ kťarí átáíi íí jajíba sradu.,
- p^dříze^óat svého konání
jejichž yyyazieíA jsc^ aaptaahybna taká lidská právas a z těchta^
palítieky
posie, se stavěla
jejich právní aa^kei a
dsárz&vánáL Náp^ípMaínání -tomate Titoráiního fiá^oku
.Slavěka dalo .sapoaís-aout an .sp&laesáy ^ákl.ad napúíitiakéhc zaměření ^ha^ty . ??' '.'g; politicky í^aneapanínt
Uva^aváním ^ k^mánim, VyExat-ilo sa tak povedší
' je vzájaemě paďminující
kom^i^antasritě a vyctJťiíc se naEíaaae- i včdunut a nedalitaiacsti n^ay&áhe ^arúku
na . - člevaka v jéhó jednání. veřejRéa i šó^kromá^* ,'^taio sa tak?
ůbd.etb.í
' áasa t iíat á exic te.nca Sha2 ty ntiby í o va vá a^^becno s t i- ' ani
ob i'm py o ja^Qvání
pplítíek^ kona-epaa naáehe- ^ároáaíhe šivata^ ani c M ^ í m kans^itvca. vpravdě
oď^av^ášé j^oíítiak^ asasnaati- Táta nadostatecB.ós'ť i^yniká zá^mé^a d^ea^ . M y
se Ev^ť lí&í^n. nás jaká. č-siek ¿áva po lateth.
de pohybe a. M y by
pjna éovbacovs ' pYĎ aagi geop^iitička^ -- aMaač nabývala- tyacka postavena lá^ká
p.a, osobnost věyejna ¡se
politice*, Je dakánca
mpžrié^:'* Se.
gťaVa ^^iklý tía^
j^a. ^e^čiaili' tó,
jsme pévodně
nakenee
^ ^ valiký Kaper py^
5 politicky sivat .
áaší. ap^á^nas^i^ Ks
pie s tathOg ga bylá
ňavyvááí^.
' - - - /Tc&o v^a ja n^taa. Mci-t ^k^pittilaja^-íi de&et'' í.et
aa^éba
spči^ěánství. $ ta&o
nutná aí^ ma pamesí^
jak dál* Nia
'sáR&^iMcuje^. ža by Ch 77' sdhla v gó^iaáína ďába řící ^ ^ ^ náa tu na^í tíaba^-,
tóaeó.' a^ladu b^áa #íť aa^ átále hodně pť^áca,
aby '.tá&tc sašía ^a ábytš.
se jí ta v^á^ přihodil v jÍRsm & pnďňtatne^í-m
Kdyby áe nadála
ťiéM^cv^la taR-s jaRí?- v Bgpíaa šigaatáyám^ tj, jíaak. naiy vsnikía a jinaR nés
jak jaý
atAla- .machami- po^it^á^. ^ass vaáa^ís ^ě ^ňgasava-nošř v hnutí
Č&'- ?? . ja stutSáatí vsa^baanáho. ¿sítí
odpovědný ^iv^W v ^eíé jaho či^tRíiha,
by tř^b^í n^Ra^a^í
ap^la^ans^á. pasta-vaaíi
.aamaatnání a ^saKíéXný
postih s^gaatář^ í&a.ís jáha yůdíny^ bylo jaa aktaia pa^ez^alsh^ wta^aM^aň^
Sa^o^na 'by ňaaýla naeíms c<! by mabia bý t přiteší tvá a k césRí by '^yle Taasná'
3 ^iáaý^ ěryedam^ svát á^laí.g .sajaaána
IMí...
Ď^aýt^
ja^a ^.ntí sa
pravdy ^alsa''přiřadit .cbíaat p-ca&íiic^é
a
paiitiícy. -Ba čs. muaíaa vateapii: ny, její aig^atári vadění
řřdpú^drtc-st.í^ jez nia švadla v ^áFt-a d^hrůmíí.dy^. a a.taj^a^. ůápovadKířg^í
říííít se i. va svém. -áa-sktemá!!.. šjLvat$, Seká náa jaa^* ssdaha pyá^e naš s kaSdéRp
úasa^a
jadn&Kna&ia ša morální ád^avšáaast ja vmí-S^ně i
vnějšná
-nadelitalná. ^aka svabaď^*.
^srazes e^e-

Vše.&hná; sdeíě^í

1987'

Ivaat Bájmal

jsca' sagítáRa. Fadaráls^í^. shromáždění. Jhá?.^ a ádsaay

Bajtís
absaicbK práči '^y.MisI^vu'. .Haanaovi, katalia^ásim
^ša^ái v d^eb^n^ žaíůja.
tyastay ain ústraní ďcsosra státii nad eírKvetsi
apala^^stmi í'á ¿78 tr.s-.. j. jajhež sa měl'
tím^ šé v létech
áří. í'93'6 v ^ y jáda^
v magici spavígal na %'áďóat támníha daksna vařící
katalia^aa kaatála v E&^GsB&ayp&s.. Si p^ávuíha hladi^á ja na aalá sráiesitaatí.
^riQSMÍ, ^a
M'a L.n^jms bydli a kde aa.-e^l dopustit
spadá
áa
Liptovský M^aláš, 'Ěaipbu vsak podává pópřa^a^ prpkařátoř okresnínm
a^uda..- 'v Fopra^n^ JeiikeŽ najde o prvMÍ případ vácňa aaš^ůvo.dnan.aho přagtm^
pyoticírkevníhú piroaag-a
t-ahóta okyasa ¡.vig prabíMjíaA kauzu kneza Štafaaa
jávorskéM.! 3 iza vygiwit' padeářé^í.^
orgány tamní' 'pTokitiračUKy a jvati.ee
vynikají
{ai^řádmo^ prótiaá^ažáňaka^ haylivastí. ^.abc- krajní aáhatasL plait.
diraktivy vyáaí^h iníst.

t*Sáa&Si jé stíhán na s.vobadě. 8 nán-í nájm g^ásac, ša..a tr&sťní říhaní proti
němu dále póí^reěila... Do poioviny roku Í9&4 írádne a še stahiím souhlasem vykonával
knašské funkce v iMSombeykň^. Jaho. tre.st&á oinnósť má 'spočítat v tom/ Re M y š
vaků ??'l3t. odešel de duehoda - nadále.
svých. sii- vypoHtahal v duchovní'
Přitom obsáloka připcn.ští, ga pro čnte
.^yl nďelen ^tátsí
souhlas, v okrasa P-oprad.^ '
však
;. t^rs^ňí RAnúaep gcaant^
-^yl , udělen ščáčúí
'i
výpomoo. v nušoB&arlt^-g á' 'na sá^iadŠ této
a^tacnósti jťj j
,
'- ''' .
'
- Enďvti konstatujeme.^ se' § 178. tr/g,. fakticky p ř e n á š í ! pravaaeeí
na- '.státňi .óíad pro veoi církevní a gonMíánž-* rusí- či ' 'Gatéšnje plaťnogt vyšHoh
^.^onných aosřesi., ťe' ga uatavy a pHjá^ýoh masiňárpd^íěh-'palšt^^' ^^ládáč^ proto'
^'ého -^ouHtí za 'protiprávní.' V tomto případe^ Itdy má byť csmďe&átilotý
'básónaea'
to, ^ i. y-tMohodn
v '^ii^ffú-ěkterých -avyob
'p^yinností^ vsak nináíma navíc' osnaoit postup trestníah
sa neanS^áíní' .
a^royo^ativní.. Js Třyáseohem ctěným gásadáta humanity a- také sák^adním priacíp&x
^látnáho' es.trestního praya, - g'-ájm<saa pokud- ' jda o-.-.-é^ysjt-gpáehat '-t-rastný ' '^in
a o naá"byt.ný' šnak. spolooánaké n^baspeono^tí. ' '
'

.

.

.

.

.

Sdelani a.áJŽ. (Brutální výkon:

.

Hanntiaanna)

^

Ing.Petr Banptmaon^.v unorn 19^4 ^spravedlivě .odsouvaný pro- ádajnon šp-ioadž.
k áaaati- rok^n. vezení jvis nase ádštaní
453'^
ai odpykává
^ ů j trast
. MÍnkúvias. AČ jda podle jtaéaa -o dru^oai' tedy atředna pyísňda
ná^ra^ně-vyohovnon jsknpinn ¡j ja podia řady svédectyi:" -p^aktioký- raxim
tornád
křísaní ^eáaáa. s najkmtejsích . v
Navío. je Petr HímptaMmK . od prOsin^e.
minnM^o r^ku Mazale diá^imin^ván a akraeoyáa
be-^ta'^,.
přávaoh. 2! prasevíšte-s lede dápěsně p^akrašoyaí výkonovou aorusa^.- pyl přelomen
ša
M e j.e závislý na y^^ím^ah, s-pclnvěsňů.. á
' g nímí. je wa n^plnšhí
n^urmy ůmčisóván %
NépWsěva msns&lky .a áetí? na-', nis Esa prá^ v-My poaeáči měsíeích. a tp y trvání- jadne
iepž je s-ario, e. sobě ůt^aaaé L. byla .
S^V hrn^a
a HesiBal.a sa p^i. ní hovořit aai .o* cistě e-&p!míak
saíeHit^etsch..
F.Hanptmánn aa^ěi např, ani blíš^-sOdpovědět etá^ku. své
dvanactílete ^.cary,. cc s.í. to udělal na truca r zřejmě : -sío p praecvaí úras.
^respondenta P.nanpt^anňa s r^dínon je již- několik iaas.ícá' prakticky.
aens^tra napropon.stí vetěímí je^c
a a dqpi-an
-nm ^aúu- 'přičítány
jsn vybrané úryyícy. i?sec'.hny uvedené skgtaěnesti jsou Tambým gorušanÍK!
.
právních norám, t.ýkajících se výkonu t r a s t e '
.. '
Hl dokresleni pemarů. y
Minkoviaa sda- podrobněji roKeberema - ustanovaní-,
týkající SĚ.b.alí&ú pro odi&bnsene. Pcdl-á s^kona máji 'eóspuaení v 1.1. W S . poknanabyli kázeňsky petrastáaí odnětím baííoktt^ nátok o&dr^ót dvakrát do roka -ed
tčsdiny balíček
pctravinami a jinými
eaoMí potřeby"' ve vááe dvóň-'
kilagraníu. SVÚ Hinkovioe v^ak ^pokládá tvrdost řs^kána sá daátateonon a rozesílá
ro^íňám odaon%6Ry.ďR ^ávasnoů' instrukei ¡která je - přígRáanš sataotným odáquxaaým
nta'jenáj s - podia- níž nesaií být v balíčka žádný zahraniční ani v Ttige&a )sakonp.aný
výrě^k a která stanoví sasnam a váhově limity jadiae povolenyc.h věcí-, totíš'
nanejvýš?
' ''
-200 ks cigaret
g sal.á^u
. 503 g ^aaevj^h konsarv
^óo g Try^ioak v kosisarva
g snsanak a čokolád
4 peaegky
šila tak
Xalá po'holení
ovoce.
Takovýmt-e rospisam Mr^.Minkoviě^ brube porus.nj'e šákon.a sa^o.
povyšuje'
na zákonodárce^ Kromě' toho' jím očividně á - svévolně' přakraonja amť
kt^-rón
končí js.kěkoií.-v právní ^rízasít nebot v aebahorŠícsi' prá^&R -systém .je -dovoleňo'
óo není aakssáno^ šátímoo totalita jňapř.^^ibkovíaká! si o-sobuje zakasat
í^okoliv^ se výslovná napoifolí.
24.4,1987
.
'
. ^

^réspondenoe rnesi üharton ?7

J#bor4ssi in?, ochran p.rá^? amS^raM s^áainy v

Vy boy- pre.oenranu práv Hiadarákoj m^něíny
^saree 77 ....

v Českoalovenaká.'

-

-

YáEBB.í priatalaa.3
'..-'.--. - . ..
dna,
.ss^e obdrě&íi Váš' íisč }77-34-87ř za.
Sárjeme.. .Sme
. vó.': svájoBA dekamente e. 23 g'o'
27.3.19^- .atá'.- .^anjáli stanovisko k
t-sroristiekýTE akciám v Brátislave. V pťiloke Vám sasieláma naše dva dok^entyr
aprávu. o Saturn
šičnáaie okolo týohtO pr.ó'&ismSarakych
a náš
list k' předsedovi vlády ŽS&& v. ktoroia. ho nposorňnjai^.^' r^a ^o^aé tendencia ve
vyšotrovani- tohoto případu^.'
P r ó t isaaSa rgká útoka v Statisi^ve i ďalŠie proti^a^ars'ká prejavy tak ¡go
.^traňy sékromaýob osob a -sküpÍH^ ako & snaha afieiálne.j taoci o soaiokBl&^ma
ďe^sdáein.
menšiny upevnija v nás pr^svádcenM^ že v Eáujme oenrany
BMgí.sín .-tr&b'a.
j.šia. píresadgovát kolektívne pr4va a vytvořit iastitúciu
steašia.. * v ^ed'zinárodnom' - meradle. Od . p. 2.945' -tot-i^ aeasis^ajn siádae
meášínároéne' právně nórmý na ochrana menšin ¡ani oeakoslovenako^maďarské ss^lávy ¡.
. sbs.enoia otvára -přieátor- tak, k plánoví taj diskriminá^ii aái k. likvidáoii
ako- k šivelnéam 'ápol^cenakána átlákn maďarskéj ^enainy' v - ^eskoslevenska.. áhseácia
-efehta noriem
vaak ^stě vyra:snejaíá v polítickom systáae v ktorost ani občan ta
ňemgjd sara$ěn^iá4i.vid.nálne'd€!!íokratícká práva.
1'eší ná^^ ze c-^pe te ná š e t a ske poslav en ie-.
Obáváme 'ga ^ vlas .tne -visme,
prej.avy proti maS^tskaj národněj aensíne
v Československu tak v minulých dásatroeiaeh a'ko i dnes nie sú ani precia dne
ani náhodné a aie áá podgtieaeaé- len.'
totaíitným aystástom, ačkoliv
tento pělitiaký syatáa - všetky apoloěenaká a. politická áefo2saácia len prehlbnje.
Přete ná^e obavy' sa vstahüjú aj aa budúcnost a to v toia umysle.j že áisl^kác.íe
v spolužití ai^vénakáhQ aároáa. 8
- nácčénón .mensiaous která je
spírítň.alnp^
národa^ aa doatanú do ničivéhc' pahybu. DňfajB^e^
še c^ťo Médčnpšt vidíme -paaiíalátiskejaie.) akc to v skn.tošao.ati, bude,*
Y Bratla^av^í dn^
Vyboy pra ochranu práv lagda'rakej
^enainy v
ga správné^s"Shíí-ay Míkloa Jaako^y rad 161 831 üí Bfati'sláva, t^l.i ÍŮ7) 433^73.4
R
.'
; ;
<gprava Výbsyn pra čehraa^ práv ma^arskcj. mens.iny v ^eskeaiweňsku
^it^á^ieok&lo prdtimádar^kých. a^eií v Brati slavě..-

ň vývoji

Náš Výbor
svíjej správě so dna
peďal drátku. ínf^rBiáei^ c
p^otiráá^nrs'kycSL.akčiáě&a kt^té .5a ^átshraii v ncci 'na"9. marca na styroch rosných
mi^sčasíh' v. -BiaUsIaVe..* 0 dvoch pasia^oeh v budovac.R Diaďarskáho sábo^i- piéaní
a tancov Mladé, ^rdci-aktore
ap'í)aobeaé '^aesňá&ym' péshtelom" podala zprávu
dna
v rubrike €í.erna k^oníká aj
deaná tlač. ¡Kvoli
prémn^tis súber nepatří k Ccmadcku - ake sa te písalo v- nevináah - ale
orgány - ako. je nám anáme - ppkr'a^njn '-v pátraní pc p^&hatelovi
poísiarovvyp&envajď ěleacv BÚborn Mladá srdeáa^ príeom sá ija. vybránajd
obviněním ze -. spólwl^a&tí. na podpalacRřvě. Frst.i vedeniu. . sď&oru nariadili
hoapočárekn .revísiu na odhaienie eventdálných fínancny^h přehmatav 3 ktore by
p-^akytná't ís-Otiv k Kó8sna¿ sě samí araíošili. pózia'r& na sahladeaie stop. po
iiedsvoianej hospodářské j čínnos ci,
skuto^noatoú^
ve denle snb^tm bolo
nétén.-s n.eofiei41nou ees&otí si gadovažit materiály pre oiános^ sáborn s říeSarska^
najita, parti^áry pre orchester a spavácky sbort totis. tíetc v Československu
nie. s.d dostupné a na ieb aakúpeaie v Hašaraku nedostali povolenié
orgánov. Je pescrubodné^ Ša pri po-žiari bolí Knio^aé čak tle to
materiály ako s.j popisy koreográfií pre taneeny ^bor.j čast slsvenakej v^rejnej
mi^nky v Bratislavě .je tiež toho náboru, "ža SíaŘari ' na^ vyvalanie nálad samí
sisírovali ^pomínaná útoky a pesiaré.
''--..
. Podia, tejto sít^áoie ga nám' sďá,
do s.Exadobodn. podezrenia. sa dcstávajú
právě ti? proti kčořjhs. bolí tíeto teroristio^é akcie organizovaná.

. Ěítaěciti, ^elej
komplikuje. jeden
skorší
pošiar.
Dna
Ž.matca.' v
'predpoludnajších hááiaá^, styriása^ kilometarcv cd Ěra.čigiavy -y Siá t ema^ayskoia.
-preatredí prí - Ihmaj&kej Střede ; vydřela r&žtau-yáeiá-.' ^mde-rde^eaáKáá.*' Pódnik
y ten";den - pónáelokb^í ^ayretý, Ág teragí sa .dc&tala na verej^cát oprava s '
^ódíMÝďr&é&pL - .p-y^tena,. že-. na miáste posiartt bolM&aa' á'. naal^d^ynyin
tessto^í. ^To je tán Kačiatok^ .Maďaři!". Nevie sa dátá^^ kto táta Vyhrásku taxa
umiestií.,..
V Bratislavě^
Výbor pre onhranu práv
íaonaiňý v Ca skosíoven^kn
Sa aprávnests Dnray Mikíoa
^c^raAu práv maiiarakej menšiny v 8eskos.love3.skn '
Š t tou gal o v í
..."
vlády
vo t^či. prat-igňa^aťs&ych dtokov v Btatialave -

. . . .

Valený pán pr^daeda vlády &Š.SR!
I^te je Váai. snáme^ - ša v
na
tohto- r^k^ na' átyrocb. roznyeh' mieataeh
Bratislavy
pá^hateli^.. ^ntoeili na
r': maďarských .menšinových
tnstítú&iíi, Ve. dvoeh případ wlí vynikli i pasiare* '
Náš
- v aapetí póálaí list.
prokurátorovi Blevenska^ y
kteróm , sme &p' - siiad^li p vypátr^nie pachatelův a. 'vysvétle^ie pozadia. prípadcv
verejnastí*'' '''
-' ' .'''", '
BaKpaČfio^tn€ úárgány
akc- je nám. řná^e ^ pokracnjn ve-' vyšetřování dvoeh
pašiarev^ ' Priebe^' pátranía prípadov avšak
.nasínaenjég- se. taá nastat
nepochopit Blný-^vrat v tej.to- VetH. Ůřgany Stnn^ v. tomto konaní.Hoti^ raá radím
alenov maSa.r^kélip šúbom- piesní 'a' Eaňcev Mládě Rrdeia ¡áve bndevy
ssAbo^ vy^óre li j . pri eom s a im - vyhx- ásajn A o ^ vinenia. na sp^íuú Sá a.t i p&dpalaes tvá.
šl.&venskej verejns.^ .mienky v Sratialave tak istp podporuje túto. verziti
m^tívn pošíar-QV.
Sárasilo náě^
sme. sa doáveéeli-' že 'Lndovíč P^.lář?
ideplagický tajosmík - 0V -g^S. y ňx^íč^ stranických kruhoch sa vyjádřil, podobné^
priqóm. to sdtfv^áp.í.l tým.*
Maáari takto eh^u-demonstroval'protima.^arské nalady
na Slsven^kn cí^
poiisernoat na sěba. Tak^to' -^vinen^. najma přetop.
já p^éneĚovanéK
ktuhov, ííás
a růshodná
^ián^j ye ^rir-evňaní^. ni^y' presne nevyetihujú. pravda- Avšak obviňáňi^ma^rske j
^ á&ag&l ná.
ah pr^tima^řský^ ^teko.^h á pbgiars^h
náss, ^pMpáetíná prip.sd & nedávnéj:
prípaď Seichstágat
Aj gěn.^rálRehp' přpk^átpt^- v. našimi li^t^ ^me .npe^o^íii ^ ; vábíte^
vstíikaj^
pr^t.i
men&inš, v
kosily eň^kn kořeni a y
- ák^l^kaj á - isp&l^^anske j
.výíářřyy.. . 33a?ag .částejsiě sé.pr^t^^arská prťavý a tíe jeďnegaáčne avedčla
c? číření ne onací
nálad na Slov^nekn.
' Mfám?-,
íed^.réln^j vlády uvási -Eáá^é'^ následky tajto sí.tnáťie
á íMS.á^e i v t-Pa ' se IřMa
kt&yá pyávam ^o^em^' ocsksvat ^j^apokoji naH ..
Bratislava
.Vý^er' pťe- ěc^axí^^a^t&kej
menšiny v
Zasprávnoetř Br. D n r á y Nikl os
Jaškovy rad 161
a^l Sl.Byatielavás tel.t
'.
^

'

Mihlús. Baray saalal dne
Generálnímu prokHrátqrovi štísnost na postup
pracovníká .gtB, kteH no í.7,.3..1967. zadrželi a vyslýchali na Činnost Výb^u
. na- .a&yaaK práv .mažar^eke menšiny v Československu.

Výbífjru na dbram! ptáv maďarské '¡aan^íny v ^eskoalóvanaktt'
'
/
'
'
'
' = V
1.3,4.1^7 : . Vás^ná'přátel^
dostal jaam VáS dapía s .6 ..4^.1987. a p^ilo^anou' Správou .Výboru na obrané práv
^aáarská ma^siny v - Šaakealavea-sjke o .sávají aituae^.. po . p.rotima3ařrs'kých akcíabv 3rati.s!ave a kapii dopisu ktsry jaře
federální v^ády
- C^SR v táze
Sehnáni! jpém s t&sito' ta^ty oba ostatní mluvci , charty 77
Jana Litomiskeho a Libuší Šílh^oycn a
a nimi,- .í,:;dríve j.s.í- mluvní- €hgtty=
7?
ktarí ac v nply&^lý.ch' obdobiah podíleli
=
^i^k^aíob..
áa problematiky ^aHaraké ^enginy v €askoalovenakn.
Jes^ejmá^. áa státní orgány
veřejnóat rádně ó pruběba vyšetřování
á'že neprojevily ^ádnem snahu. prosr^ednictvím ^dalax^aich prostředků a skalství
působit"' v. duchn ' šnáaesl^vo.ati^. Vy^třwátis'' maz^t^a:*':s.&ipai3jí ave Vylí-rSané
' pRpváni v&ai
v Čeakbslovensku.
Z^Iáat ' alarmující '.js^u pevaatí o vyrooíah '
' Ludovíta Fazlára.
^batdafa-li . .bf ici.ál^ě dementovány^ mážou vya e t dování. ... .iřVííVni t, -V právník a tát 3
je deprípnst^e^.aby byt i jen pověsti o podobných- výyóaí^h představitele moei,
V dób^; kdy vyšetřování probíhá, nabyly jednósnáčnš.ďělmeptov4hy, jaksaíla' * ag
objeví* '
.
" .
Poaíeté aáo$. proším^ dalá-í áprávú^ jáloaile by 4oalo k -d.a1 š í^ dúiazitým ud a lo s t eat
v situaci; vsniklé po incidentn.v nosí 9.3.Í9&7,
3 pozdravem
. ' *
Jas*.

- .

-

Jo.sef "Vohryzak

^eské národní radě

Dne
se avángalický farář Ran Dna t.c^ ve vasbč obrátil se ťcámi
podněty a a ^ R - '2' jeho rozsáhlého podáni'vyjíiaáaes
-Dámy a' pánové ^
FYádkMďáta Vím'
podněty k slepaení činnosti
prol^uratury .a aouáá.^
1) Praa.třednictVÍm Úátreďí Česká advokacie nečb t j sou obb^ j aí a. ' obhájkýně
v UĚR vysvánij aby vpo^o-mili' na trestní případy í3 poaladníáh latj. V kterých
by padla já jich mínění av&domítě aatření prokázalo:
......
a) se příaluŠníci SNB vyrobili prati .ób^aň&a SSSR nebo jínýck stát^ l^ivá
protokoly o vyslaaídas- padalané písemnoati^ "jiné padělky; -'
r
b) .
príšlnšníai přinutili občany CSSR nebo jinýa^ statů^ bitím, jinfis
třýxnaiLÍisí^
nábo hrozbami k áognání trastnyab eitíá^ kterých áe tit<ř
občanJ? nadopusti 1 i.
k Isi^ým svaseckým výpovědím proti jinýma ^bčan^K^ .
.e).
aa p rí a 1 nšni.ei samí depastilí"tra st něho ^inu 'kři v ě í^ě da ak e. vy p avě-di $
aby' a.ábráa.:ilí odhalení vlaštních-Výše nvadanyc.h nabd
vlastních traatných
čin^ň^bo od^aíaní třaatnýah Šin^ jinýcbpHslnaníkÉ.aH^r
d)
prokurátoři projevili p^i prasatrafaní přavdivýck sčísneatí občané
. -aa trestná jednání příáiiášníksi
(napr^ .ná' tLrýsňeiiíí ^hrošování^ ponižování m
falšování protokolů. a áAkasa^. nai^dení k třaatná oinnoatí ) brnbon nadbalaatí
takže treátné ainy příalasníká Optaly neodhaleny:
a) .Ke' proknrá.^óri projevili i' 'pří' jiných' príÍŘ'Mtoateob,i svlášt .při
vypy.aabváviáaií bbxa.lob a prl soadním jednání pobařnjí^í abqVÍváv^at - i^či oni vidným.
traetnýiRČin^mpříal^saíknSŇB?
f) se prokurátoři obvinili tobo občana^ který podle pravdy upozornil na
trestný cín pría.lnsnííía
* & trestného- činu ' at tiS škutecného/. .cl
vyka&atrovanéhoí aniž vaak príkroeili k objaktivnÍRku; ' preaetrení. . občanovy
stížnosti na traátný čin příslusněka.^ takáa prokurátoři poskytli traatním
sříbáním pepř. i tsvegnentakovehó občana príslušníkqyi SNB - oekrrma . pred
ódRalením. jeho 'treštnebo činu';..
. .' '' '
g) - .šá' .seudžavá a svlást předsadavs seaatn' projevili váci očividným tre^tnýía.
einům." příalnsníké SNB''neměně pobuřujíáí ahovívávo^ť-nes smínaní' pyoknrétoB.^
a že aoude^vs naviě projevili ' při.* přijímání abšálpby,. p&L sovdn^ je-áná^í &
při fa Milování rcKau^kn a jeho odůvodněni pobuřující shovívavost v&oi aavádnéítu
jednání těch prakurátorů^
^
- -

-'.y 1- }.
- ¿1
h) Ř6.. se příslušníci SNE. prokurátoři a soudci dopustili jiných beg^stysnych
trestsyah* činu pap2. jiného hrube závadného jednání^ ne z jaam üvedl pod a) ag '
g). '. '..= - . , . ,
' . .
. ' ..-' / *.'.".'.' '. .
..'-..
2lb Národní .i federální ' ^gtistaratvaj} příslušná p.YO SNBg proktíratuyu a
soudy, neebt jsou'vysvsna k zjednání nápravy a'k. podání.'správy o provedených
opatřeních..
..
'"
3) Novináři a redaktor i
jsau sbaveni nejtišivšjšíeh. omag-aní,- která
ji^ .daáiad . brání v t'OíSs ' a^y ' 'aa brube závadný popř. ,tre¿táé.' jednaní přísíusníku
SNŠ,,*pyakčrátarů a soudoá. 'upaá.o.Eňaváli ' v^řejĚtošt..* Ďííaaái neformální 'censura
aá óvses.
rušit pre-kbtna^-' aby-* nada.šla' k
maďarské
ra i or
r v 19 5 & a csl. raí o r my r 1.9 6 ^, Pro td s e ^ nás do chá ^í k prestaybe a velký m
je většina obyvatelstva v.čatna ' jeho'
.části -"'^ii&iaky' silná''š^aatalá'á ja.áte. radu let nabude Bchopná odpovšdit^p .svobodného,
.roáíiéd^vání^ zárpv-aS je -však'. 'aákáíi 'zanedbatelná cást':.,obyvate.lstvá pošetila seheyedómé dů té mí ty, š-a by příliš xyahls nvoidsní neformálYLÍ^ ala reálné,
aániautý.. ..otaVřelo ' caaťa - áóbr.cdTra&^sR a vyneslo je na poli.t.ic!cy á&la-žitá místa:-.
Čís. ."^aáaíaj-i' vaak bude -uvelSóvááa neformální censuřá^, tím důsledněji a-:bes
přííis Velkýeh odkladů by mala být Ministerstva aaištana-,,
také % iniciativy
.žákanoďámýah 'sbar&a od ocbráncA násilnických pracovníků SNB.^ - prokuratury a
čsouán.' 0 .prováděných opatřenítb' proti ' aásí litickým . ptaa^vííik&m - státního apa^át^.
bude nutno včas informovat verů.jnost\ aby se předešlo výbuchu - rostrpčenínahromaděného i? důsledku mnohaletého prodlení a přestavbou..
Po psodrabněm šdávodnení .-¡svých návrM Jan Dus uvádí čtyři případy občané-,
s kterými áa setkal .ve vazbě a dokládá na nich hr^bď porušování asi.zákonná3ti.
.. Svá' podání' ko&ěí -áipyy:
' . . ' . . - ' . ' "
* Ba svými třemi podněty- se na Vás obracím jako Člen českobratrské evangelické
církve- který do r-1972 pracoval jako farář a aa faráře už nepřestane, plátitt
V
. 1984 jsem. npoaorííil' Svatovou radu církví' obšírným memorandem na to a .
* 'aa. ňejencsl.politické a' státní 'vedení^ ale také' ŠCE... a především vedoucí'
.představíteletéto 'církve jsou odpovědni sa krtBí.-čsl. společnosti. kdyby KOtizus před laty upozorňovali jakoobeané a představitele věřících a Bo^í služebníci
na to, -že* pracovníci asi.státního aparátu nedodržují - platné* státní sákony,
přivodili by s.i tím nějaká osobní nesnáze: jisto, by tím. však nakonec vydatné
přispěli ktomu^ aby č,si.politické a státní vedena přikročilo k nápravě. Táká
svým méáaos^ndém. sa sárí
jsem. vybudil silnou nelibost kpt.dy.Daniela Besňcka
a jeho &pelaaník&' se Státní bespíícposti/ takše mi. dubna
do bytu podstrčili
a. tam krátce na to úředně zabavili padělaný dopiss který nata mel- politicky
skaápromitovat a připlavit,
trestní a táhání* Moje iňa-mcrandum ^.e sárí
bylo saratano do dokumentace k mému vyset řavacíráu spisu jako jeden s důkasé
mebo "podvracení .socialistického sří^ení;
se moji přůnásledovatelá
se Statní bespečností á 3 krajské, prokuratury v ^ra^e jasně, usvědčili ,, jako
pyívtĚeňcisektárskynáaiínickáho pojetí socialismu. Vazbami potvrdila správnost
mého memoranda ša sárí IŽŠ4*' íeprve ona si otevřela ócí pro. velikost, ďiuh^
evangel.ictqy*ck církavnich představiteli váči' c^l,společnosti. Protsša na^í^ne
sladovali ai v^bec nechtěli .vidět a poťo^ skutaSne an.t nevideli^ jak bezostyšně,
a s jakými .s^hoabáými d&sladky pornšují někteří pracovníci csi-.státníh.o aparátu
platná
nabyli sebopni. pĚeavšdcivě sířit Kristovo evangelicky kter4
Otvírá.
i cela apoIeSaasti nejspolshlivajsí výcboč!.isko 3
kri^a..* Ábycb. prispeí svým . osobním podílem^ k smensení tob^ tíSivěbo dtuKu'
českobratrské církve vŘží spoluobčanem ¡, předložil jsam ..Vám. 'dámy a. pánové $
na sacátku tohoto dopíšu t H ureité podněty & alěpšení činnosti SNB prokuratury
- a soudu.
Jan^Dus v.ri
Rusyne 11. únor a

Patiee sa Heřmana .^hrosíčho
^nstáv
president 5SSH
Vážený pane "prezidente..'
ObraciTH^
na Vás jako na . ne j vyššího gar^mta. československé zákonností
a bádáme
abys Ca obratli svou pesorno51 k případu. ;pana.' Ha^sana Chromého.'
- Pan ' Heti^ap. Chromý byl zatčen dne
4.19863: obviněn s trestného oínn
, repubíiky pódíe §'. §'8-tr.-á*'a posléze 'odaousen k dvóhietém: trestá
ednětí..Svobody nep oámínene^ Tenťó. ťrěs.t vykonává ve ' veahic i -*.M$' Plzeň
E ory ^
;-*-.' Pán áhrómý j e. nám s ná^ jako Če s t ný a be z áhonný elověk. a také ..jako ama t er s ký
^ásník^'.'Byl aktivní v ka.lťnře^kde' dosáhl '^znásmých-ř ásp^ehú, aapř* ' jako vitei.
W^lkrova Proatejova.. Byl -činný í jako obhájce ó'b.caň.skýeh'-.práv, 9.dubna tohoto
rdkhuplyne rok od pocátkn 'jeho .m?e'snení^ kter-^ povášujeme- zá nespravedlive.'
.' Bas phiiromý jě ót oém tří- áěě i. Na sván pracoví s t i . i V M 51 ě býálište poáívaí
poveati .poctivéno *' $loveka,'
presidente, -sáááne 'Váš 'abyste se -g* moci - "áveho nřad^ sasadil
propnšt^í' Heřméňa Chromého g vězení.Vraíťe' rodině
' spoleanesti aestn^o cl'ověká - a' nám dóhréhó přítele.
/
( 6 1 podpisů)
V Praze dne 7.4. Í9&7
Ea správnost ruoír ůta Veverka
tř,.Svobody 735 ;
. . .
763
Gottwaldov - Haleňovice
Charty 7?
V Prase il.duhna 19^7 . .
do rukou profesora Fr. Js.noneba
Š t o e k h o 1m ' '
'Vásení,: '
dškú^i sa
ndelením ceny H3Dr -Františka Kyiégla..- tiítí^ se aezáslóušěně.
velmi , poeten.i. NešasloHŠéhe - proto^ se ^ nadace, nesoucí pravě Kťieglovo. jméno ^
na íae pada^ byt i jen -málo^ H&co á oáleskn jeho .jm^na? obis. si nesasluhují.
František Krie^l hyí dlouho mým přítelem^ statsíia/a z^šeaějšínt.. ^blížili
jsme ae jako členové
ŘSň v letech 1966 až * '196.8,
se. pripravovál obrodný
p%-oce.á.s Pražské' - jaro. Bý.l- to vždy pošitek a - ním. de&atp.vát, *u nej- doma^;-' ná
proehá^oe naho
Křivokláte^ kam. ná přijel několikrát se svou maňšelkon Riv-ouaánfstívic:*' Bylá to radost a; jisker pří debate^ ale pro mne především i poučení^Mlo kdo
tAlik mi^ořád^ch sivotních Sřknšenoětí jako ón^
'Qď arpaa
sta.%. se pro me; František Rriagl 'přítelem uctívaným. Št-al
se tichým hrdinou nejen pro Okruh a^ch přátel'., ale pro většinu ^ národař Qdmfti
v Moskva pódepáat mogkavský diktát o ohsázení SaskóaloVeas'ka": o podmínkách
t ^ v / n o r m a l i k t e r o u nám '&ťéŽ!sěv vnutil a která snamenaia násilná omé^éhí
s-nverenity ^eskpslovenska.
. '
'-. ' .
= ".'Kriegl*. se' tak stal národním ¡^y^holem protestn proti potlačování svobody
a - démekťaťiókéhp. socialismu. Stal.
vSak i nadajíže. jeho příklad lidi posílí
a' pomaže přenést ideály svobody a anverenity přes slé' čaay^ které nás v
normalizaci čekaly a pak potkaly.
. ' - ' ' Káždý ' národ má v 'politicky střetevyah situaoíth nejen své .^nislinky^ '.ala,..;-.i ' áve"-hrdiny.' V době .óhaázovéní Československa -mesi hrdiny na přední místa
P'atii.'právě , František' Kríeg^..- ^okázal se vzepřít "násilí3 *i kdys věděly še jeho
odpóť ' a' protéět' j son jen symbolí^ká^ v praxí
* Bokásál setrvat aá svém
'přeáv^d^éňís zachovat si lidskou d^stojnoat a', integritu, neslčvit* s "Morálních,
norem/ ktere vyznával, celý svůj život f i kdys si hyl plně vědom^ co vše mn
tím osobně v dane situaai' hrozilo. Svým tehdejším poatojesi se zapsal do' ,aaM
historie,. Jeho ŇE! připomíná Perontkův protest: 'Mršíte revolver a tvrdíte,
aa máta pravdt"..
.
Na'-'zasedaní Ú? KSČ dne 30.5.1969 bylo. navrženo'vyloučení Kriegía se strany^,
prótoéa odmítl podepsat .^'reříňev&v moskevský proškol. Kríegl řekl. tehdy* ve
svém projevu m* j* toto5

"pdMtítá ^seáA
t^v.KOskevs^y prbt&koÉ^ Odbiti.
jej podepsat 'proto^',
¿se jše^-v nem y M š l . éákameats k-térý všestranně svasoval ruce naši repábíice. '*
Omsítl. .jsem jej p^dep^at protó^ He. Se to.deio v ovzduší vojenského obss^eaí
rapúbtíký^. bea konž^átaco . s 'ústavními orgány a v rospóra s cítěním lidu 'této
'sépě^
potost. byla v Národní abro^á^ďení pr^dlosea^ k .ratifikaci dohoda
o dboashe pobyta sovětských vojsk na dsemí ČSSRj hlasoval Jsem protivní jako
proti 'ámioBvŠ*. která bylá. .V.' rosp.o.ra se záaadámi,;'-OÍiářtý'* Órgániizad^ apojenýcb.
Rárodá-í s principy mesinároďníbo soa^ití- a's úEtanoVĚúrmí
5mlo?jvy.
-Ť^to ..smlouvá postrádala- základní ..náležitosti..
-'.¡^iáávy-s * tj. .dobrovolnost.
Podepisovala ee v. atmosféra nátlaku politického a mocensk^bos aa okolnostř^
které :j'$ea v yoáp^ra á principy socialistických nátodá ň mezistátními dok^eaty.
:
v. pritotrniosti.- statisíců císícb, yoják^ a mohata4 vojenské
ť^caňiký, Sntlonva by la. .podepsána nikoli perem. 3 alebiasm.ě^idel a eamopaHL, *
pásoval jsem proti smia ave jaké poslanec
v: .saulada s. cítenis a praním
.ýéí&e. yet.šiny.' veličí' * a
.' t^tó'
„"'*""'
./.'.'ýcřjén^'- &ásah v.poškodil mezinárodni,
' hn^tí v óčícb
' sy e t ové. vařejaosti,,, He jda . přece jen o O a ako sloven sko a* aálažitoEt,. J-á e ^ ptavda
=y . prvs' řade o-'. českosloven.skoa .^álá-xito-at., ale soačaaňě jde o .sásada
probieREatáka práva j&daě- něbo více zemí uplatnit Éožnastí. násilí silnějšího
proti slabsímn* .Á. ^dá ..ji^.'.srpen. .19'.69 pře-sahajě .rámec BssR^ přerůstá , hranice
naší 'se^e....
Kriegí.pak--na.'kanci ^vábo ^j^ac'cnae.' . citoval s. oficMlníko
návrhu mezinárodního dokmuánta komuni stick/ch str^a pro' připravovanoa porada
y Moskva'?:'
'.
porady potvrsají totošaósč -své posiaě v toíKá ' nákladem vsájemných
vztahu me^i bratrskými stranami j^ov sásady proletárské^o interna-e-ionalistaaý
solidarity á v&á jemná' respektování saíAostačnosti a rovnoprávnog-ti^ . vzájeamé
nevměšování do vnitrních bálešitostí.Frisné dodržování'těchto cáand jě nesbytnba
pbd^ínkóa rozvoje,
'' .- Naši-:; ^íičie'^'
á nicba nekteH byli sice na počátka áonaceni^
ale pák aŠ-' v&ieani' nonaališaci' prnhlnb^vali a rassiřov-ali
k dneaai, .stagnaci
a. k -sa^stáv^ni' '*stá světem
ji.^
Ž6 let. pokoášeji. vyg^m.ovat z .naší
historie .'.nektare osobnosti^ které byly pr^dštavi.telí- našich pokrokových
Ráróánícby' sociální^^. demo^ratickýcn tradic 4 Us dnea eevsak sacíaá akasoy.atí
^e jejicb, asilí o vystarání ^ d^jin bade ^ataé a
jejich áspecb. ta čt&^e být
jeň.dooaany ^
*
'. ' ' '
,
: .ÍBňbče^k. byí.' efieiáln^ - tésě^
tet aon-per^oa. Ale stačily
trčit^. snaby o damekratiááoní pobyb v Sovětská, ava.ša a pamet národa a; nás osívá.
Dabcekemšy!3bo 1 izovaný program, .socialismů 3 lídakaa tváří' se stal předmětem.
aájspR :a ďišígasf i a mladší , ^nerače^ která rok l§ó$ neprosila,
" ' Stejně' dabn^vá- návátŽva' '%.:G'a?ítažcva
.
stargí.
general ani sá těeh .aplyaaiých téměř
let nezapomněly na tehdejší politicko^- 4 . ' ťčbdej^í. .Kriegíaystatečný postoj v šrpaa
I hladší geagr&ea
se ^ tom jednoa
9 ,t-osR
'Slannost - přes všechna
.Tiig^-''s&l-áaáni; ší' přestavby.' .i' íř "nás ^ aS . klepe na dveře i a. nás .
:'Vladimír Kadlec
Bopiá 1$. č s ^ b c ^ , M.Gorbačgvo^i . .

. .

. Vášený soadra^a GorbaSove^
srdečné ; Vás
P r a s e v e l k ý m i syi'apatiemi a zájmem sladajeme novy
revolň^í vývoje' p^&stávb-a. gpyětske' aýalečaosťi, -která byla 'sabaj.ena pod Vaším,
vedení^.. Tento
v 5&vetské:a svasa oživil v nás. nade jí ^
nastala, doba
obnovy i
ýa^o IMá.^ kteří celá desetiletí poctivé pracovali' pro uskutečněni myŠl.énék
'socialita., vítáme '^.ši ýýsva k novéňn myšleníkteré' má převratnou a,
s j í e í síla., sáha^ ící aŘ k vselidským problém&a. Nove nastoapéňá revoluční
ceata -3t3 R-ákiadn směnila átáré nabírání aá gvŽt, "jea. ^řiv-e^l^ lidstvo a^ na
okraj , prop.ášti atomové války a. ekologického 'sni&aaí, Va^e slova^
lidstva,
je třeba a. je mo^ao vrátit jeho nesmrtelnost^ se náa datkía ' jaka w ^ í vítr .
Plně'- sonhlaaime g Váši. áe jedaoa z hlavních překážek nového nasirání áa
svět
neddvera.. Je třebá 'vrátit lidstva jeho důvěru v seee^ v jeho aiing*
c^át ma prostor /aby mohlo vola^ dýchat. A Y^dach - to* je, pro nás socialistická -

demokracie. Käo asi jí bojí, bojí ás lidí. Nabádáte, Že lidí nsní třeba ae bát? je tíěba jiM řoěiMěť.. Kdo by še bál národa, ten by ve ^kuteencsči teškc '.^ohl
chápat samotnou podstatu socialismu^
. My nedůveru nemáme. Naopak - považujeme -zá nutné učinit vše pro to? aby
všicbni'. naši lidé áe ntohli sapojít do přestavby,
'.A velice si přejeme špolnpučobit na obnovení tradičního přátelství mě^i.
naším i n á r o dy ^ kt é r á ntrpělb- ápú sob em ^ j íiň tě^ďe j š í. vedení *.s ovet ske. re agáyal o
na nás óbrodný prooey, 1968.
-- ' .
.
'
';-'."'. *..' '
. jEme ' připraveni' aktivně pomáhat podle évýčh-. mosnbs.tí- pri - pyaatávbě nasí
'áp^lepnúisti. Pevne. dotířámě; se se tak stane brisy'-'
'. to. bude ' opravdová
přestavba, Byli ' byehsaa.
kdyby' právŽ 'Vaše návštěva pomohla otevřít
cestu teto ápolecenšk^aktíviteg a jsme přesvedeěni.
-bý .to snamenaio pobílení
dávery ve. společnou vše. Lidé v ^ěs&ealevenskú' chtějí* prěkpnát vaďcbny překážky^
.svazují tvůr&í aíly aeme. stá^isícš. dosud B aktivity
..
...'- Váseny * šóudřnbn. Sorbačově^. přejeme Vám u&pžŠňý- pobýt v -naší vlasti a plBý
ve Vašem'Rile^
Prabá 5.dubna 1987
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Lidmila Jankovoevá¡, Eedřiíib Placák^ Joeefa Slánská, LubosHobont, Jiří Valachy
Jaroslav habata, Stanislav . Po&nata.i -Jaroslav ..Relbťa'nt.,''''Jirí Hájek/ Vladimír
Xädlee, Jiří íámý Jíží Lotňs Rudolf .Znkal, Květa 'Val-achovás Jaroslav Opat,
Pavel Winkler/Vojtech Ropera g Karle Valachova.
Fo^n.red.dokument Úh
^Dementi k
a krátkou
správn
'^'Gblas
Gorbačovovy
návštěvy"
******
******

sípráve^ v tomto Žíale lafochn

V ^áří 1986 byla vyhlášena v Polsku anmestie... brouse lehčích tre.ctR a vaskareha vyáÉtřování; kás by byl * předpokládaný trest niensí ne^ 2 -r oky (s^aataveno)
týkalo především odsousesých a. vyšetřovaných pro. ^narušení .veřejného pořádku"^
pód kterous to f o tuláci se skrývali všichni věznění ' a' politických déyodu^*
Výsledke-s. bylo,. sě byli propuštěni prakticky všichni političtí vesĚová^.
asi. 25ó' eócb (až na n^ólik sporných prípad&a které považuje ap^síce xa politické
a úřady' sa kriminální^ jako třeba skupina mladíku? , kt.erí zcizili eyhloatyl
(krádež?)'-' ga uäelem robinozování ilegálního easopiau (politíske d^vo^y^) apod.
a Se bylo ^aataveno vy&etřóvání proti žbygnietjn Rnjakovi^ několik let Qé
sk?.yvájícímu legendárními'
'Bolidaríty.ř kteř^ú .. brodil tréat 13. lat,- Y
rámci .
tle byly také aníšeny ' tree-ay všem dnstcjnikäm státní policie.
na. biavníb-o viníka Piatrewakebo): ktéř.í společně aaVražá.ili kněce'
^
Saláí událosts po amnestii byl uěkdy:v listopadu přijatJžákbň
o kolegia¿b") podle '-něhož "kůlegia^ projednávající přestupky (nŠčd na 'šp^spb
komisí nár.výboru) budou oprávněna ukládat tresty áš do výye 5Ü
slotý^n
^.ebo
dnů. visení. Co je na
této ohvíle ^čaly á^ddy
povasováít kolport.aci nesávisíě literatury a novin a. dokonce i jejich tisk. za.
přestupek a předkládat je vyluene tamto koatíeím.^ Kdo js nyní přistiženj; Řejďe
ds. p%eď .aeížds -nyb^š; jčn před'
áoudy ňe ták šbayí.ly maby projednávaných
pr.ípaá&'' jednoho 'a atáie' stejnáho typu a tem. koho se. to týkalo/ sa obror^e
diěviio^ (Tak náprv norsky občan/ sadržeaý v Polsku, pří převážení plného kasnionu
tiskařské techniky, byl odsouzen k 50 QÖ0 Zlotých' pokuty a k propadnutí auta^
- Amnestie .přinesla ohromnou sisenn: od teto ehvílě se us. nikdo v Póíakň 'neakrývá
v podaeiaí. Jé. tak po&ledníiü . krokesa, jenž přišel., po několika předchozích
acmeatiíchy ktere" nabízely li.áem' žijícím v ilegalita md^ňost vyjít, na "povrch,,
přihlásit se na policii; ^tgv.^' ^.ja^nic.
říct. (aspoň trochu) co- ' dělali
a. cáevMat předměty' související a jejich ilegální ..Riána^tí; nemnseli. nikdho
j^eúovát. a Ré&rosii jim trest.- J$óu 'tc' všéčhno došt'. překvapivé kroky3' 'vláda
ae snaží .chovat 9 jako by brala Odparce'na lehkou válm a. jako by o vseob věáelá
(takový byl zřejme amystakce/p^i ní z bylo na podsirn předvoláno k Spřátel gk^u
pohovoru"'na pelidíi v dělá semi d^i'. % .090 osob ne.jr^nejgího charaktere pd
^ásýCh v M c ů až po neškodné literáty,
Co vedlc k zářijové anmestii a k dalaí^ ^liberalizačním", opatřenísit V Polskm
stále trvá (už ^íst lět) neprekonateíná prepast mssi mocí a obyvatelstvem.

Va. snaše. prolomit vlastní izolací a dostat 5a- k početnéjsím vrstvi s'pol.aanosti.
došip ze strany vlády k rozličným pokusí & navásání neoficiálních kontaktu
a ranými .osobnostmi opozice. Tato vsak odmítala vosí:' veřejně dialog pók%d
Mdon v 'se^i političtí vesni. Sám o sobe by tanto ddvoé nestačil. Druhým je
'to^ 'za polskému" vodění valíce záleží na tem-, aby dovedlo k úspěšnému, konci
jekaní
Sápadém o. oďíošaní splatnosti půjček (dnes asi 30 mlď US. $). a o
Malení nov]/ch kreditů (na splácení .¿roků plus - na.;' tíákup'. '=te.chnclogi,í ^ jeá. by
?e.ěly ' koneonš pohnout polska ekonomikou). Tady -'"byli "pblitictí. věgni.. vá^noú
nřekáz^ou, ... výslovná mnohokrát : adí&azuovauou usty nejräsncjsích sápadnícb
politiků. ' Amnestií se. polský reziia snasí. presentovat jako liberální a te.H
bude čekats nakolik ^u g.ápad vyjde vstříc...
Sama o sobě je amnestie něčím dost výjimečným a neočekávaným, a samoErejsa
ji", lze-interpretovat různě./
si , odmyslíme^.' z^.' na ' Východ^ nebývá, zvykem
.propouštět pred teraíiíam politické vězae (a toto je .'ohromné uovum)^ ^aní na
škutacnosti,y..Ke se z politickýcb důvodů savře nr^itý' počě;ť lidí a .'potom, prppnstíř
j.^äta nic obvzlášt svobodOBdloynchc, Nejde přece. o šádnou strukturální .smanu,
ó nic novéhoi jen.o navrácení, do nulového stavu před. jejích uvěznaním^ Všechny
zákony a. předpisy^ na. jejichž základe byli propuštění uvězněni a jsou stála
v . platnosti,, tito lidá^ o níchs sa pochopitelná- stále 'Ví¡, mohou -být - kdykoli-*
zavření znovu^- jsou kdykoli k.dispozici. Tato 'amnestie vlastně nic nestojí
a.dá se z' ní vytěžit ohromný kapitál.
Hxistaje rovaěs. takový názor^ Se zmíněni opatření5 jež se cizině přeloží
jako . důkaz ohromné žmaný a uvolnění, jako potvrzení - toho, že v Polsku je uS
Vlastně všechna' v pořádku (na coz se, to si přiznejme^ část ciziny, už- už trdsa
nedočkavostí r tolik firem, a vlád by us. mělo rádo od polské anomálie pokoj
a dělal-p?' ze se vlastně nic tak moc nestalo) bude ni.it uvnitř státu *ss následek:
se samosřejme ne všichni propuštění budou mít odvahu pokračovat ve sve činnosti^,
ciíi äe se do politického šivota navrátí jen cástpSvoáaího poctu, ty postící
^hovu savrít^ potom s pompou propustit^ a tak se 3asiou liberalizací a rcsdávánís
svobody napravo nalevo budou redukovat a nakonec odbourají všichni protivnici,
ktěrí uz nebudou mít nervy a sni bhu.t vytrvat. .
Praš to yaechno. je třeba tlustou čarou podtrhnout? se naco jako tahle änmestie
ja 'v xemícb. reálného socialismu čímsi nebývalýma a^címs k čemu třeba v rámci
es.normalizace nikdy nedošlo. Koneckonců cty.ři yoky po odvolání výjimečného
stavu stojí v Polsku proti sobě. .vláda a homogenní opozice, a ti9 M o k ní patří
dnes žijí a pracují na svoboda íat uz jakkoli podmínečné). Amnestií zanikla
nutnost skrývat se. '
'
*
Solidarita jaíto osganisaca'funguje nadál ilegálně^ její vůdci v.^ak už nej-sou
nuceni zít v ilegalita jako za a po vojánském -stavna káždý. mé veřejnou existenci^
práci$ byt a vedle svou paralelní Činnost v Solidaritě. Spousty lidí stále
^lat.í va sve prácí na Solidaritu ragnlerní příspěvky, na snad každém pracovišti
^e ví o jednsa člověku, který je. tím ''pravým' a kteréau se příspěvky
jí*'
To je 'jan jeden z isnoba projav^ skutečuosti^ ze se k těmto odborům stále hlásí
(ne ovšess jen n stolu v kruhů uajblízsích známýcl-^ ale, t^eba tímhle pla.canívú
příspěvků) 'ohromná část národa. Kdyby c'hca!. me li dopřát radostí ^rxistám^. museli
bychom ríci^ge täte organizace má masový charakter. Nadále fungují (i když.'tajná) organizační struktury Solidarity z doby před
vajánským stávám^ v souladu s tradicí blavaěaa úrovní krajS. Tajné se schází
i
nejvyssí
ořgáa-? - Prozatímní koordinační
komiga
("Ty^czasowa iöoaiisja
Kooráynacyj.na'', YKK). Pro představu kolik lidí v Solidarita pracuješ - na Solním.
Slezsku ae po&t jejích akt'iVist'ä od^iadnje.ua lo tisíc.
... Existuje naskutěoné kvantuj 'samizdatových nakladatelství; kt^rá' loni vydala
así 6Ü0 knih (ano., vážné) a nějakých 200 - 400 titulR novin a časopisů. Jejich
t?ocet- se t^zko určuje, vycházejí počala sami, nektěrá v rámci jednobo savodu^
jiné jsou celostátní^ některé mají jen jednu stránku, jiňs osmdesátý nekterě
j'-3ou máné pravidelné/- jin^ více jako třeba ctvrtietník Nezávislá kultura
í''Kultura niezalaá&a"-). Mluvíme-li o knihách jde skutečně o praváknihy
vycházející v ňákladach pr^ěrne 2 500 ^.tisků, tištěné nejčastěji na ofsetu^
a jejích cena se/ pohybuje kolem 400 zlotých (sasogrejae se prodávají, je třeba
krýt výrobní náklady e prací všech óeiník&)¡

-'
lipáíratara- cista politi.aká; literatura, historická s-abý vijící aa:
všemi dějinami tabu^ jichH je v socialistickém -siat.é&a. tak posehaaněí - i. 'běžňá .
bélětrie- Šnéš . ..je docela kastou, reakcí spisovatelě\. kterému oři.ciálhí
nákladatelství necho-é vydat' knihUj. ze ji proste publiku je v , &aaíisgďáta.' Takže
i oriciálne vášeaí a vydávaní'aútoři tiskaou. jak 'a-státa, .tak a aeísávišlýea.
Samizdat- ctóu spousty lidí; je docela běsnáš ^e
'
.-tvoří podstatnou
šáát domáoí knihovny.- * Ta sé šice' aaakasaijé
(.j-^gteí) ,,. .před kolegy z
: práce ^ o D.iehř. se ví^ že to j sou normální lidá^ jsa? "vsak^-o-.áioh klidaě .mláví^ . 9' ssmizdatu sá v. príjstieh letech .vyjít. mhohadílnd'-. encyklopedie^ je^ by- jako
protiváhu dobré známým tendenčním skrealeuejsKem á.'.lyím podala, pravdivý o vrásčel e pclaké Mátoríe^' kal tury politikys ekonomiký;.át%^'.',,'We až'.tedy jen .díla
nabývající' 'se' dílčími nálety, ale vyčerpávající' .interpretace celků.. Pracují
na. ní (ci budou) autority a odborníci ha.jrSsnejSíeh- oborů na mnoha pracovištích
Akad.emie. ved aébó fakult se podařilo dát dohrotáadý týmy lidí ^ kteří paralelně
se. svojí, vědeckou činností píší hesla encyklopedie ^š-pbkaď še. jí podaří vyéát^
mohl by to být ohromný p.r&lom do oficiální ve-ri3e'' vgeeh' oblastí života; který'
bý iaeí .datckpsálílý dopad. v čase i' t.maošství' -a&riosaě ; drnovaný ch. 'oeob.
' KniháiMi' neoficiální informace'nekončíš načíná ae'..dostávat na vídeokásety.
-VMép je'v Polsku, daleko rozšířenější n e ^ u aás' a - tak Ise vidět doma na kazetách
jak celovečerní filmy3 které, censura nepustila do . kin . něho je stáhla, (jako
^Dělníci.
střihový dokuíMiit "s heroických jednání, v srpnu
^ez-i
stávkujícími dělníky a vládnoucí mocí v' Qdaaska; jas, vedly k podepsání 21 bodá
zaručujících dělnická práva a nákladní svobody pro celou společnosttak
dokumentární záběry a výjimečného átavú uka sající početné det^onstrace a policejní
sáaahy/Na kasetách existuje pu-blicísHeky masícaík ^Sontakt^ podávající ohraaovy
přehled opolitických událo,stech ve světě i o všemocných
jásavých vecech s
kultury v. Polsku (třeba sáznamy neoficiálních divadelních představení) i v
zahraničí. Dělá jej kultura". letitá polská nákladatelatví . s vysokou úrovní*:
pááobíeí' v Pařísi. Při vracení pájcene kasety dá kasáý .máloa Mstku na podporu
nezávislé produkce.
...
- Od závadní výjimečného átáva á srážení jejího legálního statutu (v rámci zrušení
všěčh Odborových organizací. * Sejmem) pracovala Solidarita v ilagelitey ach^šky
všech átupmí jejího vedení od podniku aia po setkaní Walesy s Prozatímní
koordinační komisí (TM^)' byly tajná. Autentičnost .všech výzev a áoknmaatž byla
stvrzována pbdpiéy vůdoa^ řádtsě svolených ješte před vojenským., stávem a áápšé
saámých veřejnosti 3 kteří se. sak-rývali ( dokuď nebylí někteří chycení) y
- iíegaiite.Ná podzim S6 učinilo vedení. Solidarity aóvý kreks po amnestii se vytvořila
Prozatímní, rada ("Tymoaasowa rada*') složená s lidí^ o aichš úřady a$s věděly,
že jsou cleny.
a kteří byli pro ilegální práci prošvihnutí. Tato
sá
fungovat jako veřejný orgán představující Solidaritu aa veřejnosti.a y&oi vládog
jako á poj ovací, článek mezi' veřejnou s-fereá a vpdaaím organizacey která'je et^le
nucena pracovat- -v ilegalito. Jmáaa' a 'adresy všech jčjích claaá jsou acela
ye^ějné/ Rada nabídla yládě dialog.- ta jej .odmítla a prohlásila toto těleso
sa nelegální-. D^l vsak její. postih nesel.
Sáraven ocinils vláda svá^ pokus o navázání výrasuejsiho dialogu a opozicípriala s návrhem na vytvoření t^v, Konzultační, rady
KoazaItaoyjaá^)
(aáhod^y se sí -vymyslela tske ^raáa^SÍ), v níS bymely. být údajné nastoupeny
všechny složky spolscnoati^ nejen ty vládnoucí, a
by tedy.měla reprezentovat
Myšlenky .celého národá (?ňoc je tímto ochotna vyslechnout , si.s
jia-é
ry ;. nes.. vlas-tní^ dá 1 vsak ve ' své koaaěpei neš 1 as o moKnosĚi. áějakého
rozhodování nebo vlivu ;aeaí ani reci).. Po prvníeh neoficiálních., kontaktech
s kátelický^i a jinými kruhy jejich počáteční sysápatié.'opadly3. p^eva&lla obaya?
* Ža jde výiučne -o manévr ^oajísí. sa cíl xggátěpaaí.-' ^pasíóa., taa.. "h^dašjží*'^ - s
TLÍs bad-čise. ochotni rozmlouýat-^ a na ' "sioú.% kterou oroste nebudeme brát na,
vědomí) a áe celá'náležitost je cistě fiktivní. Vláda 'nebyla, schopna prednéat
trocha jasnější koncepci v otáskách tak éůl.ešitýeh jákojako.u by zamyslela udělit
Radě pravomeós; k jak&tu. atátníam ergahu. by
přináležela5 sda a
M é by hýly projevy přednesené v Radě publikovány ^ áda bas žás^hu oéazuťy atd.
Rovněž, odmítla ucáát vMc^ Solidarity voata& Walesy^ Primas (Slemp potom -odmítl
jmenovat do ní svá prime aástupea, kterýmžto krckem by dodaí Radě v očích
vžejn.03ti na. verohodRóstí.. Vyzval však sveteke katolíky^ aby se prací Rády
zúčastnili, Ná sčh&si varšavské pobočky ^lubu Inteligenci! ^atóliakie^ (velice

asvá^a^te tŠlč^š- .^á^ioai aM^&kcvéhů truetn op^s.icej Mety dod^l s^tšimu Boradoá
vedení
-y dobáoh. její veřejná einnoatí.) avolen^ i*í tontato č.áaat.Ti vanula
b^řliv.a díaknsá.4 členstvo ¿e p^^t^vilo proti. Heaati s^štsipcu. KÍtí&ts v Rad^^
jěba
A^dr^ej 'Šwieoki^ váKená' a světlá poptává tee^to
byl pro
Na^dítéčí byl-a
res^lnce^ podia, nia
šwíeoi.&ici s^^e sř.át
'elénem. Rády pouRe jakó -¡god^r^&á o^oba* a, -mtší sló.si.t' demisi aa předigednictví
'"^ás^. Opozice
se dol^d R^budA jasii.^
Rada práva a j*áM.
^ ^beo býia její p'žegaá fun^e^ j.de jen o
.
Js^ strany sůQ.tj
o -Dckuš: Kiaani.^lovat oposíoí e: ^t-á^ot^ ji. do -vlastní. .My (v oemš.byl -gatím
náuspěsB^).,' A. doporuovj.^ proto vyt^gé;-' v'*
jes se
dop.ós^ad osvědčila-. JÍTřá
se- ^omtí^á^ xe.
s^noe^ Která by
.Re^^ia -áé&háť propást g. protop štése být taky posled&^r .
dozvídáme, He . podia listu
íFasb',
^ ^.lorsĚ-RÍ
Kpíijs^lt.a^í rady p^fi .gtá&řtg"',xaáě<í3á' (t-^j^ e^vivale^t dr^du presideiHa)^
se a 56
prý éoX
^ - ^redseáo^ je
ij^Mda)'-,. větsiJíd^' jde & svet.aké. ^tolí^y.^
'^^b-ooky
katolické
Mary
sve .ímní^^ sresi^novat'*
^ o j ^ y Rady "pry b^do-a p^blikova^é ve .svlá^tní^ /Kéa^n^rov^náa bulletinů.
ii^áRe.j ^da toto těleso
aby se
jas Rý^gm
integrovaly - do- státního vaáómí'^ nebo šda ' p^jde - jěa o další g diste
t^ícticky.eh pody&sú.
.
.: ,
Za
Stojí ^estě jeden
^yro^
M e b W a ^ s á : a^oía ^ oa.^i
dál^ímí M^řáíi .osobncstmi Polska
já^^*'Mág-wi.&dki^ předseda
Svasu' xíóvi&ářá'
období 'SóHdárity
/re&tor varšáv.ské ^iver^.ity^ .další,., vydali vý^vd
á&y '^íiÍMmĚi.íy
sa^ee a
ro.svbjí polš^e eko^EtHty^ ^kAsaií tís^ Re aí ReneeMjí
poetsve^í ilegální,
.šupinky's ál<8 žě mluví k eisine v
celěbo Má&áda.,. ^ oe^s ši^c^-r&k
n^oéřéMjí ŽeMt iňa.. .ge^&iřáMv Řo^i.la-^' nebo
ae ne.eh^í.
^Éy^át-g:'
^ Táš^e
-taastají*. ví* ale příliš
.ža
Májs is-s
v - ¿isi^Žvo-^sr vábřS. ^e-R jěba ^f idiální pr&bí á&sní & sád^s tí .a aře toto
Wale-spvo
mít pťo
poí^á hospodářství* a
v
^hr^áňý
^.de'
pri^ont '^ř^&Qí^ěj^iší pYe&^ďén^aagís ^ ne^v^ -agťssi ó^sea
pL^túpaé. vjet ps^tr^snim.
Á to
o'
o d p o r j s ^ y toto
přijetí v^/vol^lo n fr.^RP^sgK^levioe'^ n prgv^sa.. -- 'r^v^^N vis, .s^ělov^číe^
pro^ťr edeí ob.)..
..
vypadá pplehá bo^podá^é.tví.
podélní
Aai
ja^o na. podíí^ř.
'sdn^lýesí.' 'lat*
igluví.' réřoí-měy p^rRs^ús.t .t^&^to -slova se.
oíaílánííii v '^víjaách a tín^. j&tE áe ho dovolává Byiaá. Wž.- 'kdeíkd'^
otupil^'^.
- by 3MÍ-y
'^s^^č^Yíí^ - 'Wa atály ťři
póšadat^y? áŠKOspráVa.: [sámag-t-a-Řaast .a š^oš^n.Én^ová^i' .
-dn^á* s ^ ď '^-s
-vy^-áq^á^
dř^dň ňeví., do %
a v csm by reior^R
%Bs-?.a spodív^t.
se.
p.řit^m se. v
dop-oragaje
^ey
á 'potlačuje. Ědíroven^ M^ei
do ní
běba, naa&aá & přitom
^ktor
potýká stále se
p.otí^e^ig. poďls odhádů;
px^Ety^lová. výroba a&i M- 5é%
-néacbopn-oa-t
ďoáá^e^^ imddstáte^ aáhťggaí.ah díl&ý
dodávek a š^luLV
áesi godnii^^ a ^eít
^ál) ^ ^ čonm. je: třeba přidat t-rá^w státňíM
-a
devizy? M y do^áeí trb 'p^íto^ .seje prázdnotó^ a'
v^iutoýá. eisi-na se sdréhá. obehodo^at.
'
se t ý M s^ukrom^ho
Jeatli-žě v
předevSí^
^dn^a je
3 ¡4
výroby -so^r^é)^ v pohlédni .da&e ae rozrostl na velk^ ^á^čře^Řeta .sl.^Sebs
.mýLOSÍ sa so^kr^é školky
Nledf ia^ssyrí. a v^bee
vyaoko^oiáei
po^tějí i do gogktáaýQh: firem: ^abýv^j.íeí^h
^ ^ t ^ y
atd* Táto oblast (v případě, štšetí)
vykáží^ v&hasdesa:
.
siláci
trb^- VyMs^je všeoh^y prv^y
' a nár.a^óvasti.^
^"jiteiá 'ée sááH do* .nejvíc á co. ne j rychle ji
.iro. js&ťě b ^
t.rvat^.^x
¿^Mžáut) ^ Kdyby óvse^
dutalo troeh^.- normální
podobu^ je. jasné,
by
tento sektor ^klid.-níí. 4. .^á^ýí plynule
s dlouhoďobějáíeb výhieáů.
dnes. je to, Keadí.1 od.
aéktor. Iš^hopaý* uápokejít poptávku % to 3 00 lze dog tát. v obebodecn a
je
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."- ^vlástxíí odrádou soukromých firem jsou tsv.. . půion.^ná- fiímy^ ohjevujíeí
.s^od roku
á dnes nž rašící jako houby po de.stí. Póíonia je. savedený termín:
i .
Foláky^kraja^y šijící v cisině., kteří hrají dRie^iton roli v istag^ Pol.ak^
v. zahraničí'a kte,ří -Bchoň, byt zdrojem.
rinaacní pomoci a
F^ds^ata
¡'
ťe-^hto firem spbeívá v tům^ ae cláiňač polského návode vlastnicí kapitál si
i
kaloší a., vetsi^o^. vé spolupráci s. ňěkým žijícín v . Pol^ku^ v ^éto námi firntu
=
^sa^o jéj tó napadne gassotnáha aěbó. je ho třeba 's/ Pol.áka najít*) vloxí do
ní své. kapitalistické panika .a
.íaváá prá^ovhí #íiy ( levné .^kuteSnš.
ďíky šla-ifné pr^í ^ejnemosn^jších hankovní^h
přsp.ootá
domácích surovin (zase .levEýeh)j část své.prod-nkca ^usí dát na t.rh
j
Polskn^ ahytek
vyvást.a sa utrS^mé devf.sy tráhá. sískat venku: ^tro^e,
;
technologií ňá&o' nedostatková' suroviny a dovést je.
Poláka. Tyto fir^y
více dhlaatáohí jan na^.tkou': prodákují nejr^^^j-sí i^tobky
o-vRcé
saleniny (n^jeď^on
i v socialist o&j evují' všel i jaké -sdr^vě stavy
a;
v krásných lahvíckáeh a š- krásnými -etiketami)^ ^esm^tikup koaáakei
(ss^osřějm^í ^
va Ysr&gvě ohstarává jí...sr^d veškeré kopíroyání
doks^ehtá. .a.
.gerogé?h pro ^ě-řejno^t^ vyvolávací harěvhé fot^gra^ie
jde, sií.t. i v ao^ialiá^u slušné .fotky na Nedaka.)^ sáhová jí se. po&íta^v^n
téo^niko^. atd aid* dějích exíat^nei.
na arha yý.řásně ^ítit^. velká čáá^ toh^:,.
c.p' .je k doatátií a. €ío je. aajŘaavés pophásí ód těchto
arah^šž dopád^
{
- ^¿.st^hce jíaen. oilé á: hlavni na smíme t^shdrodá obchodní kontakty #
!
.ói^ihot^'
n^t^-jí^ vývášejí a éevásse*jí'
str^jei
hMňys halík^^. včétne jistě i rosm^šoyacího a
^řís-éní) -.
v^^hno.
avšaiB. dája v. systásu,. který je gvg^í podstatou
t&kov^^ ^rá&ti^^.
p-ůdn.ikání tudíž stojí Řg^ngču nervŘ. .enat^ia^ je ^ins
a tito lida ttikáy
'^vědí^.' Kdá nejgosí ^eá^ůu aohett v krími-H-ále^. protone, .^egisl^ea je najaašá: á
'
i, ^rotioh^dná...
A jáště jak to vypadá v Poláku, á odbey? S^liearita ja. saká^AM^ ^ její -práci
^ hyla
Po dlouhá óhd^í ^.apro^tého Řákas;^ e^istťift^.' ^bec
by!.^. n ládnu
povoleno .saklááat ňov^;. t.&v-. ^obnovené" odbory:.,
yáaóhaona
po-yagovány ža kaíábera^ts^ jaj ičh. čleíwvá:
rňkratňj.í' Mavna
i
me^i ^l^ny strany' (stranicky ákol) a. Kt to sní áíRéš-á^ a ^^ravdepod^hn^^. ría^i.
Ťat^ .sociální sknpi^a je ví^e neš vydě&ana inflacíkdy pan^.e ja^n
i
8t41e směšnájsí^. a jtao^i aa tnto tiejheterogennější a
vrstvi,
eástecna ^saRi^uloyat k ^ i n a c í
a pah^šsí, tsk^
'^M^or^^ v
šá tyto jí vymaho^ vyssí
('napsané na papírů- to
n^věrát&lne.
ja tenh skutečna tak)^ plenové' se' vuha-c Ěíakávají
.ch^ai-nymi á^éaobys jako cřehá tak.^
vvyv^gí ^apíř.^.
i
na kt^rý
Tuají ^ode^sat vši^mí..,, kde by rádi na rskraa.ai k moří ^ sá
^o^hopitél^e thromný nával ^ á pak se
senesla p Hdn^:
-moř^. a
tís'
' ^ púdepsáti^ podepsali hrosiadnou přihlášku, do iipvý'ch< oďĎóT:^i
A'
všichni áa- odváM vá.ř^jhs dosadí^at^ ahy hylí. .-a* ňová .státní orgánisá^e.
!
vyě^Ttn^tí.^. F&dů^ich p^í.iaák,
stovkyí.
Ba.
^ j^ónai' 2,* sjégá tohoto ^Ug^ino^ůlskí^ó' p^r-pznmieniá'
^e-lopo-lsksha odhor sirého porozumění íta.^iaólog.i.e gensrdlovy eřs?
^ě^lijákymi. "poroĚW^hí^i^ hy vúhefí stála
KvMšání .s^ntickou staáit, šnad Umh^yto Reoí)^ Žákíadsí-m pri^tpem
ka%ý .sávqd saá svou víá^tní oáhQrůvo^ organ,i^ací^
3sá šváhů .př^.d^édh'. *á
;
svlástní stéňovy , Ne^^istnja dáká^aa ani organi^a^a
pr^^s^c
i
tak od lesa jde
^rac^j.í^í'^
je sta ^xi^tnje sesiospráva
kt^rá
r^preze^t^v^t
všechny' práěujíeí
i slany
' do '^í tolik
'
nějak' ala o ní ď.aní příi.ia slyšet,
^
A nakóuét církev - ja eiioni ktará s hááloEítí posl^dhích sesti lat aís?kala
:
ádaiekh a^jví^ a jejís vliv^ ja-li to j^stě vRhe-c
átále. ros.te ostaví
še nové kostely v^etn^ áídlíšt typd Jiřino města./shad, ka^dá dítě ůh^dí na
hP&iny kaKěc.híssu a IMí.g kteří í=y ván. řeMi^
jsouí-hevěří^í., hysř.a hMdál.i
}
hodňe dlouho^, Te^to hoóm ja sg^žřejme ^p.ěso.b^ň tíjM.
eí^ka?i
aiřjgánisováaá. atrnkt^yy (d^a*
legální)^ ktéi-á
.po^říseňá'
'
vs^ch^ysíisalííý^h c^lasteeh ^ivot^ nahíaí alternativa (ea^sž^j^é
svaji) ^.žicíáláí^ té^d^lpím.. N&jen
ne určití
'titěvře^' polí-ť.i^ky angažují

....

'S ^ 19 sohom to oánéáš; životem- .
Popielussko), v koátelech se pořádají výstavy
soc^a ^ygai^isnjí se nějr&snej&í cíaknse^ setkání^ promítají s& ii^myí
v.S^^bno to^ co by tasa nepovblila^ s^kázála* Zrajme 'j-.eh díky církvi bylo jao^íé^
v tét^ isáatí. alternativní m^ení^ knl.tura a ?s.y sloní melo tolí^'
a
^nMikSL:. R^šíšY p.ři.Šel ae s;ý.lástní protiakcí - cd. ' počátku- r.í$S7 hnde na všěóh
školách. .^^ved^na t^v-. "'veda o n^hosehstvP' - k t e r á . '
'^y
^vysvětlovali" 'podseatM- ^ná^o^en&.kě. = iďe^logi^N Jďě vl.a^tneé povinné noviny át^í^mn (na rosdíl, ad
církev proti
'.t^t^
ai
třeba počkat,
. Á nak^eoř na červen.
jři pláno.váma další náv^těvá' php^že v Polsku^ která
yěšim ji&t^' ž^těskávací i&k^škpo..
teá je nroité napatí - církev
yédá.'^; 'aRy h^vstí^il Sdanskí vláda je rezolutně
Fosl^ání oďstave^.^ Se^mde šádnýis chrnut íta.^ nénahídn.e šádné prognosy^ to
'Mě-Eh^Ý' by hylo' marná a. ábytée-M^ -nic.
^rn-aliátícke' kliiíé, M & k ó je ně.
-ye-lmi sajímavés vyk^Ěítřje některé prvky? kter^ V; Poláka, preé tím nikdy
. ^e-byiy - ía ani ňikáe
''aspoň ňa VýehMe ne)' a ^nesďá se.., ze by irasim
nplně' v^e^Mly potlačit.. .Sg^o^rejms dělá
pro tó^ aby mohl^ vyprávění'
^ pcé^inm:.
vyprávěním o' -narimaMigaoi a repr^Ri^ ye. 5'roynání 3 ^.¿k3B'í'evángk33R agósá ¡ádXiš-^ ^po^ice drží pevně pgi ^obá.
íádlněho í^ňš^^. ví' oo -e^ce,- ^á &ř$áa%g:á&aí á informační atruktnry a. átáía
^nr-^sňow podporu ve.řejňoátí,^ V dalších.
. dojít k nejr&RRejBÍm
'
a prěgnn^m*. Taksíe třvicíí^e^ jaká bude jaro á " - p ř i n e s e článacák,
(Panelák)
^^á^sSf
-

r^e

byla v 6&ůtÍ3Íeová poíské Vratislavi žú^ganisavána
propnit^ní Petra Pospíchala.
ráně ee ve^ měs ta "yoaď^vaíy letáky
^'infcrmaóí o Pétroví á s výzvou k
aby áe
připoj-il^
k'.prot^st^íE na. podpisových listech* 'V letáku jsou uvedeny athregy presidenta
M ^ s VeNS á Petra Fcřpí^^haía. v brněnské vashe. Lé-táký' vyáála sknpina,. goiidarnoííí*
p^írákó-SK^ska. Vlastaí iManífestacc bacala ve strcdn mestá v iš^ů hodin, 'Byly
3ía . . ^'^viantý traň&payeoty a hěaly ^Karta 77 - sř jednoaei éi.iá
¿.tr^ Fá-epi-c^aíá".- '^étr^ ieátěEmy zí.Teb.a'' a dalším Okclo.
^.ĚmoYiStr^jícíeh. se -^tvořil %av ási jednoho tisíce iioí,. který reagoval, ná
skandovaná .heslaj mnozí lide připoj.iíi svs podpisy pod petici.^ vní.á pos.adováno
př^pn.át&í p.ejen Petra.:, ale i áalěích politických v ě ^ v Sesko^lovenskn,
^mencvitě aktivisti ja^^ove^ekee. 'Petice láyla adresována presidentovi ČSSR.
kopie polskému ^ejaRíg Michailn Gor^acovovi: orgsnisaci áaRestý* ínternatíón&l,
á ^ístopřeďáed^vi' F1DE LMíglav^' Lisovi. Ď&áet min^t -po' aacátkn ^'if^stwe
^ós^yilá policie ř kolen stá ^níformcvanýo^' a několik desítek tajaýďhi Foli.^iě
't^angpsrenty? několik po^pí^ovýoh arcM - a vece
Rtem podpisů (arch
á . 36'' podpisy' s-e ň i o m ^ podařilo
a .áďeálatž a gadrsela t.řináot
^ m i ^ e a h l a v n ě ťe^h, kteří trsali transparenty^ sbírali po4pi&'y' nebo
ro.sáávalí letáky, Zadrženi bylis Ji;.roslaw Brcda^ bá&níks 'Pavel Ro^íeba, st^éent^
MiMáyš-i^w Piotrcwski^ stnáent;
Níč^on^.. ^tňíkg Fařinšz .^iíípong.'
^einík^ teaáěk 'Machnik. knihb^íks Srsegors M i ^ l i k , dělník; ůrKegčrÉ Msjewski,
Jersy Itawlis'^. át.ííáent^. Wiecšiaw 'Mielcataki,. átodent; DotĎtá Pr^erwa::.
átuRcntká: Nalgorsáta RychK.s.ynská ^ studentka^ Waldemar
sttMent.
Věnovaní byli všsneňí do drohóho dae^ kdy hýli preáveáení pré^ tzv. koíegin^.:.
které je v rychli procese dd.aoná.iló k pokutám ve vys.i oa
do 4S tisíc zlotých;
^elkóvá .anma- je více áe^ p€l- bilione, -zlótýcb pína -náklady řícení a náklády
na''
Ža Petra proběhlo v. Polska jiš dříve několik
svě postoje -vyjádřila
i pre.satíaní (veřejně působící) ráda Solidarity a hn^tí Svchoáa a ?&ír
i Pokoj)^ o kterých. jsKíe referovali v Infoch 4já?. Resíoinči této- otgaa.isráca
vrátilo; a proto pcalalí aktivisté hn^ití Svohoda a mír
p^iťtéňtovi.
telĚgrmu - á* po^^sykem: ^-gaatavte^ -naftn a. pn^te Petra
^ospíc^ia^ - v soovigtlosťí. s
znečištěními, reky šMry.
í^é
193? se
v Lesná Peákoweinse íc
sálo^ení
Charty
PO
byla n^pořáďán^ "panelová áisk^ee^ věnovaná prohle^tice
.špelupráoe Psláků^ CecM a S^ovákú/v jýoji o svahadu", Dí^knse.-se súcastni.ii

^gïœsài
predstvitele jako napy.- Jaeek
a Janusa únyšMciáwi^g
raíáráty přednesli mj- Ahdrzaj. Jagodsinski o časkéa
a na^ávia.tá as,polská .kulturdí vy^ë^Ë a BM'gaiaw Jana.s o politických . #.spak&a-óh ca.. - p&laké
spolupráce nezávislých hnutí a iniciativ a ů případu Petra Pospíchá la. Úcaa tn.í
sac poďapi^ovaii petici ve proáěch ^etra ' Fospíchala^ sasianou rovnas'
ě^.valyyslan-ectví ve Varšavě.. So 3 „Masna bylo sahráno vfé^ ^es 3ÛÛ podpisů,,
další podpi&aváiáí pokračovalo. V kosteíe by$á výstava céskeho ëaBëLsdatù. â
výtvat^ych prae.i nasávislý^h ustalcâ, Jak panelová diskdaá tak i tato výstava
hyí.y pořádány varšavskou častí skupiny Solidarnosc'^olsko-ëgaska.
Rav^êâ v p clakem na s švi s 1 á. t i sku se objevilo, aňóhť?^ pr áv o o sudu Pa
Pospíchala.
.'V. dubn-t hyía š. nejvetsí' přavdepoáohností zmananó obvinění ^etra Fospíchaía.
. - .místo dosavadního podvracení republiky (§
odst.'i'3'* 2. a^h t!raatního aákona
- od tří do desátí, lat) ja. nadále stíhán jen pro: pobuřování ( §
od st. i..
a.a tTy^sákaaa ^ og sasti štasícá do tří. let). Kraj'gKy. prokurátor masití stížnost
Patra..; Fóspíchalá proti usnesení, vyšetřovatelé a jím^-vyšetřovatel s^ní.tl j-^ho
návrhy na doplnění vyšetřovaní^ konkrétna, ¿vëdë.ô&ym: -'v^'aleéh^ Petra. Unia^'
-Jaroslava Sabaty a Václava Havla. V usnesení z 3^3.1937 pí sa vysetř.óvataí
npor. Jan. Kovaříkí "pře.d^áte^ trestního stíhání ne^í ' Vydávání tohoto periodika
(.tj .lnfachu) jako takcváhp^- áía jeho rozsiravání^
tórnu^,
vyšatrovájhéa
se ^y bhviňě-ný Petr Pospíchal: byl ëien.em údajné redakční
r á d y / v j a j í ^ čele je dďa^ná. Petr Dhl^ ale $?ouse
ČlánM tykajíčích.
áa- ť63hóvo.K& s p řad staví tel i.
hnutí Solidarita v PLR..^
propuštění
Fůspíůhala. sa dále drží hladovky.. Ve. dnech 17.4. - M.4.
drsali Madovkn po 48 haďin v Prasat Kadim s Anna Paloušóvi a Ladislav 'í^iase dovídána t
vá dnách Ě3.Ž. ji árSali 'Roman Dostaly jaroala^
Jetáňsk^-^ Pavel Ja^l&ai-čký;,. Jař^áiáv ^avalka a Hiroklava; Havelková*, y^faími
-K .^ahň.sva aad m^aats. ad l.^.do lâ.. května ji drĚí. v .^mê Milan ěhniako
. dr^í. plných sadîR jlj
ďáta po 43 hodinách Jaroslav Heěa-ík,: Joseí" Vydral
TřaĎÍcá-i, Václav Sey^áks Fràn^iRak Lísna s t.Katovic, ěd b^exns 't'.^'.drNi
15. v a^síei - a-s-. ,âô pYopust^ní Petra- da. svohodu - hladovku paní
Josefa Horáková
Karlovy & Wsrâ. Také a. ganady přišla spr^hra,
sa, k hladovce,
d^á.
dubna^ na Petrovy narosani-ny připojili
Wilson^ který ^il dlouhá
lata v- ^eskoalovansk^. a apívál se sknpinou 'Plastic People,, á s áíá i šest BěeM^
sí jí^a^ v .S^naďa^..
Zaslav* Hrouda dr^í.
hladovku
à 9.. ka^dy
- šggáíá
do'Petrova propuštění.
solidarity s. Patrem prichás;^ jí š cisiny,'. dodatečně svarajžu^aHe^
britská mírová organizace
poslala jis
Gustavu Husákovi protestní
telegram^ âa.ld xia asi dvacàt T^Sars^ch inte íekt^álů vyj ad ří ío svůj. prêtas t
s .jeho satčenÍYÉ (tant jejich prohlášeni jsme bombai ^.i'kdý neobdrželi) a ^
napsala
d^'pi^ s Battes Pbspícválám pracovní
pro swí rov e hî'iU t í pri republik ovém výbor a Svazu socialistické mladase. Slovinska
tedy.'vàlïHi oficiální argaaigaee?.- spolu se šakcí míróv.é kultury gtudàntskëho
kulturního: střediska v
dépi.s je adresován e^Huáakovi a L/Strougalávi..
Fetr- Zůstává postu ed .prátsl^ .dokonce i áa* ^áhráiiicía-s syýjimkou Polska..
Sá^ Vsak sí&še psát jen . jeden dopis ga ëtxnâct d n í J e h o adrasa je? PFt
F.U.l PS
ŘŮi .29 Brno"
Ludvík Vá&ulík:

ya^á'l;á yalikócaáe!' (íe jeton)

pletu , si karasáa csmerák a nyslíta na vládu.. Ěa. naní tak dálašitá^ k^lik
ran- .dostává.
člověk- .má tolik svohoáy ci potasaní, kolík ai j:ieh sa řídí.,
Něktá^í lide nakáy^ jako třeba já f^rt, dávají vláda, přehnaně avšak s-pravna
odpavednó^t sa Všecky škody místo ušitku a sá ňainozáosti místo Hió^ností,. Ala
jsou velikonoce à nahládnams : není to ták. Ůvsem . tlačit na hladit ja vždycky
dabrář jen at cítí ptotitiak.ï Shed vsak si říkány co M y š ji to- ání nesasimrá?
Nog-aia oni si tseži sebou ;ťáRa ..snad
přiansti,
ťó a tů jiin. nájde^
nefunguje či vypálilo jinád. Kdys čtvrtina savodû neplní plán. rtusejí v t^sjpaeaávat kritiků ^aacahlaá a^ odpor! B^tom vláda musí svá aíjsi' požadavky

na.&áa-a Jagonal *páye&a iágiídpst minimální; mnaf. a^aa^ něco. dát... A -ta: se
mna tíMí ' pratas.ě ja ta ^prá^ně liÉreiá.&sě .íraníaké: vyananá- vláda- prsdat:^', '
'vl^da
- Wal^ayáý Ňazvalava, 2áeníta-' Ndj^l&ha, EJ.F\3nrianova^
vlada taíí.a Jalkova. Taník:ava á'' Bavánčiňa 'he^í a n f s á .půl... gžaíečí" .'gv^.piné'
patěsíť a natít svabadný lid lip ne^' á€a&a.raaatt!. ^ý^álila- jim to^ daah^m
alaelietnyK^ j ¿naa,
' - , .
' ,áía ' negaci' byaa' pravdám'
ňa nás.nedoá/ Bbá tsíik.. kalík' '.KŘťs^ smí- ; Je gvázanějsi. saz mys
táhá ani-nasíMt.^' Ja^a. kdy S 'v^pí^áta
.-a '.aáB&^aťé- pávalítý aby váá. neKavalila., A s
kdasi payad. přidává '.
aÍMU.'- 'Vyáláv^jn' janam sva. ďahaďy^ .ale přávamí 'vždyt 'aalau. a tájaaa Isítnčacnaat
náíiL nikde' n^^ása- Ňadnvídáse ,ae. absah smluv g dohady 'aavi d
da úatn krcm
níáta parádná
alySíme jeňam:
: R ý K t^ínostem náší
patří
i já^ast narazených datíí -vady^: vadne^^ Někdy, v záaátÍHí.
l^á^ dř'.
Húá^k. pta-prazidant^ šklíbiya ^ákli".'^' *Má. ^aala a kábi^etní
palitíca vymyslel? - Tloukl 'jsem- pastí ďa aváha. čela'náhradně^ a volal naax
Kda'vymyslel' Rabínatni pb litina..
ptá.€: .
v,.
á, v támto te^ nastane prya^rats ááv^ myslanís.-demaRrátiKaee, - Navámysiadí;
aa ptv4s je hloupost. Ja jenem
ci
XJa a žna wyšianí^ ri's'^tja
éa- -ná
' míata
vštaí Myslitel* "Tak^e ^inví^li ďn&.Řní, státní .^álítéle
a dema^řáčil, co tím satira myslit Dis^nsi ^.adborárá^
parnas, kalík magaw^tt^'^
^ěma^raťisaaí apalaaenaMha'^lvata:"' -mlsali bycham:pa3nat tal^i ša-^y přestály,
planit č-ar^á listiny,.
^.ádravání a privliagia jígtyah aťr^nátá.
ta nemíníte vááieí 'Hechat lidi praeavat. padlé' jajicb' ¿^apnag&í' a svěda^í
takavá ^óbet.
pa vás' .ani nedá Mďat! .Mínítě-li ' tím ^avým síysle^ÍEi^' á
éde^akraai.í^ Raaa nansíhúí lórižšíha. a.
nas ca . ta .alava v Rvrapě znamenají^^
' .j.a- .ta
tan. starý váš tovar. Za ta v^ia máme Bávat.vníidíe^ '
_
-Bráno bers
- a&masfára
piasta ^IspHila- Dsas^eni vyCasovali aifš.
^siaa ^adla svy^avéha pťá^a, (iu$ aeaMáine) . í^kali^.' Z absalavanýaR Kátalíku
'byli laní naktací oproštěni obšalQby, Já si' cč ehcíy a kram Sva^odn^
Evropy '
= uacaa^ax-nja ma ai^áa^' Nebyl jsem až pifas p^l ralsxi ná vyhsr&s^ah^
"SMlling aalavií., .v Psfasa siaťan svatba a Nacemi Praha a tais' hnmánna přinesla
správu^. Nak&^ác. m&^e zaaít platit sák^a^
.
'Mát^e'
a
břehn BeYOnn^y ve špína aaplaVených igaUt^ sadí jacaí
¿y^ařavé, Ja Eílá aabota nabalí Vskrísení. ^aatávají: .avátkya,. jas i- a&at' as.nává^
i'.' M y š dělá
' "návf-,." e aem js-e^ l? talavi^í' nám. aM^avsli š.lovaali&é
tragacníky a klapaaa^ ja^ pyy .s^sL ra chat. es c za amu j í - 'j a ta + Js
gd^y"'
níRda/ v talaviái neana! pravda a' Kvóaaah^ jas:, adlataly da . Říma?
^y tam
naslyáali ni^áy en i ne.aátli a téma ja^. a^^iXavany á pah^aný ^iat'^a s'
Eaha - íMí.c.a vyatal' ' ^ mrtvýeh a: vataapil na siabeáa? Já ^ tomu, te-chniaky ysato^
áiaa.
n^ya.yíns^ 'ála
ta y^rahadnajší á ptavdapada^nejai.ne.'S vsškjříaáší*"B^aí
ďa^akr.aaie s s ' j e j í c h dna^nía^^ajitelú^
Nirů^a ^ taha á-kalu,. s ^at^acavava dkpla-; ma ab^šla.^
jsain' si. dímyslel
výKn^t'..jedné vaty v jcha pta^ská ř^ci. ghteje přihlásit svau: p á l i t d á Evropy
^¿Ma . = " 'Rv^ag!*' .Ětva.^ild' Tanesanca^, asvíaaaství a aaaiái^s^aa.- 'Vypásakái
kréatanatví- Vyluau^a že ' by" ta. aasnsí. ptata davas^ju? nesmál ta ríťt! Kdyby
ca by yaspantél. pa "avaté
-ohradil^ nadrobil si^
Yan alavalí. na aaba vzal křísá,', paá nímž m^sí via mlaet
Á.' íny mn.h^
táčKÍ" '.^a jma * odvá^M.' a aíl^. nadlidskaa^ dělá ta bas- So^a!
káyiŠ ácáámi; a trnitá, ^am až ten
davle.ča a M ó na
nál^pnee
pavisí.
' ' '
''
'.- .' . '-' * . , ' ' ' 7''-^'/'
. Daplaři jsem
aí s níís; plný aváteení smíriivastis cítíte
K
ka ' 6'ar.^a^avavi i .k Sva^adne Evrapa. '^a 'přidáván psotá.,. se ana
gíi připaMnalá.^ aa já pa^ladním itiaatiii^aania'. zná^í- demaMiratas a&
vysltytí-- g evropských dajiň ^.řeatanstvít Syabadná' Evrapa vy.silala
alána^ ^Si^taricM ahvíle^? v na^s se, přadberne posmíváni to-na^ jak si v jieté
.^ami etevc&li .státní daly Ba pravdu ^ a to s VBlko.: insaurcí, le.škeia a da^anpe
d&abní^ aařrsam., ^na soš však - damfám jako Evropan
- ^ ^ o n naletět jediné
á^arieané":. Část vaty 'v nvasovkáa^ byla saMvdnaf. Wsníá'1, j.sěa se tamu:' taí?.
je ta. na šveta. A nia^mda ta jíné^ nikde a nikdy* _
.r -- .'.Vlastně 33m'ten' nadávaný
yosma^lil? výslovné nědavalaja ši nia-,. .ala
třp'í's- čéha 'áa' odnáším* Vláda Raní talt dRla^itág ^alik ran aóátává'.

člóvak jüá tóí ils svobody^ kolik si jí odvá&f vžít. As -sas
mít
. jKákladatalství a ¿oyiuya kde budeme svobodně vydávat a ^sát všecko - svásáai
jen "odpovědností ík lidstvům národu Ëi k svánn Těma tu
já tôM3' odol^îm. Vsím
tím lálsáni sus tanu - bsK odpovědnosti k 1idstvn i.národas'podáven svyM* Tá&gteat
- i-poto^ při taceto třech strojem psány ob listech.
--

Jiří.Ř^lj.

Pero s trojka

(fejeton)

. ' Podle üorbacovcvy a Coptic a s.-pa^í s ony je. sice.' Sé dtóa íovca sko
psrvní
dasítluon rogvia^tych.^a&ií světa,
kdykoliv lovnn Isr^mbory^ nááávás- nň - n vlňRtne- na celý
Isdyz' s; někdejších poctivých .'^'a přičinlivý en rolník
vychová!. Ěejdírš^ kteří ma % mojí ^ann jen na b.^aáb^rac*^ připravují ro.cae o
--sto -padesát I^orun. J^n poMtajte 'se .îsnônl ttílo it^tór. s-akladTíí potravy Rte jí
dn^š^a.iíór^nn áeáeaát^ tedy dvakrát: vio --'g-.žg<í'- j^jieíh šdr.é^aňíst?. a poloyinn
¿s nich mu^íüa, vyhodit áo kbelíku" na odpadky^ -.protOEe ' jáoo. ynissmá^ I aes
' E^alks.la&I^y - hřave * jgjístíta,-' -se. přistí zamýslene svysení na'áieh- dûcîîodâ od řijň^ ;
pris tího raitn.' tuhle strátu -na. bra^ordc-h n&pol^ry je a t a jast^ ¿dala^a naní'Vsemií.MraŠĎvání konac^ jen sč veřejná -^c^ha^j.^ á ' ' t r p í . - všelijaké
iito'vaco n^.bo aixení kvalitních noření,
ka^dá přestávb.á něco stájí.
. '.Ňáýstev&R se takové vaci samas-^ajmž neříkají3 -s!VÍ'ást.'na tem aajv^fssim^
glásnost -Hé^látí^ s. oby
'^a* e&aroj&a- podánáhb ó^le^a mohon usontiit^ jal^,
ssnaíAenitéjsp!! vyrobky* nnáich státních pa kárán.,- saťímčp ' denní is^s-eňost
je. 'podsgatna. hpřáí, ^a. př^nb- gumosnaiec^á,. A ták- je tomu sa v^í^g Fotas^ínovy
ýe.Énieě'.najsón práca pre.Ëitkeis jan rusk-é
gyberaátor s^a
ouala^ntit vladaře-a a^y nasrrâtil jeho p^í^enj & ôn sasnirren^í cósi pěch^aíneho
n^ adresn ponis^nysb pedříjných. Ale sadárai.a to nebnáěp soudin^i. j^ysí dáynú
st ač i i daaátels..?. dnos y
všaó^a^ná ixf ía ce musita n^có . přidáte ""Ncs^i^aas K3 s tavit 3 am s fáč jít dopřeíí^ s p&jd'ëma. s^oíecne^'".' ř ^ l v
.SořMcoý..^.
najispa tak vyjádřily čo* ' vl.astna * pâ ñas chce. PríŽtí rók tem^ linďa' dš dvá.čať
let, hdy k nás y taní i' s pêlmilion^v^u arkádou
svâj ^ vl-a.^tn.í ' model
/.-áociálíáma^. 3 teE .od -náa oc^káva^í ^r^s.tavbnp .ala Rage-Á^ Mayňě
kú. přospač^M svámi. My^oliv nác sokdo talóla prohnnna č&váliy- měli .bychom
ša
co-.sá te nná'a chtít.:'
{Mi. říka jí kooperace á .intagračě a nasi vybraní - M s tící nn
To není Spatný kšefty jinde
^vetë by
iacin^
nepořídili!, tas Vládne tvrdá
Horance a plat i ti. ^rx^sí vâ yal^tácií^ M a ^ c .
tady. ,$ťací aaslat o&jadnáv^n a' -íxikáo .se nácdváěí ríct ne^ protoRe' prestav^á
sa. bes' Kádroyj^ob žsěn^- ášpon na. tačli nišsíc^ úróvrtícRy' na^bajd^' a
nemá
'daielts .dň
^bíide
riskovat něpĚí^án.,.'. saj^éna.'^dyE'
pálďrnMho
. rokn mají Mohody
"horentně"*
Rady ui&diaáae-}, isy Vám.
co
*
-^řa^čáÝ^ň - 'p^třaMjaťě a- vy nás
:
ďó ktěry^h
jsta náš .kdysi dosadili. M&sgte
spolabiions:.... Táhla- ok^.paca je ovse*^
na^ašpac-Bějsí nás ta nrvnís nabóí. smarnje prime ^ srdci naŠaho pr^mýsln a jají
násl'é^icy pOaáso*^
natrvalo naši petpmci. Â opět. sé aai- i.' maái i^jhái. c^artovniiai
přátali- najdou naivní advokáti
ktaří
sa nasa paráská ^yia
špéaób.ena. 'jen' vnějším ¡Ká^aháiá a- nikoli taky 'vnitřními &tl,@mi.y a dáí se
vž i chï?i -. tvá ři c ; .
naši ob'rosené i byli v
oamAŠecesá.táho rekn Isa vsenn
' j^n;
,žap-(M!íín.á.jic.e'.-ňa.
ktarý
N^h.rajíaa
na snášilK^ňá dívanky¡, M y ž praca víme^ l^omň. játa& na'-,
sivotní pont i-vla^lí
áp:
a^y nda .kousek avasl* - jestli ní-c jin^O:;. tak' tá posladiií navs-tává
sna'd troobn ot^třalá oěí i .tasRy. .kt^M podlá&ali.
ilnsímgšn^d' přijde
^eBiáš'.*; To sp-ís pří jda oFtán tai^visí slicováný
A M e jests' přad
týánam. mál .hádějí 5 sa Ronecne ta^y ochdtná
'ew^^ ' převřaářnÝsh ' ^m^ih
?^sbaví se jisíie trpkostí v čstach, ale to ja snad 3 cele: návštěvy neiMŽitacnajsí
p&sñání. - .'=
-i
..''--<,.. _
''
' ;
opat -se
pokorné učit něccnní. co. jamig dá^no-'ámali a. skoro bych ř^MÍ-ř.
.za lípř, a v naom.a&ána Wrajna anon^iaí. seutoží
př^a^šlets ^jak by- mal
vypadat'Památník.
3 jaho-^
jsou š p o - i ^ l - i v e * . n a
bývalého poí^nÍK^ Stálinov'^ .Jestíá. -tg&y ámím přispět.^ maló by se raduji

Onačem užitečně ja ířg^ co gä zaa' nebude 3a pár int bourat. T3febá o nóve nemocní či.
Ala: darmo ao?., .domlouvat a radit někomu, kdo ae. chce zalíbit i za cenu vlas en í
^okorý. N^dae^á poklepávaní po. ramenou a miloßtivd pócbyaly jsou přece čisto
kdepak by taky aebuali gamitum tak odevzdanou. Proto se**áoá nedalo
nie jiného od, návštěvy Cekat g neS:.petvrEení' statu quo'.' í a těmi líbaškaiai*
... Eod.ně ae .přitom - sí:lobovala pravda: tak tady p.ravdivo kbnetatnjiaej. ze. öno
: náhle, roz^odtíutí.^ naéí -přestavba, -a níš někteří -předvídavější Činitele ješte
.V
nelehký boj s ustrašenými''kOnserv^tivcí; je taky či^te
účelovém Aby.
n^ejsí vedení, udržela co nejdéle., pvsem ruské alovo paFgßt.rojka
' dß de češtiny přeladit . i. jake' přestrojení. A vzbíedem k ternu ^ áe
nejmá^anejaí politikovi mají V přestrojování mn obale tou praxi ^ nebbt še .nejednou
udrželi u mocí poubym převlekem aaks^ nebo áekonce. . jedno ß tetés obrátili úa
aaaí
kooperace ä integrace sas^ ^ tak
tot-iŽ je^.
' - M á - , ' . . - - ^ a í ? poátiHené vleklými
'v^běe ' s ts takové
' plníte Ň&v^.myšlení a#d.á se starých h 1 áv jen ste^í .vykresat. '
..'-. ábyob
věak -je^te vrátil k tembramborán^ při jejíchž loupaní vždycky sakruju
a nedávám ňa vl^du. Uš by . ge.- melo pomalu .přemýšlet, ' kde áe pro ne.i-tedy ty.
l^smbOry, S^ídí . příští cěntrelRÍ' krocht. Byle by värü ned^Ktojne^' aby sRetal
dislokován;. v oňóm bet snovat - padat áva i nad' Ce cb&yým- moátem jako náklad budoucího
Památníku o $ vab p sení ^ A. aawj en pro jejích šp a tnou- kva lita.
14,4.1937

'

*

Obsah (břesen 1987), 196 atr, A 4
'..Edenek. Rotrekl. "Pracky dřevoryt" (verse)^ Ivan M i m a ''Je potřebí'
.¿Éaníi&átá?^' (uvaba.' o ulose api^vatel^ ve apclečnosti)^ Fe,tr .Pithárt l^ya.iír
Joaof Pekař" (studie k 30. výročí híetorikavy ¡^ti^./Pe&rTatnuK "V boapudce
sä deátě^ (veršé)^ Edenek Urbánek "Porucha
^ Eda Xriaaavá
^Yae" (pr&a)^ Karel P^cka "Strty vítač" (povídka), Joeef -Jablanický ^Suris
a
na ál^odu^ (historická studieh Kana Panická .^Lukavické zápiaky 1^77
rukopl&H^'Jan'Trefulka "Balvany, balvaní" (fejeton), Niroalav-Ku^ý
"Preat^ybá^i. iíl"' (komentář k součaané .pelitická aituaei), Milan Šimečka,
Moskvu^ (glosa)g Robert Ro.^destenskij. "Sda.leM ne. recense"
.(t iil^'- "Pokání")? m,roeÍa.v Servenka "Pryaí .str.ánky"\ (recense monografie
^Verš v./ak&i")- Milan Ju^gmánn. "Spráya o. stojatých vadácb" (recense knih Zdenka
Kapletala "Poprdě na. hlasitou
a ^Půlnoční běžci , .IP .^Román c lásce
a. emrti" (nad. prózami Lenky. - Pr&cbázkav4)Václav- Havel ^Prítelkyne Evy
Kantůrkové^ ípředmluva k sahranicnímtí vydaní kníby "Přítelkyně a dn^u ^mutku^).,
Jiří Manasík "
dr.Lad.i.5lavem Rradským,'^ (řeč na rozloučenou)^ Sergej Machonin
do pohádky^ (uvaba .o ..součaoneait^aci. v d.r^^ticks tverbe a divadlechvěnovaná k naro:Éeninái3. Vl&at.a
'"Potlesk pro Jazgovóá aekcí^
(správa' O . č e s k ý m *
a aío^ansíeym áayaR.á%&:ař (otevřený.
publieiat.R
února
'^-Den U.vytržení. " Vytržený den" (z diskusních příspěvků
'Svag-u českycb špisovAtelá^ "Tiala -Útisk^
^kráj - jedná básně Jiyího
Taufeýa .z .Rudéhb práva)?
Vaculík ^J^re je tady(fejeton).,
PekáróVBke studie (sborník k 5-9, výročí smrti Josefa Pekaře, uspořádala Eva
.¡ganč&iřková-,, ' 2R6 - sty* á. 4-, 1. kresba, 6 fotografií., bréaen 19S7h Radomír: Malý
"EeBio . do slovníku" í' Jan Roban "Jo^eř Pekar ' a jeho doba"s. Rva. EantR-fkpvá
"PbdObíána' mladého.
Jarogiav -ilesník ."Josef '. Pekar a Mstorick.é mýty",LtíboS Kobout. "Josef Pekař.' očima; svých krítiká^.. Ladislav JébliOká "Josef ^e.kař.
á' katclicita'% Petr Píthart "Kavalír J^sef 'Pekař", M^lan Jelínek
jasykověai'
.^tylu Pekařcvých' Metoriekyčb prsčf^ .S.N^ ^Pekařovu díle, v proměnách dobóváho
dájepiáect^í'"^ Hilan' Machovee ^Ke sporu mesi HasaiykoveU a Pekareveü filoäcfii
českých dějin"* Přílohy $ JaiíŽ&hraániČe.k ^Rekviem.'', Jaroslav Seifert. "Hávrat^^
K a r e l ' s v á h o M^oda'^ Josef Klik " P o s l e d n í - Z d e n ě k Nejedlý,
v kpaóapoHďancí s Josefem Pekarem;, Pekařovy verse z mládí.

.MráfíParalalňí akča filosofie)', c.6, 1387> 144 sčr.. ¿ 4
S á i í k y J & S 3 - Pa^óčksr "Oaňova á&jiá? Borek Dostátt "Naď Patočkovou filosofií'
ďě^in^ Jiří Nícbálek^. Filosaf. a politika^ Jiří KemecrHyslit s Janem .Fařačka^,"
Era^im Kohák; Patačka posledního období, Hartin .Zaďník: Nekol.ik. p&smáíaek c
pojatí.fílo-SQ^ia t í ' P a t o c k í ^ Radim balírna: Životy'ca^ a.pava.lánoát; P^eklá^yš*
J-^sef Piepars 'Sákrali.ča a ^danakraíisace"^ Račanž^í anotáae^ paleáikáA
.'Kritik' na 'Ěb.át.inšy -rsk-c g.- poznámce - "reďaktair^ ' 'Paraí^s Václav Beňáa*:
poznámkai Jiří FtrnhBt Domnělá kríaa objektivity/":.
Ráv.óivsť SsvuěJednán aohou 6^7^ :acsávislé kulturní p^ríodikni^s jaro 15^7 ^
napaginováno,
úvodník: Jírí Ortaní Projev noci (z
j Překladyi pYAíham Graarn
'ŽpNaéPý.úniM^
Pocta Zolovi/ H^P^Lovaiěřa^t-.s-.' Diváky *'.Ře$;rý Nil.lár^
Tiché dny v Clicky
Susan Santag^vá: Pra^k^.'--Návštěvy ^Cíný. i^itrij
'..Sayickijí-Siavs^'
-.á^táři:*.
Dš&s^.''. .První
M^imry:..
.Fťantíňka. Ticliá: TouM pa 'na^p.^i' (vybar ž veršů)^ Maria Bčne.tkoyá: .PÍ
^.laty. kppňCa Vít .$vá.,l': ' Útěšné.- ostávání (úryvek)^ Ivan. Wařnisétí: Cvičné' Město
' ..(výbor.' 'ge -..sbírky Jáka kdyby byl);. rr
MiáaB. glavsa? Ta^čakíát bas
.^askovs-cíc^ manévrů ^res-hovar s IMíekam
'Slánky, wáhy. polemiky..
. racen.se s .-infaymace^. yrrepóárts^. .¿a^i-Ry-s - álicia' Oatrikarová? Ame-riáká
-jak ji dnes formují
Ort en - IsgeMy a "ávědkové^ R^Eingleys
- .gtalingrad a St&lináv terory
éaáalphin $' Naaáp^dňé' 'cbLabení alavný^í Énánýmij
Václav
Není všechno sÍato„ .. „i Sax ven Dřák:'.' Všechno je davolano^ ala
hěyŠa. prospívá^ Horna Pi^tant: Zpívá hlasitě, ale fal&šňe^ Rgas Sondy; Odpověď
parníš IŠtVá^ LBss-diř Nakolik' p-osaáíhak k anonymní stati.. František Kacká:
^.dbřek*' Z n a M opásdšný bhiaa' jednoho díla,. Jiří Wolf? Hám' se stále žebře
(rr. -repart) , Jennifar Euil? Narkomani v
srpn a kladiva
ván Draks
'
s. vyprásMným obsahu (rr report) ^ dapiay štěnářá;,- Přílahaí' Pé^r áMlan^
PMběliČjšMŽS ^- ta^ty kapely). .'
.
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Vita
- ka3-tínky^ vróčení liatapad-próainae
.laďan-^aar §3., 217 str. ^
'. .í^ítorem jn pravděpodobné Bohumil Hrabal (co.á není .w^ano)^ pokracaváiíí. Proluk?
Praíia, vydáno 1987
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Jaromír Horao P^inoení Jan-.Seaaian^ lyrika. J.norca syazek
Praha
.
' ''
' '
A
jaroíůír. ÍJbžec Dalaká avítání^
Slánky o knltnra s- lát Í941 áz

vcta^ 1945-

at^tš^ reportáže Jaromíra Rařes, ^va^ek
Cepká expedice ^ Praba.

Zdanšk' Kaliata ^^po^ínání na Jána Zahradníčka; Saskáexpeáio^s.
Praha'19.87 . .
- ., ,
^ .
. .
-á

3. ^vasakř

Sáeííěk Halí o ta Veliká..., naa^ . Asyl - íada 30egi.es '13. pváziek; ^aská á^pedica,
Praha 19.87 '
-Ar

.

-7-8]Í9ás - aon^ar 3 reprodukcí (íotogsařií) 7.6 výtvarných maŽiaú., cca 230 aíran
nepaginováných A 4 nalo^ato i Fřaiia 1985
.

'

.

'

' " '
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^

. . . .

Jaramír. Šavrda Přechodné .adresy, áíl první VŽ^eS Č.l'^^ díl denhý Oatrov v
gouastravís dva. svazky,' mitpeeáižní - raedica
'

-

' -

^

- Páxiátce Jjyíko Padrty (sbamík) ^ica Expedice sv, 241, Praha 19S7
Babami i Hrabal řtá^.ška.. iraniá "Edice. Expedice sv. 2453 -Praha 1.967' =

'jgíléta SttM Vratce ^s s oblak,ná.
í I. oá&t psána
11.' eáíst. ýěáRá
. ÍÍI,' '.gást p a ^
dale^P^s^ Go.ripturi^ k tomuto téíct^ s*' 1 & ' í ' 3 . .
-

"

'

.

'

'

-

.

"návšt&vgm
pc návštěvě
á
.'
-. .

' .

*

Jan Ilon Zásady přebudování ňospOdárRkéuo meebanis3m :v.'.§SSR - mokou naco vyř&aítf

Hiían * E^bl Jaro, Netiká a lovanska ¡, Corbačov í2i,Eorení o ' hesaáě- s M.Gorbač.ověE3.
na ÚV HSČ), s dovětku L^okouta,
st;r. A 4^ 20,4,19^7

.

* .- ,

. ,' ^

'. ' '

' ¿^.^icLí; . aRRM &tí, italětí -kr^BloIogová*' o ' sovětském . r&forEmím ^voíi. (dle
záKranioního ťišku pracoval L^Kohout.) 3: štY^'A.-.4*.
'.
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Kohout Násilí, a toleranče v^ ďvouHsíciletýeh. dě jinách "nábažeaství. lá^ky"
úle studii K.Eora "láea státu kř^tanskeho" -pol^ieký)^ '23 sty.' A
28.4,1987
'i. . ^
' .'.',.'
" ^
. ^
. .
;
dokout Osuííne náaié4ky'atsl'in.ismn^
A 4s
... .', = . . . , , .
Ťř
. ''. .,''.
.' ; . .
Čestmír Šísář Pžítvrgeny^foYi^í' k u r s 2 2 strv A 4^ duberí íí^?

Krátká správy
X .otavrená^u áopien. mcravskynh dělníku -presidentu repnblí ky
19,dubna t..rnapsal in^^Tomáš Rradílek % LipŘíkn'-^.tad - SeŽvon^': šign^tá^
vysvětlujíce otevřený ^opisi. ve kt&rá
yadly
pe.t
'k
aby nap.aai.'i otevřený čópiá prašidentu republiky^v ňestž
ho sáďají ^ * isby ' a&áikůval^ Novoo politiku H.el2;e provádět na ; staryatí.. lidmi a
odstoupení ňrešinanta republiky by bylo pósánketa odoíhodu. sd.i
d ít Qv^ny
fmiiřoiona r l N a v é ovsán^í k-nám n&buďe přin^sono pokyny -s.s SSSR^ ala .b^ée
EpugobeKO -směno^ obean^kýoh posto
kdy 31rach jo pfékon^n odvahou, íeno^e
á. < ápatis einoroďoati: .Ihosejnoet á nezájem- aa^áž^áným.: '^bSan&tryís^ Na sávěir
dopisu ing.*Hradílek připojuje výsvos ^Mysleme 'na ňasé'-. ^tiý.- myslé^Rdnlaí
pokolení...: Svoboda - to není.¿'ar ^ to ía
a 1 oo ^'én-á víte Kg tví'",
K ďopia^ pěti ďě-lňíkn *sa
břevna
připojila Doloten Sav^dGvá,é i*anKáÍka, spisovatele ' Jaromíra, ^avráy*. Jaromír Šavrda tak . neinii zvláštním
s;- táho.š. dne- M . M se
s '23.4.. připojila Klára ^alivěoká^ Jan ^orígek^
Josef Pospíšili Eva
a Lubomír Vyhnal^
. : .
'.
. . - =^rasiáentn republiky.
- ^
.
. .
Váeíáv:
Enřan
Yáelav. Žufan z Klatov, který, se Másí k hnntí
si ve své depíse pyssičent^
republiky steauje na omesenf. a . á s t r ^ ktoré .^u nyly ápěeobeňy - yM&lnšníky
ENB v období
2.4.. a 9,4.1^87 v ďobě-návštěvy M.eorba^ová v
y '.teto' dópě byl třikrát kontrolován a .ětyríktát-' preávédéB^aéovááh' áS^-' - Y
čé.do^š .póbyl 211-íodin.. pování pžíglusníká SKB' bylo
- V .Bayt^líKB^ké
nliei a v Klatpvéeh s ním bylo aachásams velmi slněně^ na 00
v Rirpyóvs
^í. v Pra^e 3 a Křížkově ul, v Prase 7 pyl uráčen a- ponižován. Fpra^-, Tio^ý ^ Hi rove vy ni., doporučil Václavu Žníaneví: "oblecte
nemálne, normálně
ostiíhejte a budete
od nás pckoj." Václav Žufan z M á .pregiéenta .repnbiiky.á
věc .l?yla prošetřena a učiněn te^to negativním jevům v BST^ řásný koneo,^
'
. ' . . - - .'
*
'
'. . .' ' -'- .
.
- , '
Rrnbv. -sakrok y M í Janu Pukalíkovi
.' .: .' Ján Fnkalík
Brna. byl .'pro. dáajnou zjevnou opilost'-..sadr^en' pred
hotelem Grand. Událost '^e odehrála v noci
soboty ňa neděli 3.4.1907, "JánPukalík
odveden na' okrsek VB v Běhounské nlioi. ' P'ó slovní kontrcver&i s
ledním příslušníkem . b y l ssa spoluúčasti 'ďrnhé^ó
fyzicky aapááén

a. byly ^ rozbity hry le, Ján. PnkalíR če bekem celěků- sadržení Myšičky nebránil
ani níkeků . fysicky nenapadaly a prata žádá KS gNB v Rme^. aby - yže - -proš.střilaa'
a oba.^říalušníky pačrest&lR R jeků o çalé vžci iní-ormoy&iá^.. .
'
:'< . .- ''
'
'*
Případ. .Ondřeje. Hûek'a . '
ÛRdf&j' Ë^ehg nar*é.prosínca
Senaírý^^dve dšti (3- á .5 let) ^ tlnmoěník
^.rabáťi&y pri ministerstvu
adra-aa-.pĚeě:.' 'gadirej Hó^^. Kůněv^va
3 - Siškw. . O d a v gá^í 1984 vyšším' vojenskym apa^^a' .v Pří b r ^ ,
pracoviště- Praha, podle § 105 .(.výxvždačatyí)
odnětí sv^bcdy ¿á 13 let
. ÏW.R. / Pri hlavním lícení' nebyl. údajně -^sle^Mt ' žádny svědek^ 'kíerý
^
,í!4&ííi . póč^rdiť. ob&alobii^ ebRalovaný ^ám se k
spíma
.&yt', í vyjádření ministra, sahraniči Bohuslava tl&nanpka. k případn (Ves
'. ^
při jímáním jinýč-h o^tř^&í), Sená* aé údajná.' vyjádřil, ' ^
^
-^échán s nápřáteíství k' republice ani ^'jinýck záporných 'póhnutek/ Ů
' óRs&í.s&n. sa.-' vyR.všR&cštví'"
praapaah ir.ákn., mál'
pájení 3. .i-rà^kys'
studunřem V^X v Praze a iráakym státním. pria íimníkem.^/ší^í eis trvale v
ůbá ^ irácaňěvšak adajne vypověděli/
Ů-Hexha neznají^^pú-dle v laatníhc.t vršení
. ^'yl . adáonseřR. na ' zaklade * j&ďiné -vykpnaR.Y^ávaáá-' 'vy^oveái^- .'.Ptptí' iráckým: .cbĚaswsi
treatní ' stíhání nebyle xaňájanu.
Hoch se. ňákladá za ' nespraveďl
cidson^sn êïo,,< na protest průti údápnsení vy^láail dne
. srpna 1965 hladovku ;
ktéran drsei
dp- ii-at^adu- 19Š5..- V;pr&h'ë3m.'hladovky ..žAa&ě. zeslábly byl .dvakrát
^'revéSreň. dpv Prase tía "Paskr^ùi-y. ''.'.^'^děi&t- ' ' sáp^l plic ..á-.
pí3hyud.nicč s po ukončení Hladovky, vášil 32 kg^. Je vš^nen Ve Valďicích n Jičína
:

... '. * .

-

.

' -* -

'- & - *

'-".. ' '-"".,'

OMaa, ^orpačovctq návětě^ v .53SR
Ve .sve úva^e "Cekání, na gas^ak" % d^na
se Vaelav
sá^ýálí nad '
^ú-liitickEf-o. - atápefěyč^ ' prová^ající áerbaě&vošm Aávstěyií - -.'v 'Sás^coalp^asku, * ^
évahý výjí^á^eí ''^Byl *. 3 sem. '^ř^íw.apÉiiL aéaděŘvátTĚÍ . .áM^arií, .aej'àésia některých
. litašin^,^ - ' gg&QB-ea' '. nahého ráalieti^y strísliváhc. e^ařtó^íno
ja^ëai ùkaBiËi.té a radikální směny
lepšíma^^ady
.sázraktr
a e^áay
s nášnaky slwre as .
' Jsem ^rè^edc&n.^ za
í - u nás ja
sraíá.j,'. ci dek&anœ prastál.á k áú^lad-ňý^. Eměnám^ ale rmusí^a- ^ nim áápracpva& ' ^iai:
byt p^áp^ř^ným příhodnou va^jáí áit^aeí^.
jějíní. vyučitím^. al^. na
dker vlastní
tajnosti, aktivity a pííjatýě^ mravním
prinčip&.
Dopisů
bylù víca.
jněa^
* v' t^to. eí&le InfočhtL^ âëli sa na M.G^TbaSeva obrátit
"podle. ^.'lá^w-Nil^na
Hëbia ^'Jar^) Če s ků n 1 oven sho
GorMëov'" i Jesa.f špaček a Alexandr D^bçek
ípetiatrankóvým ddpisam) ^. Podlé.' .jijíych. zytáv mel.
v této seavíslo&ti
ppalat ďčpis
ahroma^aní^'.Tyto dopisy jáúů naý^řéj.ííá^
'

^

..

'
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'
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Slátá áyatba. ^an^eí^ Bkillíngov^c^. V miňulýeh dnech navštívil-Prahu prof.Barely Cordon ňkilling s Toronta^ u násznámý
svými knihami "Čeakbsíňvanská pr&rn&ená. w^înce^
7-7
a lidská práva v ^C&skášlóyenekn"- Přijel sam' '.sè."'ëveia americkou manšelků:^
Sally. aby
setkal ě nřátali a v je^ic^h kruhu ó^íavíl padesáté výr^č-í praSaká
svatby. .
SkiUing^ navštěvoval'oá poloviny tríeátyeh.
let jako posluchač lútidýnská ^ nňíve.ygity^ kde studoval' dějiny atře.dní Evropy'^
tadyë^ v' ríjrn; 1937 óšenií. .a pobýval sáa i v
dneeh.
tn téŘ naclstickon ókupáci v břesau 1939 a taprve. v pyéběhu raktí ' odjel ^ak
Vâlkeu Británii^ iáé' asi skal svůj- é^ktoráts
Ksmaáy^ a^ý'
pradnáS^l
na université v ïarùntu.- Ů
.^d^lùate.eii.v
psál áom&
útcí vallca pQ^Qrnbodná dopisykteré- t^prva nyní vycbásejí v knisa Listy a.
Prahy. Jeho
Sally 33 tenkrát vel^i Mcinne poáíielá- na aáč&ráaa
před
nacisty a o^a tak získali- n
npíím<ýeh přátel- Tot3 ^vá přátelství
baved^ili pak- i pa damné sv^t.^vá válce a
jména v posledníek letech po vsniku
Charty 77^ kdy se stali jejími sasv^čenymi prepagátory na americkém kontinentu^
Srdečné : byle proto-- se tkání - á'' několika desítkami, prážél. na ^lav^ostní věeeři
vú^ecním^domě 21,-dnbna'a děn p^te- .i na' Star&lŠštske'
'byli -Ét^^lá
Skillingoví. před padesáti lety cddáni. gla.vn.oaí:ní. ákt Hšparádál ůbvMní národní
výbor Prahy
..

- R7 —
ProiiE^&ařdaia Skill.ing dosud aktivně p&sohí v předsednictvu dokumentácaíKo
střediska nasávišlé cá.literatury v NSR a. va Společnosti pro vědu a uměn i ^
.Mda&aje stipaňdia ka- studiu nezávislých občánškých aktivit v sremích
,: východní Evropy^ '
" P^nč - Maty šs-. Prahy 1937'" 1940 vy^ly. jako 187* cva^ak. Mice Rxpedicěi Praha
' 1333. . <
. - . '-, . '
, ^ ".' ' '. .
'
' ' '
. '

.

'

.

-

.

^

. . -

- - --

'

-

Podnat. k^
pru porušení žákona v' trestní' věoi,'prát i Harmauu
ornému' . ^ne 3
*
MioMl .ŠimaíL - s Mhšchova^úkre^ RÍelník obrátil na generálního
: - praku rát o Y a ' ŠSR JUD?, J area 1 ava Křupaná r a a podnětaia ke stí žno s t i p ro . po yu a éní
^'¡Kákóná;. -v .tr-.věei. proti Rar^mnu'
Svou ..HadÓBt-. Míchal Ši^ak dokládárosršáMým. roahoram^ v kterém ukazuje - na vady treatního rísaní-. ..iC toto sádcstí."&3.Í-. 3-.4.. 193?. připojiíá- i*, ásma Busová, manSalka Janá Dus&, avangalického
^arářa
vo vasbě..
- .. .. . .; .
..
Šouhlaaí^ s ..prohlášením Charty 77 . ka dni.
dopis "Jiřího Kratochvíla. Jiří Kratoohví 1 ^
201 3nšiae.. zaslal náší redakci
d n ^ ' t o n t o dopis?: ^Jaem.dvaoat sedm lát na -svata a v devatenácti latooh
Čhartu 77* Fo. ^var^jnění stsho podpisu, násíadovála; řada vf&leeh8'
.a,
vydírání. Aa sá nijaký csO jaám so psyahipky ^loaiil a. odvolal..
'' Foatupem dohý
tom hedn^ přeísýsial a ^yl jsém.
na aaha naštvaný. A
proto, jsa^ sacal hledat z.traoaný čas, prosta byla to- tenkrát T^oja slabosti UX
jaem.
vě^it, se asistujá ještě n§jaí# vrácaní, nějaká, taďšaosč a jsem
- rád za já'a byl. bych rád kdybych .byl snoVu přijat taasi signatáře.^
* .

. . . - . ' .

-

'

Mraěy .několika politických, vesnů:
.
Bystrik Janíky 5.1,1952 NY& Nová Sádlo^ áutopoata 1. 43$ 01 Eateo
Josaf' Ba.jlék, J.O.S. 19.22, .FS 50ÍD 111 i3 3o 731Roruí Slavkov
ie.li/1966,
335 30á'35 Plzaň 1.
'. Hesávíal...í socialisté píší do, Itálie: Rudo if -.. tt ěk ^ ^ava 1 Be r gMann a Jaroslav Maznik napsali ' aa- Že. na závis la
. soaiaíiaty' dna.
.'dopis Italské socialistické strana k jajíisu sjasdu.
'

.

'
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'

.
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.

,

.
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FratiBkování oi jiné přebírání te^tá. svar&jnanýeh Xnroohsm je moŠnéjon & uvadeníia
prameňa,. Raá uvadaní pramena je aíorERo .přebírat?' dokuSLěnty Charty
sdělení
VONS^., patioa^ otevraná dopisy^ fa.jatony^ jako% i texty^. g jejichž charakt^tu.
aí uyadsní. je
že nebyly paány yrímo pro Infoah.

