dáno do tisku 130 12. 1989

STAROPLZENECKÉ
AT AŠ É 6 . ř

VŠECHNA MOC PATŘÍ PRACUJÍCÍMU
LIDU
NEZÁVISLÉ NOVINY PRO STARÝ PLZENEC
c;

Vážení spoluobčané

Atašé č. 7 je první výtisk v našem již svobodném městě.
Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte uejen technicky, ale i tím,
že nás duševně podpoříte.
^
Ještě jenou děkujeme
..
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. v Redakce ^, ,.
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PROHLÁŠENÍ
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My, českoslovenští nestraníci výrazně protestujeme, proti vyloučení
p. Jakeše a p. Štěpána z řad KSČ. Odůvodňujeme to "cím, že takoví ,
lidé mezi poctivé nestraníky nepatří, ale patří tam, odkud vzešli
- do KSČ! ( '
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PoznámKa redakce:
My si spíše myslíme, že pro takovéto občany by se měla založit '
„Strana zkrachovalých stalinistů"•
To, že mezi námi jsou opravdu doorosrdeční lidé svědčí i skutečnost
že z pultů knihkupectví mizí čes&o-rumunské slovníky, které oni
dobrodinci posílají jako vánoční dar našim některým politikfcp.a
funkcionářům. Kdo ví - třeba jim brzy přijdou vhod.
SLÁVA A ČEST TOMUTO NÁHODU, TÉTO ZEMI
TOLIKRÁT KRVÍ ZBORCENÉ
TOLIKRÁT OD PŘÁTEL ZRAZENÉ
A PŘECE NEPOKOŘENÉ

Dostali jsme spousty oujednávek na Atašé, ale pokud má ještě
někdo zájem, musí si další čísla objednat, jinak nemůžeme zaručit,
že výtisk dostane. Atašé platí nehluboká pokladna občanské iniciativy „S.8.F.".
Za příspěvky předem děkujeme.
Pavel Varga, U hřiště 852, St. Plzenec
David Zábranský, Nerudova 765, St0 Plzenec
Atašé vždy byl a bude svobodným necenzurovaným tiskem«,
Atašé^ydává Občanské fórum, ale ^Sdružení českého folku0
Atašé čeká na Vaše hlasy a připomínky.
Svobodně myslet znamená svobodně se vyjadřovat.
Redakce žádá občany o spolupráci. Pokud máte možnost rozmnožovat
tiskoviny, umíte psát na stroji,přihlašte se0 Materiálu, který
by byl potřeba zveřejnit je pořád dost.

ZPRÁVA Z OF VE ST. PLZENCI
10. 120 bylo opět plné kino. Sešlo se tu OF„ Návštěvníci mohli
shlédnout video s událostmi kolem 17* listopadu,, Pak se diskutovalo a diskutovalo. Mezi občany spadla z e5 strachu po léta
vybudovaná komunistickým režimem0 Z onoho OF vyšly tyto závěry:
I

1/
2/
3/
4/

Obnovit název náměstí po prezidentu T 0 G 0 Masarykovi
Přejmenovat ulici Radynskou na třídu českých legií
Podat návrh na MěNV na vybiidování pamětní desky americkým vojákům
Přidělení místa pro umístění vytrýny (výlepné plochy) OF

V 17 hodin téhož dne se uskutečnila malá vzpomínková akce před
budovou MěNV na počest dne lidských práv, která byla zahájena
zpěvem státní hymny.
Další setkání OF se koná v neděli 1J° 120 ve 14o00
Zveme veřejnost
Pozváni zástupci MěNV a poslanci

hodo

v kiněo

Profesor František Janouch
Pracuje jako profesor na švédské akademii věd, zřizovatel nadace
CH 77.
Myslím, že-ještě dlouho nebude nic definitivnío Bude^se střídat
politická garnitura za garniturou«. Husák s Jakešem udělali
„dobře" jednu práci0 Vyčistili komunistickou stranu od všech slušných a myslících lidí0 To co po sobě zanechali je spoušt.

CO NATO ŘÍKÁTE PANE HUSÁKU , JAKEŠI
BI LA KU , ŠTĚPÁNE
a vy všichni nespočetní zrádcové a
kolaboranti našich rrárodů
VÁCLAV HAVEL J PREZIDENT?
Ano, plně souhlasím. Václav je člověk neobyčejných kvalit.
Myslím, že jako hlava státu by byl vynikající. Skromný, upřímný0
Když celý národ ještě spal, Havel bojoval« Stál u kolébky
Charty 77, pracoval a trpěl. Málokdo by si zasloužil takovou
čest jako on. V případě jeho zvolení mu dá národ to největší
ocenění, uznání díků.
VRÁTIL SE Z ILEGALITY
Tuto neděli, krátce po manifestaci na Václavském náměstí,dorazil
do Prahy Stanislav Devátý.
Jeho souboj se státní mocí reprezentovanou StB, soudy i zaměstnavatelem, jeho hladovky probudili zájem u nňs i ve světěo Jeho
odchod do ilegality je v poválečném období ojedinělým činem.
- Co vás vedlo k odchodu do ilegality?
V pozadí byl skandální rozsudek okresního soudu v Gottwaldově.
Předseda senátu JUDr. Vc Petrásek uvedl jednání jednoznačně
ve směru obžaloby. Nebylo ani jednono důkazu, že jsem vyvíjel
činnost proti republice. Byl jsem odsouzen na 20 měsíců nepodmíněně.
- Proč?
Důvodem byly petice, na kterých jsem se spolupodílel a zaslal
Úřadu předsednictva vlády a PS. Vyzývali jsme je k dodržování
lidských práv, protestovali proti zásahu v Bratislavě a Praze.
Výsledkem bylo, že je FS předalo ministerstvu vnitra k dalšímu

využití. To je využilo tak, že je předalo StB.
c
Svouodné Slovo
Poznámka red.: Stanislav Devátý je signatářem Charty 77, aktivní
bojovník za lidská práva, člen SPUSA (Společenství přátel USA)

co je to SOCIALISMUS
r

„Vyzvali-li uychom některý počet lidí, patřící kterékoli třídě
nebo stavu, aby podali v stručné formě výměr socialismu, přišla
by většina jich do nemalých rozpaků" - pronesl před téměř 100 lety
„otec revizionisrnu" E. Bernstein.
Do rozpaků však ani v nejmenším nepřicházejí lidé, kteří toto slovo
i dnes tak často používají» Nic jim nevadí, že nikdy nemělo plný
obsah. Čím častěji se projev tímto slovem vyšperkuje, tím má vyznít
přesvědčivěji a zásadněji o
Kdo někoho označuje slovem protisocialisťický, -naznačuje , že sám
stojí pevně na pozicích socialismus
' v
' "
<•
Bernstein říká „Dříve, než bude socialismus možný, musíme vychovati
národ demokratů." Do národa demokratů však máme ještě dal-eko a tak
se termínem „protisocialisticky" dá označit vše, co je uživatelům
a přivlastňovatelům slova socialismus nepohodlné.
Měli jsme možnost slyšet i termín „Socialismus bez ch^b". Nikdo a
nic na světě není a nebude bez chyb. Budeme-li znovu chtít budovat
společnost absolutně dokonalou, nikdy k cíli nedojdeme a dočkáme
se jen hlubokého zklamání«
Proto musí být naším cílem nikoli pomyslný socialismus bez chyb,
ale demokratická a prosperující společnost.
„V praxi se ukázalo, že čím déle v moderním státě zřízení demokratická -urvala, tím více příuývalo úcty a ohledu k právům menšin
a zápasy stran pozbyly záštiplnosti své", říká opět Berastem ve
H

své knize. Předpoklady socialismu a úkoly sociální demokracie,
která byla teprve nyní uvolněna z fondů zakázané literatury".
Jar. Straka, PF

Přecenění listina
z plenárního zasedání MěNV ve starém
1 i Měntečko

D

lzenci

4/ Sedlec

ing. Voldřich Rudolf

Holeček Jan

Olexa Miloslav

Poslušný Zdeněk

Ulc Zdeněk

Kuták Miroslav

ing. Roučka Josef

Piroch Vladislav

Černý František

Tykvartová L.

Vopalecká Jiřina

Vondráček František

Prusíková Jitka

Chrastil Vojtěch

Vodička Václav

Šimková Marie

Staněk Miloslav

Egrmaier Václav

Rsadkowski Josef

ing. Kus Jiří

Sejpka Jan

5/ Vilová čtvrt vpravo

Brabec Jiří
?,/ Vilová čtvrt vlevo

Chrasti] Karel
Mraček Jiří

Pokorná Marie

Keller Jaroslav

ing. Krejcarová L.

Hrdličková Vlasta

ing. Vozdecký Jo^ef

Koutský Stanislav

Jícha Václav

Smetana Karel

Maíátko Josef

Šolarová Drahomíra

Lusa Miroslav

Špačková Alena

Cink jiří

Mocková Eva

Kodalík Josef
Synáč Vladimír
Koranda Lubomír

Mošna Vladislav
Duspiva Jaroslav
6/ Letkov

Batek Jaroslav
Pacandová Eva
1/ Malá Strana

ing. Kyslík Jar.
Nálevka Petr
Čechurová Václava

Pelíšková Václava

Trešlová Jarmila

Sloup Jiří

škubal Josef

Bardounová Marcela

ing. Zálusky Jos*

Ouhrabka Vladimír

Poslanci ONV Plzeň-jih

Va,jshajtl Václav
Hoblová Marie-Městečko
P'oslanec_ZKrr/
Sutnar Josef

Vacková Eva-Vilová čtvrt
Matas Zdeněk-Malá Strana a Letkov
Přibáň František-Sedlec

