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Z as t a v $ e, dr\ i a čase, stůj,
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chorál.
Kde domov můj,
Kde domov můj,
chléb víry,jenž nám
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Poprvé, naše hymno, zníš.
Jako by po skalách,
šuměl
bor.
Pop rvé, naše hymno, zníš
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Vábení občané,
předem Vám velice děkujeme za finanční příspěvky. Mezi občany se
vybralo asi 1900 Kčs. Tyto peníze spadnou do pokladny S.Č.F. odKud
je Atašé financováno.
Ti,co si Atašé písemně objednali,mají další čísla zaručená. A Vám,
kterým se dostalo náhodně do ruky neváhejte a PÍSEMNĚ další čísla
objednejte.
Pavel Varga, U hřiště 852, Starý Plzenec
David Zábranský, Nerudova 765»Starý Plzenec
Redakce přeje všem čtenářům klidné a štastné vánoce a mnorio úspěchů
v novém roce, poprvé v roce svobodných voleb.

Zprava z MěNV
Dne 19. 12. v 17.30 hod. se sešla rada MěNV ve Starém Plzenci
s mluvčími Občanského fóra. Poměr 8 : 4.
Z počátku proDÍnala volná diskuze. Značná pozornost byla věnována
ekologii, sportovnímu vyžití a otázce akce „Z"
MěNV připouští, že za 40 lev se v lidecn zabili všechny ideály.
Lid opravdu veřejně pracoval až do roku 1948. Pak díky politické
nesvouodě občané většinu akcí ignorovali. MěNV si plně uvědomuje,
že ztratil důvěru lidu, což je jeden z důvodů proč již nenavštěvují
setkání OF. K otázce proč 8. 12. minuléno roku zakázali pietní
akt k úmrtí Johna Lennona bylo odpovězeno. MěNV ve St. Plzenci
akci nepovolil podle platnýcu záKonů. (Dodáváme, že uyla porušena
Ústava ČSSR). Příkazy k obsazení St. Plzence bezpečností šly z popudu OiiV. T o , ze Uude obsazen uezpečností nindo z MěNV prý nevěděl.
N a otázku zda ve St. Plzenci byly demokratické volby bylo odpovězeno
že ANO. KdoKoliv moul z Hlasovacího IÍSTÍKU konokoliv vyškrtnout,
aniž uyl sledován či zapisován.
Poté jsme se dozvěděli, že MěNV nemá žádné finanční možnosti.
Nakonec došlo na požadavky OP a sdělujeme následující:
1/ Do 22. prosince MěNV oznámí, kde má OF plakátovou plocnu.
2/ Veškeré zprávy OF výzvy JC obyvatelům) bude na požádání MěNV
vysílat městským rozhlasem a to necenzurované. Proč je nevysí-

lal už dříve, když o to bylo požádáno odpověděli, že v onu douu
žádná vysílání neprobíhala. Byl přiznám tlak z vyšších míst.
3/ Poslanci Dudou svolávat do konce ledna své voliče podle občanských
výborů.
4/ Vyjádřen souhlas MěNV s obnovením názvu Masarykovo náměstí.
5/ Radynská cesta neponese původní název třída Čs. legií. S tímto
názvem bude počítáno do budoucnosti, až nějaká opravdu třída
bude. Mluvčí Or souhlasili.
6/ MěNV souhlasí s umístěním pamětní desky americkým vojákům, kteří
o v o u o d i n Star,y Pizenec. Desica bude umístěna na škole, kde 6. 5.
1945 zastavil první US tank, který do našeho města přijel. Geiou
akci oude financovat MěNV.
Na jednaní byla otevřená atmosféra, bez emocí a podobně. Snaha ze
strany MěNV řešit problémy byla, coz musíme xiodnotit jako velice
pozitivní kroK. Byla učiněna dohoda, že takové setkání může vyvolat
kdykoliv jak OF tak MěNV. Také zástupci MěNV budou docházet na setkání OF. N a závěr dodáváme, že MěNV požádal o zasílání Staroplzeneckéno atašé.
STAROPLZENECKÉ ATAŠÉ NEVZDÁVÁ O F , ale Sdružení českéno folitu.

Čekáme na Vaše príspěvKy a ohlasy

STAROPLZENECKÉ ATÁŠÉ bude vždy nezávislým

tiskem

Pojedete do Vidně? ¿de je naš tip: Knihkupectví s českou a slovenskou
literaturou novou i starší, časopisy. V centru Vídně.
( 100 metrů za rohem od nákupního domu
Herzmansky)
Časopiy a některé knihy zdarma pro návštěvníky z Československa.
- inzeráty zatím nepřijímáme
"U BARONA P R Á Š I L A t o t o heslo je ozdobou ZV KSČ.
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SOCIALISMUS KONTRA TEROR
V Rumunském Denešváru stovky mrtvých. Situace se vyhrocuje.
Demonstrace pokračují, teror také. Gely svět tento státní terorismus odsuzuje.
CO NA TO ÜV KSČ !?
Žadné hony!
Po sérii článků ve stranickém tisku o honech na komunisty a po
několika prohlášeních představitelů stranického aparátu, vedených
ve stejném duchu, jsme se vypravili do největšího podniku
Západočeského kraje - státního podniku ŠKODA, závod Nářadí. Zeptá*
li jsrne se dělníků na jejicn stanovisko & uornuto proolému. Všichni
dotazovaní se shodli na tom, že na jejich závodě k žádné perzekuci
komunistů nedocnázelo a nedochází. Při volbácn do závodních výborů,
které zde včera probíhaly, nerozhodovaly, stranické legitimace či
příslušnost k O F , nýbrž odborné, pracovní a morální předpoklady.
N a otázku, jak proběhlo odzbrojení podnikových L M , jsme obdrželi
vždy stejnou odpověď - nevíme, lixndo z nás při tom nebyl.
Dále nas zajímal názor na řešení "prezidentské krize". Odpověď
byla opět jednoznačná - zvolit co nejdříve prezidenta nového (do
•fcydne, do vánoc, nejpozději do Novéno roku), jehož morální a politické předpoklady by skýtaly záruky ke svobodným volbám . Kdo by
to měl být? Odpovědi byly i tentokrát shodné - v současné době
niKdo j m y než VÁCLAV HAVEL,
Zykmund + Hajnár

VÁNOČNÍ

Děda.

Mrz-z.

}

...šifra

socialismus

VÁCLAV HAVEL

Praha

Bývaly doby, kdy v naší zemi mělo slovo socialismus velmi Konkrétní
a sugestivní obsah: bylo synonymem sociálně spravedlivého světa,
tedy ideálem, pro nějž stálo za to bojovat. Nebyl to ideál nikterak
mlhavý; jeho svůdnost tryskala z jeho velmi hrdě zdůrazňované vědeckosti; tento projekt se zdál být založen na pochopení všech fundamentálních historických zákonitostí a vypadal jako nejlogičtější
možný happy end dějin světa.
Mnohé se od těch doo změnilo. A stala se zvláštní věc i velmi dlouhý
a neobyčejně komplikovaný vývoj vyústil nakonec do situace, kdy toto
slovo, schopné kdysi zapalovat masy, není už ničím víc nez veskrze
prolhanou šifrou. Byrokratický aparát komunistické strany, který
usurpoval monopámoci a veškerý život společnosti centrálně řídí a
manipuluje, provádí už po devítiletí totiž jeden mazaný trik: sám
sebe nazýva socialismem. Vydává se za jeho jedxnou záruku a kohokoli,
kdo se mu nezamlouvá, okamžitě označuje za protisocialsitickou sílu.
Ohrozit suverénní moc tohoto aparátu znamená tedy ohrozit sám socxalismus. Veškeré nezávislé iniciativy, vše, co se pokouší ztuhlý,
neproduktivní a nedemokratický systém aspoxl nesměle /.reformovat
(byt ve jménu socialismu!), je ihned označeno za antisocialistické
a za pokus o destrukci či demontáž socialismu - obvykle s oulíberxým
folklorním doplňkem o tom, že to je řízeno imperialismem . (Naposled
ve stranickém dokumentu o nepříteli pozvedajícím hlavu).
Tento trik má svou logiku a účinnost: mnohaletá propaganda, spolu
se vzpomínkou n a dávné časy, kdy slovo socialismus mělo ještě svůj
vábivý obsah, vytvořila ve společnosti pocit, že socialismus je totéž co Dobro. Nebo přesněji: že je třeba se tvářit, jako by tomu tak
bylo. Dík tomu vše, o čem se řekne, že to socialismus ohrožuje,
získává přídech zla. Lze si představit lepší pláštík, do něhož se
může mocenský aparát zabalit? Vž dyt dík tomuto pláštíku vzniká dojem,
že kdokoliv se dostane s tímto aparátem do sporu, je zlý a bojuje
proti Dobru.
Těžko by se odsuzovali různí zastínci lidských práv, demokraté, reformisté či vůbec nekonformní lidé za to, že kritizují nebo ohrožují
mocenský monopol současného vedení strany. To by bylo dost legrační.
Odsuzovat je však za to, že jsou proti socialismu a tudíž proti samotné dřeni Dobra, to je už méňe legrační a proto i více produktivnější.
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Riziko, že bude takto odsouzen, si totiž každý dobře rozmyslí.
Kritizovat tu či onu krávu není těžké, kritizovat však krávu, která
sama sebe prohlašuje už desetiletí za posvátnou, je těžší: člověku
je imputován pocit, že nekritizuje jen krávu, nýbrž samotný božský
princip, který je posvětil.
Často lze pozorovat, že různí poctiví lidé, kteří chtějí udělat něco
pro zlepšení poměrů, nal&tí na tento trik. Tvrdí potom, že jsou
samozřejmě pro socialismus (jsou přece pro Dobro!), že by jenom
chtěli to a to trochu změnit. Jakmile ovšem člověk jednou na tento
trik naletí zpečetí tím svůj osud: uznav šifru socialismu za dějinné
dobro, uznal tím legitimu pláštíku, respektive pláštík za skutečnost
- a proto h o , kdo svůj pláštík vydává tak dlouho za svou nejvlastnější identitu, není už pak žádný problém prohlásit, že dotyčný
chápe socialismus špatně a že mu de facto škodí, protože o tom, co
je v zájmu eoaialismu a co mu škodí, může kompetentně rozhodovat
jen ten kdo je takříkajíc sám socialismem.
Socialistický kritik se ocitá v komickém postavení myši, která vytýká slonovi, že by mohl být lépeslonem. Jak být nejlépe slonem,
ví přece nejlépe slon sám.
Centralismus, autoritářství, tupost byrokratů, dogmatismus, stagnaci
atd. se odváží kritizovat kde kdo, dokonce i Miloš Kopecký. Kdekdo
ovšem musí zdůrazňovat, že to dělá jménem socialismu. Jenomže tenhle
způsob kritiky v podstatě jen usnadňuje své odmítnutí: přijmuv pláštík (z naivity nebo z taktických důvodů) jako cosi nedotknutelného
a nezporného, řekl tím kritik de facto, že objektem kritiky není
půjčovna pláštíků, ale samo vesmírné Dobro.
Navrhuje proto vyhýbat se nadále slovu socialismus. Necht se mluví
konkrétně: o tom, kdo má rozhodovat o podnikání podniků, komu mají
podniky patřit, jak dalece může či nemá razhodovat mocenské centrum
o různých záležitostech, jak se vůbec má či nemá samo mocenské
centrum tvořit atd. atd.
S o c i a l i s m u s by bylo lépe - aspoň po určitý čas - do toho neplést.
A pokud o něm někdo mluví, necht vždy nejprve zcela nedvojsmyslně
řekne\ co tím slovem myslí a s jakým konkrétním hospodářským a
politickým systémem ho spojuje.
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Počítejte s námi a uvažujte.
Je-li průměrný členský příspěvek na člena 50 Kčs, bude při počtu
členů 1 700 000 příjem za příspěvky za jeden měsíc 85 mil. Kčs.
Aparát strany představuje 250 000 placených funkcionářů. Z příspěvků členů strany bude plat každého funkcionáře 340 Kčs.
Počítejme z druhého Konce.
Je-li průměrný plat placeného funkcionáře 4 000 Kčs měsíčně, jsou
potřebné finance pro aparát 250 000 funkcionářů 1 miliarda korun
měsíčně. Z příspěvků členů se vybralo 85 000 000 Kčs.
1/ Kdo doplácel na rozdíl 915 000 000 každý měsíc na plat funkcio/

v

o

<-)

naru?
2/ Kdo doplácel na provozní náklady budov KV, OV, MěV a KPŠ jenom
v Plzni?
Tyto peníze musí scházet ve státní/* pokladně, proto chybí ve
zdravotnictví, školství, na ochranu přírody...
Opsáno ze Studenta č. 17

Z a j í m a v o s t i ze světa...
JÍ

V CSSR je stále ještě ukádán soudy trest smrti, a to podle dosud
platných zákonů dokonce ve 32 případech trestných činů. Prvním státem
r.de zrušili trest smrti byl Michigan v USA a to už v roce 1846.
V Evropě to pak bylo Řecko v roce 1862, Portugalsko 1867, Holandsko
1870, Itálie a SSSR 1920, kde ale o roK později no znovu zavedli.
V Rakousku neexistuje trest smrti od roku 1950,v NSR od roku
1949. v NDR od roku 1987, v Anglii od roku 1965, ve Francii od roku
1949. Trest smrti je stále dosud používán zejména v Africe a
v Asii.
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Norská firma Fram Shipping Bermudes koupila v SSSR jeden vojensky
křižnÍK za dva miliony dolarů a 17 ponorek po 140 00Q dolarech.
0 dalších více než sto vojenských plavidel projevily zájem firmy
z Turecka, Rakouska, NSR Švédska a španělska.
Komsomolskaja Pravda informovala koncem července své čtenáře o tom,
v Kolika oblastecn a městech SSSR je v současné době zaveden přídělový systém. Masné výrobky jsou na příděl v prodeji ve dvou "městech
Gruzie, 13 městech Azerbajdžánu a 24 oblastech Ruské federace, živočišné tuKy jsou omezeně přidělovány v 16 oblastech Ruské federace
ve dvou oblastech Kazachstánu a na Kavkaze. Cukr je přidělován prak
ticky na celém území SSSR kromě Kirgizie, Tádžikistánu, Turkmenie
a Sachalinu. Dokonce i čaj se v některých místech (v Leningradě,
Murmunsku, Vologdě, Archangelsku atp.) prodává na lístky.
V roce 1988 činila spotřeba cementu na každého obyvatele ČSSR
sedm set kilogramů. Je to další - ne zrovna potěšující - prvenství
ve světě. Podle statistiky OSN následující: Bulharsko /téměř 600
kg), Belgie (bezmála 500 kg), NSR (458 kg), Madarsico (409 kg) atd.
SSSR vyváží na Západ a do Japonska zboží v hodnotě kolem 20
miliard dolarů ročně, méně, než Tajvan nebo Jižní Korea.
V letech 1980 až 1985 způsobily s SSSR vadné televizory 18 000
požárů a zavinily smrt 927 osobám.
Západoněmečtí občané využívají výhodných úrokových sazeb polských
bank k ukládání svých úspor v Polsku. Vklady v Západoněmeckých
markách jsou zúročovány 8 procenty. Němečtí odborníci odhadují,
(protože celková suma není známa) že jsou už v polských bankách
uloženy více než 4 miliardy marek.

S myšlenkami
Na

věčné

VÁCLAVA

časy a

t

nikdy

HAVLA
jinak!
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POMNÍK
OBĚTÍ

KOMUNISMU

Kousek od hranic o Ba kouskem stojí pomník obytem o m un i « tisk -áh o
teroru.My přinášíme snímek z Kanady .Je to jasny dílka z, že svet
na nás no zar>om*l ani v dobách temna .Patří jim. náš dík.
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V_Plzni dne 7.12.1989

Po J-M /09

USNESE N í
Okresní prokurátor Plzeň-jih rozhodl dne 7. prosince 1989 v trestní
věcivproti obv. Pavlu V a r g o v i , nar. 20.7.1968 Plzeň, zámečníku
sp. Škoda Plzeň, závod Nářadí I., trvale bytem Starý Plzenec, U hřiště č.
052, v okr. Plzeň-jih, obv. Davidu Z á b r a n s k é m u , nar. 19.5.1970
Plzeň, mechaniku - opraváři JZD Starý Plzenec, trvale bytem Starý Plzenec,
Nerudova č. 765, okr. Plzeň-jih a obv. ml. Ladislavu
Š i n d e l á ř o v i , nar. 20.5.1972 Plzeň, žáka Středního odborného učiliště zemědělského
Oselce, trvale bytem Starý Plzenec, Jiráskova č. 011, okr. Plzeň-jih, stíhaným pro přečin proti veřejnému pořádku podle § 6 písm. c) z.č. 150/1969 Sb.,
o přečinech, t a k t o :
Podle § 172 odst. 1 písm. b) tr.řádu se z a s t a v u j e
trestní
stíhání obvině-ných Pavla Vargy, Davida Zábranského a ml. Ladislava Šindeláře pro přečin proti veřejnému pořzádku podle § 6 písm. c) z.č. 150(196.9
Sb., o přečinech, kterého se měli dopustit tím, že obv. Pavel Varga a David Zábranský dne 6.0.1989 ~v bytě obv. Pavla Vargy ve Starém Plzenci, okr.
Plzeň-jih vyhotovili bez povolení příslušných státních orgánů tiskovinu s
názvem "Staroplzenecký Ataše," v jejíž příloze otiskli prohlášení "Několik
vět" a poté tuto tiskovinu nejméně v počtu 70 kusů rozšířili po městě Starý
Plzenec, přičemž na rozšiřování této tiskoviny s obsahem prohlášení "Několik
vět" se podílel i obv. Ml. Eadislav Šindelář tím, že tiskoviny vhazoval do
novinových schránek u různýcb bytů a domů, nebot tento skutek není trestným
činem ani přečinem a není důvod k postoupení věci.
O d ů v o d n ě n í

:

Proti obv. Pavlu Vargovi a obv. Davidu Zábranskému bylo vyšetřovatelem
odboru vyšetřování StB KS SNB v Plzni na základě usnesení ze dne 19.9.1989
vedeno trestní stíhání pro trestný čin pobuřování podle § 100 odst. 1 písm.a)
tr.zákona. Stejným usnesením byl obv. ml. Ladislav Šindelář stíhán pro přečiR
proti veřejnému pořádku podle § 6 písm. c) z.č. 150/1969 Sb., o přečinech.
Dne 10.11.1939 upozornil vyšetřovatel obviněné Pavla Vargu a Davida
Zábranského, že jejich jednání, jehož se dopustili tím, že dne 6.0.1909
v bytě obv. Pavla Vargy ve Starém Plzenci, okr. Plzeň-jih, vyhotovili bez
povolení příslušných státních orgánů tiskovinu s názvem "Staroplzenecký
Ataše", v jejíž příloze otiskli prohlášení "Několik vět" a *poté tuto tiskovinu nejméně v počtu 70 kusů rozušířili po městě Starý Plzenec, bude nadále
posuzováno jako přečin proti veřejnému pořádku podle § 6 písm. c) z.č. 150/1969
Sb., o přečinech.
Právní kvalifikace jednání obv. ml. Ladislava Šindeláře spočívající v tom,
že se dne 6.8.1909 podílel na rozšiřování tiskoviny "Staroplzenecký Ataše"
s prohlášením "Několik vět" po Starém Plzenci tím, že tiskoviny vhazoval do
novinových schránek u různých bytů a domů, zůstala nezměněna.
Také při předložení závěrečné zprávy podal vyšetřovatel prokurátoru návrh,
aby proti obv. Pavlu Vargovi, Davidu Zábranskému a ml. Ladislavu Šindelářovi
byl podán soudu návrh na potrestání pro uvedený přečin.
Okresní prokurátor přezkoumal výsledky vyšetřování a zjistil, že provedenými důkazy bylo nepochybně zjištěno, že obvinění Pavel Varga a David Zábranský si zhotovili jednoduchý rozmnožovací přístroj a dohodli se, že '.budou společně vydávat tiskovinu s názvem "Staroplzenecký Ataše". K vydávání této tisko-
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viny si neopatřili povolení příslušných státních orgánů. V čísle 4 této
tiskoviny, která vyhotovili dne 6.8.1989, do přílohy připojili také prohláíšení "Několik vět" s tím, že toto číslo s přílohou namnožili ve větším
množství a zajistili jeho rozšíření po městě Starý Plzenec. S výrobou a zejména potom s distrubucí výtisku č. 4 tiskoviny "Staroplzenecký Ataše" oběma
obviněným pomáhal i obv. ml. Ladislav Šindelář tím, že tiskoviny vhazoval
do novinových schránek u různých bytů a domů.
Po zjištění, že se stal skutek, pro který bylo vedeno trestní stíhání,
hodnotil okresní prokurátor provedené důkazy z hlediska §v3 traestního zákona a § 1 z.č. 150/1969 Sb., o přečinech, u ml. Ladislava Šindeláře i z hleldiska § 75 trestního zákona a po tomto hodnocení dospěl k závěru, že jednání m
obv. Pavla Vargy, Davida Zábranského a ml. Ladislava Šindeláře nebyla naplněna
skutková podstata žádného trestného činu ani přečinu, a to zejména provne-do
statek stupně nebezpečnosti činu pro společnost. U obv. ml. Ladislava Šindeláře současně okresní prokurátor dospěl k závěru, že v daném případě není ani
důvod pro postoupení věci, t.j. že tu není důvod naznačený v § 171 odst. 1
tr.řádu. Pokud jde o obv. Pavla Vargu a Davida Zábranského, z provedených důkazů bylo zjištěno, že vydávali tiskovinu, která má všechny znaky periodického tisku podle ustanovení § 3 z.č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o
ostatních hromadných informačních prostředcích (tzv. tiskový zákon) ve znění
pozdějších předpisů. Protože však tato tiskovina ve smyslu citovaného zákona
nebyla řádně registrována příslušným státním orgánem, porušili oba obvinění
vydáváním této neregistrované tisko\iny Staroplzenecký Atašé ustanovení § 5
a jejím rozšiřováním ustanovení § 21 z.č. 81/1966 Sb. : Po tomto zjištění okresní prokurátor hodnotil, zda u obviněných Pavla Vargy a '.Davida Zábranského
není důvod k postoupení věci podle § 171 odst. 1 tr. řádu k projednání a rozhodnutí národnímu výboru pro přestupek. Okresní prokurátor při svých úvahách
přihlédl zejména k situaci poplatné době rozhodování, kdy dochází k častému
výskytu porušení jak z.č. 81/191.66 Sb. v platném znění, tak i z.č. 94/1949 Sb.,
0 vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikacích,
a v tomto světle neshledal v jednání obviněných Pavla KVargy a Davida Zábranského ani naplnění skutkové podstaty přestupku.
Vzhledem k výše uvedených skutečnostem, kterými se prokurátor řídil
při hodnocení provedaených důkazů, nezbylo, než trestní stíhání Pavla Vargy,
Davida Zábranského a ml. Ladislava Šindeláře z důvodů uvedených v § 172 odst.
1 písni, b) tr. řádu zasdtavit.
P o u č e n í

: Proti tomuto usnesení 'je přípustná stížnost, kterou je možno
•podat do tří dnů aod doručení usnesení u okresní prokuratury
Plzeň-jih. Stížnost má odkladný účinek.

Naše stanovisko
Z uvedeného textu je patrné, že jsme vlastně nebyli amnestováni
Vše bylo vlastně vlastně v pořádku, postupovali jsme dle zákona,
AKORÁT nám hrozil trest odnětí svobody v rozmezí 1 - 3 roku. Další
jasný důkaz jak státní, moc porušovala zákony a práva občanů.

