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ROZHODNUTÍ

PREZIDENTA

PRAHA ( č tk ). — Na návrh Výboru čs. veřejnoatl pro lidská práva
a humanitární spolupráci, vlády Č S S R , Jednotlivých žádostí občanů a
po konzultaci s generálními prokurátory Č S S R . C SR a SSR
prezident Č S S R včera svým rozhodnutím, k t e r ý m pouill svého
práva podle ústavního zákona o čs federaci, zastavil t r e s t n í stíhán
proti JUDr. Jánu č a r n o g u r s k é m u , PhDr. Miroslavu Kusámu. C S c .
Jiřímu Rumlovi, ing. P e t r u Uhloví. Rudolfu Zemanovi. Prezident
Č S S R svým rozhodnutím z téhož dne prominul t r e s t odnětí
svobody
uložený Ivanu Jlrousovl. Ivanu Polanskému a Frantlftku Stárkovi.
(nedéle 26.11.1989 )

PŘÁTELSKÉ RADY VENKOVU ČG5KÝCH ZEMÍ A SLOVENSKA
Probíhá laskavá, veselá a elegantní revoluce. Revoluce vroucích srdci, napomene páter*©, revoluce čestných lidi. Není našim cílem tuto zemi zničit. aJe zachránit
ji pél minut po dvanacté hodině.
Využívejte véech doposud existujících struktur Jste-ll například členy ROH. nechte probéhnout v klidu odborové volby. Ale volte lenom lidi. které skutečné znáte,
af už komunisty, socialisty nebo nezávislé, podle Jejich osobních kvalit. Není potřeba zakládat jiné. svobodné odbory! Dosavadní se mohou stát svobodnými,
jestliže se začnete skutečné starat o sve věci.
Slovo politika totiž, to zprofanované slovo, ve skutečnosti znamená starání se o
blaho vécf veřejných, o véci obce. Obec se řecky nazývá poliš. Pokusme se z naší
sličné zemé udélat poliš ve starořeckém slova smyslu, obec. v níž bychom mohli
svobodné a čestné žít všichni, bez rozdílu filosofických, náboženských i politických
přesvědčení.
Odmítejme jakoukoliv formu teroru a násilí.
Naéi zbraní je láska a nenásilf.
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Ivmn Jlroua.
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PODPORUJTE OBČANSKÉ FÓRUM
O.F. Je Iniciativou, k t e r é Je otevřena
véem.
Zakládejte
proto
na svých
pracovištích místní O . F . a o své
činnosti, případných problémech nebo
perzekucích ze strany vedení podniku
či mocenského aparátu
Informujte
koordinační výbor O.F. na následujících adresách:

TISKOVÉ STŘEDISKO
OBČANSKÉHO FÓRA
C ú v SČSP
Jungmannovo nám. 7 7 1 / 9
IIO OO PRAHA 1

OBČANSKÉ
FÓRUM
OBČANSKÉ

FÓRUM

Výstavní sírt Č Ú V
SČSP
Ulice 2 8 . října
110 OO PRAHA 1
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Poděkování Františka

Stárka

Adresát:
Text:
Podpis:

TELEGRAM
V š e m , kteří mné a Ivé pomohli.
Díky, díky, díky.
Čuňas.

Poznámka: Franta Stárek se omlouvá, že poděkování le vpravdé tel^oraHcké. ale v současné době íe 112
opět olně vvtížen redakční prací na novém čísle Vokna. které wfádří obsáhleiší Dík v
p
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Vokna:

Redakční rada ořiiala Františka Stárka za
orostudování oosudku z NV1J Horní Slavkov

svého

Šéfredaktora

Nápravné výchovný ús*av Horní Slavkov

až

DO oečllvém

2 5 11. 1989

O Z N Á M E N I 0 NADCHÁZEJÍCÍM PROPUŠTĚNI OSOBY Z VÝKONU T R E 5 T U ODNÉTÍ SVOBODY
Jméno a příjmení: František Stárek
Hodnocení Jrn ®nov sLr>éJ~»o:
Jmenovaný pochází z rolnické rodlnv Vychováván bvl matkou. Rodinné orostředi hodnotí Jako dobré bez
oeQtlvního vlivu na ¡pho trestnou činnost Má další dva sourozence z nichž I bratr byl trestán Má základní
v z d ^ á n í a dále SP? hornickou. Je rozvedený, bezdětný vyživovací povinnost nomá k nikomu Po /vkonu
•restu bude bydlet v Praze Při pohovoru uvedl. Že alkohol požívá velmi zřídka. spíše ne, drogovou závislost
popira >/ minulosti byl již soudné trestán, ve výkonu Pyl nyní poorune
Pracovně byl zasazen ve stronrenstvi Jako navnec civěn
Hodnocen pyl iako prúmorny pracovník,
wkonove normy plnil. V pracovní soutěži odsouzených nebvl zapoien
V mimopracovní dobé se nezapojoval aktivně do žádných pohádaných akcí kulturně vv chovného
charakteru. Dovedl však kolem sebe utvořit skupinu posluchačů Dodržování stanovené kázně a oořádku
bylo na průměrné úrovni DbaJ o osobní vzhled. Při lednání s příslušníky se choval poměrné slušně I když
dával nalevo lakoby nadřazenost. příkazy plnil V kolektivu měl přirozenou autoritu, soorv ani hádky
nevyvolával Povahově se ieví Iako klidný velmi dobře navazulící kontakt, verbálné pohotový Jedná se o
osobu se snahou o
změnu světa", zaměřenou na prosazovaní
větších svobod". V rozhodování bvl
samostatný. Závěrem Ize Imenovaného hodnotit Iako odsouzeného s průměrnou pracovní morálkou, v
ostatních složkách NVř ořevážně pasivní Po oropi-Hfctění chce nastoupit dráhu svobodného novináře.
Náčalník

Založení

INFORMAČNÍ

AGENTURY V O K N A . úvodní

Dne
2 7 10 1989
byla
v
Praze
založena
Informační agentura V O K N A . O p í r á se o desetileté
zázemí.
které
bylo
vytvářeno
vydáváním
nezávislého kulturního
časopisu V O K N O
Jejím
cílem j e . řečeno slovy dnes vězněného vydavatele
V O K N A - Františka S t á r k a , přispět k dalšímu
narušení Informační blokády. do níž upadla do níž
upadla naše zem v uplynulých desetiletích.
Tedy:
1.
poskytovat
naší
i
zahraniční
veřejnosti
nezkreslené
Informace
o kulturním
dění
v
československu.
především
o
výstavách,
koncertech, projekcích a publikační
činnosti
naší nezávislé kultury
2

přinášet ukázky autentických audio z á z n a m ů z

(podpis nečitelný)

prohlášení

vystoupení zajímavých hudebních formací
3

snažit se o zachycení co možná ne|šlršího
spektra pohledu mladých lidí a umělců na
aktivitu oficiální I nezávislé
kultury
formou
připravovaných čl náhodných rozhovorů.

4

ve snaze zabránit dalšímu možnému úpadku
kult urnfho vývoje v Č S S R
spolupracovat
s
vybory bránícími nespravedlivě stíhané autory a
vydavatele
a
upozorňovat
na
represe
mocenských orgánů n a m í ř e n é proti nezávislé
kultuře a umění vůbec.

Kontaktní adresa : BORIS N E T O P I L
Na Pankráci 97
tel 0 2 / 4 2 0 118
140 OO Praha 4
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1989 - ANEB - JAK ZA 11 DNŮ
Báisk

' F r a n t i š k u S t á r k o v i , Utery u toho t e n t o k r á t být n e m o h l /

"Qurfte realisté - chtělte nemožný
E Mmto fransoarpnfpm se iedna má prítelkvně
vydala v pátek
17
11 do pražských ulic a
pravděpodobně (I v té chvílí ani Ion nenapadlo, že by
•ahl©
slova
mohla
v
zatuchlých
vodách
BREŽNÉV- JAreSOVS KÉHO Cesk oslovensk a cos?
reálného znamenat
A nenapadlo to zřejmé ani
nikoho z těch, jimž se její slogan sice zamlouval, ale
v auchu s« přitom ieno druhou cast nanradili siovy r*»r:htěite vůbec nicl Nenapadlo, leč ...
Ua patek 17 11 1989 or*ed 4 hodinou odpolední a
prostranství na pražském Albertové se během
posledních
dvaceti
minut
zaolnllo
doslova
k
prasknutí
Mů2e tu být snad 15 až 20 tisíc
«Vevážné mladých lidí. sem fam něiaký ten estébák
a hlavni - kam se člověk podívá - transparenty a
výzvv. nad fellchž obsahem bv proslulá spodní Čelist
Miloše J zreírně poklesla s takovým ciůraz<*m.
že
další nápravu bv slednal »jž len chirurgicky zákrok
Mpchcemp kúl v olotě'" "Jakeše do košel". "Prví
s Milošem I"
"Zrušit monoool ^SČ1". "Svobodni
volby",
"Přestavte
bít
studenty",
"Chceme
akacemtcke svobody , atd. Taková nehoráznost! ,
Dudou o
několik
dnů
později
naříkat
verne
soudružky
a
vérni
soudruzi.
"laková
^ohoráznost I". rozvášní se ledna z nich v čs
• oievizl poté
co sl • éměr
BOO tisícový dav
zaskandule Letenskou olání - "Podívei se Gusto, lak
le tadv hustol" Taková nehoráznost. vždvf se tadv
uráželi
funkcionáři
kterým
m|
vděčím©
za
návštěvu bratrských volsk. v r. 19S8. za mlqracl
desetitisíců našich lidí na západ
za
20 let
úspěšného
budování.
kdy
naSe
hosoodárství
konečné dosáhlo kvžené lafkv - úrovně rozvolových
zemí za zdárné zneorodyšnění našich hranic a v
neooslední i*adé - za důsledné stíháni a žalářování
antlsoclallstlckvch živlů a líných neorátel lidu
strany a vlasti Ale vrafme se na Albertpv Tam
pravé ujímá slova představitelka Nezávislého
studentského
svazu
Monika
F aierova
a
představuje přítomným řečníky,
kteri promluví na
dnešní
oficiálně
oovolene
manifestaci
k
Mezinárodnímu dni studentstva a D i e t n í vzpomínce
na faŠIstv zavražděného Jana Opletala. Jsou to:
o^of. í á r k a . akademik ťa^ětov z ^ruhu nezávislé
'ntelegence, představitel SSM
- Jasnonlcký a
zástupce Nezavisleho svazu studentů - Martin
KJima.
Nažtm heslem bylo - Sokrates. Kristus,
bándhí... Jsem rad. že chcete to. o co isme
usilovali
I
my
svobodu.
spravedlnost
a
demokracii", zakončil prof Šárka, za války vězněný
4 koncentračním tábore, a dav mu za to podékoval
oourUvym. mnohatisícový m potleskem. Ne jinak
tomu bylo i po nasieduncím proslovu akademika
fatétova. pak ale přišla nevítaná změna. Bvl ií
svazák Jasnonlcký a ieho úllsný. našim mocným
coplatný pro lev.
Tomu se za stálého pískotu
podařilo dospět až k výroku - "VTnnl Jsme všichni"
tehdy to mezi demonstranty propuklo. "Kdo za
:o může? II". zarval Albertov
Jasnonickěmu v
oopoved a další Cast svazackeno proievu pvia uz
•en katastrofálním fiaskem. Na závěr přišla iesté
rada na Martina Klímu a ieho: "raděll smrt. než-H
Dorobu". a vlnící se zástup se vvdai na Vvšehrad.
*by sl uctil nejvý znamněiších osobností našich
dějin, především pak Karla Hynka Máchy. Odsud se
zamířilo na v/áclavskě náměstí, a když čelo průvodu
narazilo u ttotanicke zahrady na oouskovy kordon.
DO z měnil se daie smer cest v k žeíezniénimu mostu
a na nábřeží 8
Gnqelse
To sl demonstranti
DTelmenovall na nábřeží Václava Havla a zamířili k
budově NO Udí oribvvalo a v tuto chvíli čítal dav
okolo 20 - 30 tisíc účastníků Nálada bvla skvělá a
r
adost z *oho že zas iednou můžeme dát naievo.
co sl skutečně myslíme neměla konce U ND se

orijvod stočil Národní třídou na VáclavsUe náměstí:
k budově obchodního domu Mál se mu však doiít
nepodařilo Na křižovatce orecí Málem |iž bohužel
čekaJi tf. ieilchž ^elmy a obušky rozhodně nemalí
nic společného s pocitem
radosti
a národní
pospoltostl.
Na
pomoc
sl
tentokrát
přizvali
ot^rnére transportéry a kamarády ze speciálního
protiteroristickeho Komanaa, ieoy
protesionaini
zaoiíaky. v v sk o Jene v ooil
muz
orot» muži .
Demonstranti si Dred nimi oosedaii na zem a za
skandcvání - "máme holé ruce' - čekali, co se
bude dít A dělo sel Zatímco totiž hlavní obušek
vyzýval k rozeiltí se směrem k NO tam už další
ieho kolegové demonstrant ům odrízU ustuoovou
cestu
a
společně
za
pomoci
obrněných
transportérů začali dav z obou stran presovat
Nastal masakr o němž bude RP následujícího dne
psát ial-o o oouŽití mírných prostředků k zachování
veToiného pořádku abv ien s odstuo^m oěkolik^
dnů bl^skurvchle obrátilo kabát a oriooiUo se k
rozhoTf-eným protestům Ze zástupu bvll vybíráni
náhodně vytipovaní jednotlivci a doslova ubíjení
smršti
ran.
Nechyběly
oDr azy,
kdy
dva-tri
protiterorističti 6tO|i nad studenidem a rvou na nei.
abv okamžité vstal. Jakmile se však o to pokusí.
oTíval dalších kopanců lei opět sráží na zem V
or on ás ledová ní prchaiicích Šil ochránci pořádku tak
daleko že za nimi slídili I po půdách okolních domů.
kde se chovali snad ieště brutálněll a v lellch
porádkumlluvnostl lim nezabránil dokonce ani oráh
soukromého bytu (viz rozhovor IAV s postiženými)
Tolik k 17 listopadu 1989 a nyní se stručně a letmo
oozasta/ím u dnů následulících.
Jaká bude odezva toho všeho, ptal Isem se sám
sebe v noci ze 17 na 18 listopadu Co se bude dít?
Vždvf tímhle vvzvvavě ored celvm národem plivli do
tváře lidskosti! To se lim přece liž nemůže oodarit
skrýt ani tou sebemist rně'ší proaaoandou. Ci snad
ano? V den výročí fašistického zločinu si s těmito
zločinci stoupli do ieone r a d y l Kde konci stracn a
ciovek mž ze sve neibytostnei&i podstaty nemúZe
dál mlčet V Ja osobné ¡sem Desimista a nevěřil
isem. že bv tahle hrůza mohla cosi zrněnit na
úzkostné
nehybnosti
Jakešova
zde cl m ováného
československa Tentokrát Isem se však zmýlil' Již
druhý den hořely na místech s ještě znatelnými
skvrnám^ seschle krve svíce a opodál posiavaly
hloučky, z lejicnž obličejů bylo možno vyčíst slova, s
nimiž isme se v Praze doposud nesetkali. "To bvlo
naposled
dávaly sl ty obličele navzájem na
srozuměnou a myslely to tentokrát pres všechnu
očekávanou brutalitu moci skutečně vážně. Ještě
téhož dne proběhla na v/aclavskem naméstl dalši
manifestace
a
večer
norelv
svíce
take
na
prostranství a v blízkosti sochy sv. Václava Primo
pod nf byla k naší státní vlaice připojena věta
- "Nezabileite nám děti" - a ooět se zde opakovalo
- "SVOBODNÉ VOLBY" A "DEMISI" A z^Gjmé. že
se po tomto dni cosi pohlo l v zamrzlých hlavach
některých lidi na vysokych stranických místech, v
Praze začaio ubývat oouSků a neimovycn komand,
zatímco manitestuiicicn. denodenné zapmuiíoch
Václavské náměstí, bvlo Čím dál tím víc Snad zde
svou roli také sehrála neoravdlvá zorává o smrti
studenta
U*
Martina
Šmída.
JÍŽ. jak
bych
předpokládal, chtěly represivní orgány původně
zab«t dvě moucny jednou ranou - zbavit se ř e t r a
unia a wtvorit zoam. ze zoravy, popisunci orutantu
na Naroam třídě isou lživé nebo alespoň rnacne
nadnesené Pokud tomu tak skutečně bvlo oak se
těmto složkám leilch léčka značně vvmstlla Neien
že se totiž natrvalo nezbavily Petra Uhla ale navíc
tím do hořících oolen len oblily oleie Od oondělka
se na Václaváku začalo scházet ores 200 OOO lidí
Nálada bvla fantastická. Dav cinkal ve vvšce klíčky

^
boulil
osvobozuiícl
"Mlloéi
I©
konec".
"Svoboda". A co víc - doélo I na oficiální tisk.
Svobodné Slovo začíná bvt od oondélka hodno
tohoto názvu. Studenti Isou ve stávce: vzniká
Občanská fórum lako střechové hnutí dosavadních
nezávislých Iniciativ: ba balkóně budovv Melantrlchu
se před statisícovým davem obleví Václav Havel:
stávkují divadla! k oohybu dochází i v
televizi:
chystat se generální stávka; národ se probouzí z
Cl-ietého spánku. A tak se najednou již nedalo
mičel u rneibovw ne&pokot*?r>ut>ti. rteovio rnozne hájit
se droOnvmt omyly, na lencfiz naprave vsak naše
vedení liž usilovné Dracuie. Do kůlů v oloté se
oořela vichřice a v lellch staletých hřbetech to ted
začalo
pořádné
oraskat.
Moc
Ie
donucena
přlstouoít na Drvní požadavky studentů a OF První
kůly oožádalí o odstouoení z UV - "2ábou na
prameni této zemé byla skupina stalinlstů a
pučlstů. kteří utiskovali tento národ', dodává k
tornu na tiskovce OF v Laterně Maqice Vaciav
Navet. Zůstává vsak tešte Stépan. Zavadil a Lenart.
I oni přežilí své odstuolvSÍ koleqy Jen o oár hodin
Vidina zrušení vedoucí úlohv strany a následných
svobodných voleb začíná být
náhle iednou z
možných variant. "Nenechte se oklamat I". "Délnícl
podpořte studenty", vyzývají letáky v podchodech
oražského metra. V sobotu a v rvedéll 26. 11. zaolní

Letenskou olárt okolo QOO tisíc lidí z celé reoubllkv
a mezi řečníkv le tentokrát ooét Václav Havel a na
trlbuné se ukáže I Alexandr
Dubček
Ceíou
manifestaci vvnlkalícím zoůsobem uvádí Václav
Malv a nadéle na úsoéSnou oenerální stávku
nečekané vzrostou A oak udeří 12. Hodina 27.
11*89 a celou zemí se rozezní houkačky továrních
sirém
í*eskoslovensUo
¡e
ve
dvouhodinové
maniťestační stávce a všem je najednou ;asne. že
tohle se tady béhem uplynulych 4-C-tí let nestalo,
večer ootkava/n v mateme MaqíC© Čuríase a m«*/n
oocit. iako by se mi to sp»še len zaaio. Uovidam se
o daJéích proouéténvch včetné Maqora. a rozhlížím
se kolem neocltl-ll Isem se iakýmsl záhadným
zoůsobem v líném desetiletí. Je však zapotřebí
vzpamatovat se a vrátit zase na zem Cooak ie lim
možné věřit? Ie možné véřit »omu. Že by nás
najednou jen tak, jakoby z dob»-é vůle. nechali fíkat
a psat. co sl myslíme < í e by se z dobré vůle
rozhodla lejich strana stat jednou z řadových
noie*
nasi příští politiky a odřekla se sve veoouci uiony a
líných výsad? Já osobné tomu nevéřím ale uvidíme
Na druhé strané - pokud by si to v neibllžší dobé
zase narychlo rozmysleli, alespori ilž víme. lak le o
to příété požádat.
28

Máil«du|ící zpráva |e alce z doby předrevoluční, avšak pro svoji z á v a ž n o u si zaakxjží byt uvvdtna

0 činnosti družstva ATLANTIS
~7 Iniciativy nékollka mladých
přátel knihy, zastoupených Karlem Couralem a Janem iabatou,
vzniklo v unoru 1989 v fírné nakladatelské družstvo ATLANTIS.
Svým Jménem chce připomenout
záslužnou práci soukromého nakladatele J. V. Pojera. který vydal
ve stejnojmenné
edici
béhem
dvaceti
iet
¿estasedmdesát
důležitých titulů svétove I domácí
literatury.
Iniciátoři
družstva
zahájili v duchu platného družstevního zákona jednáni s MéNV
v Brné. se Svazem výrobních
družstev a s ministerstvem kultury ČSR. a to s cílem dosáhnnout registrace družstva a tím I
legalizace jeho výrobní Činnosti.
Tato
jednání
nebyla
zatím
uspéžná, ale pokračují. Mezitím
do družstva
vstoupil)
nékteří
čeátí a slovenští spisovatele a
publicisté, mezí nimi například
Ludvík
Vaculík. Jan
Trefulka,
Václav Havel. Eda Krlseová. Gva
Kantůrková, Milan Šimečka a Milan Uhde. Družstvo se rozhodlo
přijmout za své čestné členy Ivana Jlrouse. Františka
Stárka.
Petra Cibulku. Miroslava Kusého
a Jána čarnogurského. véznéne
za svou mnohaletou práci pro
nezávislou literaturu a za éíření
nezávislé kultury. Svým předsedou zvolilo družstvo Jana Sabatu,
tajemníkem Karla Courala a Šéfredaktorem Milana Uhdeho.
Družstvo ma v plánu vydávat
př»devéfm
knihy
a
časopisy,
které dosud vycházely samizdatové V první fázi chce vydat sérii
českých
a
slovenských
knih.

které v Cekoslovensku dosud nemohly tiskem vyjit. Počítá mezi
jinými s knihami Ludvika Vaculíka. Josefa Skvoreckeno. Milana
Kunderv, Václava Havla. Pavla
Kohouta. Karla Pecky. Dominika
Tatarky a Petra Placáka Pozdéil.
až to vnéjší I vnitřní podmínky
dovolí, by družstvo chtélo vydávat
dvé až tři samostatné knižnice a
nékolik
časopisů
vycházejících
dosud samizdatové, poč/tá se s
Udovýml novinami, Fragmentem
K. Kritickým sborníkem. Revolver
Revue. Voknem, časopisem O divadle. Sportem a Informacemi o
Charté 77. Redakce jednotlivých
knižnic a periodik by byly zcela
samostatné, družstvo by jim pouze poskytovalo právní krytí a
pomáhalo by Jim tam, kde by bylo
jeho
pomoci
třeba,
např. v
otázkách distribuce, technického
vybavení a papíru. Družstvo má v
úmyslu starat se o své knihy a
časopisy po celý jejich život,
počítá proto s vlastním knihkupectvím, antikvariátem a posléze
I sbérem papíru, zužitkovatelného pro nové knihy. Knihy a časopisy by byly vydávány různými
technikami, postupné by váak
přecházely na normální knihtisk.
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