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Musíme Proiít oòistnou l6zni

Obóanské fórum' nabídka politickr

Rudolf Battèk, pÍedseda Snémovny lidu' P

Pfeóetl jsem si nóvrh Charty pro no:oL

Xoni*t"n"ó o bezpeònosti a spolupréci v E'' :c

à.Ààttu.i", *í.^ u j"dnoty"' ZdA se' 2e zis

euforii politické nadéje tím, jak se na3ÈJn;

"óiÀui"à 
k pÍijetí jejích odedóvna vvzrir I

iuaci" ie oviem dobrou nadéjí i pro nés' ìc::

neZ ie-vyhrabeme z kocoviny demorrr'
tomunisiicte diktatury vidíme, jakf obrír';

,f f 
"f"g 

f"" g":ící pluraiité politickf ch in s: i :::

chov6ní.- 
Po pravdé íeòeno, mnozí z nós ani ne:i':

védomé zaúívata s urÓirf m odstupem obzr:

z téch, kdo sice celfch dvacet let stili '' :
Drosazovat próvo na vyjadÍovaní nézoÉ' s:'

iive strfrany-ctr. ale nikdo z niís nebS'l p;i1':'''

nahradit rozpadající se totalitní stít'
Jednu doùroulkubenostjsme si viak p:::

si schopnosî koordinované spolupréce 't::
ideové politickf mi vfchodisky' Rada ot"-* --'

io ouaàui si by'avéàoma své opoziónosi' e

oroklamovali, ale pÍes znaòné represe t r ;:
'uuio ous.rn v aoLe, kdy o lególní p"'i::':

oíefvapuiící' kolik je dnes opoziéniÌú' c::
*iZ ,i uueaomují, Ze próvé svlm chor ir::

Ve hie je dnes Podoba demoh'cc;t'.''
v5echny peripetie, jimiZ se k ní dopracova-' ;

Vaai mi pfedshY4 podle níZ je naiím jeir
né,pÍeviítvzory a modely v1'tvoiené dl"r
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* R ed.akc e P romé n se obrótila na nè !:i :-'
íurnalisrv a polititcy s vyzvou, aby rcps: '

nnsmlv i Óiskoslovensku po I7 ' Iistop::''
h'o,dnotí, èemu dtivají ianci, èeho se ob': ':- 

Píinaiíme v tomto èísleyiíspèvlq R -
Povolného, Z. Salivarové-Skvorecke' 5 :
nergra,I. Stklové, ktefí zaslali své odpc 

" 
i

t99t ).- 
Viem za spolupróci dèkuieme! Reò;i':'




