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Alexa von Alemann emigrovala do USA, kde pracovala v kulturní a sociální oblasti. 
 
Anna Koutná je někdejší členkou brněnské disidentské skupiny a politickou vězenkyní z dob 
normalizace. Mezi prvními podepsala Chartu 77. Žena Jana Tesaře.  
 
Milan Nápravník je básník, dramatik, fotograf, autor poslechových her. V ČSSR studoval na 
Filmové akademii, od poloviny 50. do poloviny 60. let byl členem ilegální Surrealistické 
skupiny. Po invazi v r. 68 emigroval. Žil v Berlíně a v Paříži, nyní střídavě v Kolíně nad 
Rýnem a v Praze.  
 
Vlastimil Polák žije v Německu, kde působí jako vědecký pracovník. 
 
Jan Přibáň je psychiatr, žije v Německu. Spolupracoval na aktivitách exilové skupiny Jana 
Tesaře, provážel materiály a tiskoviny do Polska.  
 
Petr Schnur patřil k brněnské disidentské skupině Jana Tesaře. V roce 1980 emigroval do 
Německa, kde vystudoval historii, religionistiku a sociální psychologii. Na počátku 90. let 
externě spolupracoval s Československou, resp. Českou akademií věd. Působí rovněž jako 
nezávislý novinář. V roce 2003 spoluinicioval českou verzi celosvětové petice "Nikoliv naším 
jménem" protestující proti Američany vedenému útoku na Irák.  
 
Jan Tesař je historik a publicista, někdejší člen brněnské disidentské skupiny, politický vězeň 
normalizačního režimu, jeden z prvních signatářů Charty 77 a spoluiniciátor Výboru na 
obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Na počátku 80. let emigroval, napřed do Německa, 
později se usadil ve Francii. Zde vydával exilový časopis Dialogy a různě pomáhal 
východoevropské opozici. V současnosti žije střídavě v Paříži, Brně a Brezové pod Bradlom  
a působí ve funkci šéfredaktora měsíčníku Bulletin EIT/AET.  
 
 
K VÝZVĚ SE PŘIPOJILI:  
 
 
Karel Košťál žije ve Francii. Je absolventem politického institutu v Grenoblu. 
 
Josef Pokštefl je docentem mezinárodního práva a mezinárodních vztahů a někdejším 
vědeckým pracovníkem ČSAV. Aktivně se zúčastnil Pražského jara, v r. 1969 emigroval do 
Německa, následně zbaven československého státního občanství. V zahraničí byl členem  
exilové Skupiny Listy. Po r. 1989 přispěvatel do Lidových novin, posléze do Práva.  
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