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Vysílání OF Cs. rozhlasu přineslo včera ve své večerní relaci a opakovaně
dnes ráno zprávu Nezávislého tiskového střediska o tom, že snad koncem ledna
nebo začátkem února mělo dojít к pokusu o státní převrat.
KC OF sděluje, že tato zpráva nevyšla z jeho řad a její vysílání v
rozhlase nebylo s nikým konzultováno. Ve svém rozhovoru pro Rudé právo, který
byl dnes publikován, označil ministr vnitra Rudolf Sacher tyto informace
za nepotvrzené. Podobně jako on jsme přesvědčeni, že tyto a podobné zprávy
mají za cíl veřejnost zneklidnit a dezinformovat. Podle našeho názoru podporují
stav nejistoty, odvádějí od konstruktivního řešení problémů a snaží se
diskreditovat v očích veřejnosti současnou vládu národního porozumění jako
vládu slabou a samotné OF a jeho Koordinační centrum jako panikáře.
Právě takové dezinformační akce vyvolávají nepokoj a nás všechny nutí
к ostražitosti, důstojnosti a klidu. Děkujeme všem, kteří v souvislosti těmito
poplašnými zprávami vyjádřili svou odhodlanost postavit se .za nezvratnost
naší cesty ke slušnosti a pravdě, ale proeime je, aby nám věřili, že podle
našich informací i podle prohlášení členů vlády nám žádné takové riziko
bezprostředně nehrozí.
Jana Ryšlinková, tiskový mluvčí KC OF
(0 dalších krocích KC OF к zlepšení kontroly činnosti bezpečnostních složek in
formoval na setkání zástupců okresních fór L.Lis - víz dále).
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27.1. 1990 v pražském Obecním domě proběhlo setkání zástupců okresních
OF. Za účasti více než tří set delegátů a představitelů KC OF byly projednány
předvším otázky spojené s rekonstrukcí zastupitelských sborů a přípravou
svobodných voleb.
* V úvodu přednesl dr.Pithart poselství, které účastníkům zaslal president
republiky Václav Havel. Jeho text uvádíme samostatně.
*
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organizační komise KC OF Ivan Rynda. Seznámil přítomné se záměrem dokončit
budování základní organizační struktury OF.
Nosným prvkem je sít 14 spádových
oblastí (včetně Prahy a SČ kraje) dále členěná na principu příslušnosti к
jednotlivým okresům (resp. obvodům Prahy). Celkem by okresních center ke dni
setkání mělo být 86. Základem pro oživení komunikace mezi centry je perfektní
evidence. Všichni účastníci setkání byli naléhavě vyzváni, aby nejpozději
do konce února zajistili doplnění a opravu důležitých údajů u všech místních,
závodních a zájmových OF (resortní příslušnost, příslušnost ke konkrétní spádové
obci, aktuální spojení na mluvčí, vyčlenění dvou dopisovatelů pro týdenník
FORUM a dvou pracovníků zodpovědných za organizační přípravu voleb a předvolební
kampaně).
Dále byla objasněna nutnost uspořádat během druhé poloviny února okresní
konference, jejichž program by měl zahrnout 4 základní okruhy: definitivní
sjednocení okresní koordinační skupiny a volba mluvčích, předvolební příprava
a seznámení se s volebním systémem, příprava výběru konkrétních kandidátů

a organisace sběru návrhů z celého okresu, řešení specifických okresních a
místních problémů.
*
Představitel programové komise КС OF Josef Vavroušek nastínil mimořádnou
zodpovědnost OF při přípravě svobodných voleb zejména v souvislosti s tím,
že současný postup při likvidaci totalitní moci nemůže být vždy zcela
demokratický a jedině к OF se nyní upírá naděje většiny
lidí, že chystané
volby budou opravdu svobodné a umožní další rozvoj naší společnosti na zcela
demokratických principech.
К základní volební koncepci bylo uvedeno, že OF jde do voleb se společnou
kandidátkou jako jedna z politických sil, jako hnutí, sdružující občany bez
stranické prxslusnosti, kteří se chtějí podílet na politickém životě země,
a zároveň spolupracuje s jinými politickými stranami. OF nechce být zastřešující
organizaci, jakousi novou NF. Kandidátka OF ani ostatních stran nebude vázaná,
poslanci nebudou odpovědni své politické straně, ale pouze svému svědomí;
důraz je kladen na to, aby se jednalo o morálně pevné osobnosti a schopné
odborníky.
Organizační struktura OF by se měla stát zárodkem budoucích politických
klubu, předpokládá se, že OF by měla přetrvat jako sdružení politicky aktivních
občanů bez vyhraněné politické pčíslušnosti.
Krátká zmínka padla i o finančním zabezpečení OF. Protože se nejedná
o politickou stranu, nepřipadají v úvahu členské příspěvky a OF nechce ani
byt dotováno státem. Proto je к získání prostředků třeba vyvíjet vlastní činnost
na poli kultury, propagace a veřejně prospěšné práce.
0 organizaci předvolební kampaně promluvil zástupce volební komise KCOF
Ivan Gabal. Poskytl shromáždění základní informace o plánu na vybudování
volebních center. Jako hlavní úkoly těchto center označil přípravu voleb uvnitř
obvodů, podporu kandidátů OF, pomoc při aplikaci volebního programu na konkrétní
podmínky a zajištění oboustranné komunikace mezi Koordinačním centrem OF v
Praze a okresními КС.
Těmto centrům bude nutno poskytnout náležitou finanční, personální a
materiální podporu. V současnosti je plánováno 18-20 volebních center s 12 placenými pracovníky, kvalitním technickým vybavením - 1 až 2 kopírky, 1
ofset,1-2 minipočítače a 1 telefax. V praxi to však ovlivní kombinace různých
finančních kritérií a sociálních zvláštností regiónů.
V současnosti probíhá výběr umístění a personálního obsazení těchto center,
v polovině února proběhnou konzultace s místními OF, koncem měsíce pak bude
zorganizován seminář pro budoucí pracovníky center a v průběhu února budou
centra vybavována tak, aby již v březnu byla plně personálně a finančně
zajištěna.
*
Zdeněk Jičínský potom seznámil účastníky se zásadami rekonstituce národních
výborů, ČNR a FS na základě nového ústavního zákona. Především zdůraznil nutnost
vysoké míry zdravého rozumu, racionálního myšlení a zachování morálního kreditu
OF. Odvolávání poslanců se děje prostřednictvím politických stran, které je
do funkce navrhly (především KSČ). Navržení nových poslanců provede OF, případně
ostatní politické strany.
Ve FS se zatím uvolnilo (pro ČSR) 55 poslaneckých míst - z toho 39 ve
Sněmovně lidu a 16 ve Sněmovně národů. Tyto mandáty jsou operativně obsazovány
poslanci na základě návrhů, jež zasílají jednotlivé organizace OF.
*
Poté Petr Kučera podrobně diskutoval problémy, které jsou spojeny s
rekonstrukcí
těchto
orgánů;např.
problémy
s
poslanci,kteří,
ač
jsou
zdiskreditováni, vystoupili z KSČ a ta je tudíž nemůže odvolat či problémy
na venkově.
Na závěr byl přečten návrh nových poslanců do FS pro obvody, kde se
uvolnily mandáty. Zástupcům některých okresů a pražských obvodů byla s omluvou
objasněna nutnost obsadit několik mandátů špičkovými představiteli КС OF,
což
nemohlo
být
z
časových
důvodů
v
příslušných
volebních
obvodech
prodiskutováno s voliči a místními OF. Citlivým bodem bylo též konstatování,
že u kulatého stolu byla přiznána poslanecká křesla několika funkcionářům
KSČ, o jejichž odvolání se v minulých měsících voliči bezúspěšně snažili
organizováním rozsáhlých podpisových akcí. Nelze vyloučit, že v návrhu kandidátů
ke kooptaci dojde ještě к některým dílčím změnám.

*
^adislav Lis, člen Rady КС OF, přednesl závažnou informaci к aktuálnímu
problému kontroly činnosti bezpečnostních složek. Po dohodě zvláštní komiee КС
OF s federálním ministrem vnitra budou v nejbližší době zřízeny občanské komise
na úrovni krajů a okresů, které budou mít za úkol: kontrolovat, jak je plněno
usnesení federální vlády o omezení činnosti StB, zejména na tzv. vnitřní bázi,
přijímat návrhy a podněty veřejnosti, posuzovat a projednávat závěry prověrkových
komisí, přispívat к upevnění kázně SNB atd. Z druhé strany by tyto komise měly
také: podílet se na obnově důvěry veřejnosti v SNB, podporovat nedílnou velitelskou
pravomoc, podílet se na ochraně těch příslušníků SNB, kteří plně své úkoly dobře
a jsou vystaveni nevhodné kritice, objektivně informovat veřejnost o činnosti
bezpečnostních orgánů.
*
Po přestávce následovala diskuse, v níž si představitelé okresů a pražského
КС OF vyměnili názory na řadu problémů od nejzávažnějších (jako je činnost
StB, chystaný volební zákon, práva menšin) až po konkrétní formulace některých
místních specifik. Rozprava nebyla pevně řízena ke konkrétním tématům, řada
otázek zůstala nezodpovězena, všeobecně šlo spíše o vzájemné představení
diskutujících a jimi zastupovaných složek OF.
Často bylo připomínáno, že starý systém se postupně daří demontovat,
avšak budování nového nás bude stát nesrovnatelně větší úsilí a odříkání.
Tyto názory byly přijímány s mimořádnými sympatiemi.

D O P I S
V í C L А V A H A V L A
účastníkům sjezdu okresních OF dne 27.1. 1990 v Praze
Vážení přátelé,
vzpomínám na neděli 29.listopadu 1989, kdy jsme v pražském Činoherním
klubu ustanovovali Občanské fórum. Měl jsem tu čest, že jsem byl u toho. Byl
to krok do neznáma, podobně jako v roce 1977 bylo krokem do neznáma vytvoření
CHARTY 77. Myslím, že v obou případech bylo dobře, že jsme ten krok udělali.
Bez vzniku Občanského fóra by nebylo jisté, kam poteče velká řeka, u jejíhož
pramene stáli studenti, a zda vůbec nalezne nějaké řečiště.Jak už jsme zdůraz
ňovali, fórum znamená náměstí, náměstí v antickém slova smyslu, tedy prostor,
v němž se setkávají občané a uvažují o budoucnosti své obce. Občanské forum
se takovým náměstím skutečně stalo. Všichni, jimž záleží na lepší budoucnosti
naší vlasti, se začali po celé zemi spontánně sdružovat ve svých vlastních
občanských fórech. Aniž jsme v té době měli vůbec vzájemné spojení, postupovali
jsme shodně, v tomtéž duchu. I Občanské fórum má své dějiny. Účastnilo
se
spolu 6 Veřejností proti násiliu jednání, z něhož vzešla posléze vláda národního
porozumění, navrhlo mne jako první do mé dnešní funkce a rozhodujícím způsobem
ovlivnilo politický a vůbec společenský život v naší zemi. Má samozřejmě
bezpočet svých problémů. Ale zatím je úspěšně řeší. Má svůj program, své
struktury a svou strategii. Dnes se připravuje к volbám, do nichž vstoupí
jako občanské politické hnutí s vlastními kandidáty. Dokázalo vymezit svůj
vztah к různým existujícím i nově vznikajícím politickým 6tranám, má vliv
na tvorbu zákonů, na volbu nových poslanců do zastupitelských sborů všech
stupňů, stalo se hlavní zárukou pokojného přechodu od totalitního systému
к demokracii. My všichni, které vynesla veřejnost prostřednictvím Občanského
fóra
a Veřejnosti proti násiliu do našich veřejných funkcí, jsme s těmito
iniciativami v trvalém spojení. Potřebujeme jejich pomoc, potřebujeme zároveň
také, aby nás kontrolovali. Máme nesmírně moc práce a občas nám může hrozit
nebezpečí, že uděláme, byt z pouhé únavy nebo špatné informovanosti, chybný
krok. Už proto, aby se nic takového nestalo, tuto kontrolu potřebujeme. Sledují
nás sice mnozí, včetně těch, kteří nechápou novou dobu, nebo chtějí, aby se
vše vrátilo do starých kolejí. Nejdůležitější z těch, kdo nás pozorují, jste
ovšem vy, protože máte naši důvěru a protože se cítíme být odpovědni především
vám. Jsme prostě na jedné lodi. Cílem její plavby není potřeba získat výhody
či moc pro takové či onaké okruhy přátel, ale lepší budoucnost naší republiky,

tedy lepší život všech jejích občanů, bez ohledu na to, zda se hlásí či nehlásí
к OF či VPN. Vy, ani já, nechceme přece vládnout nad lidmi, ale naopak jim
sloužit.
Přeji vašemu dnešnímu jednání úspěch. Přeji vám, abyste i nadále byli
tím, čím od první chvíle Občanské fórum musí být a bylo. Mostem к pluralitě
a demokracii.
Váš Václav Havel.
P O D V R Ž E N ' ?
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[VIA] Na koordinační centrum OF se obracejí občané, kteří v poslední
době vystoupili z KSČ. Jsou dotčeni obsahem a tónem
dopisu
podepsaného
dr. Pavlem Muraškem za КС OF. Dopis je opatřen razítkem КС OF a datován
17, lednem a hrozí skandalizací těm, kdo nyní z KSČ vystupují.
КС OF a dr. Pavel Muraško, který je členem rady koordinačního centra
a předsedou jeho národnostní komise, prohlašují, že tento dopis je padělek.
Odchod z KSČ je záležitostí jednotlivých členů a komunistické strany
a koordinačnímu centru Občanského fóra nepřísluší hodnotit vhodnost či
včasnost takového kroku. Komunistická strana zůstává pro OF partnerem
při jednání u kulatého stolu a neodmyslitelnou částí Čs. politického
života. Jednotlivé občany a funkcionáře pak neposuzujeme podle toho,
zda mají stranickou legitimaci, nýbrž podle jejich dosavadní činnosti
i současných postojů.
Rozšiřovaný padělek má zřejmě za cíl jednak zastrašit další členy
KSČ před vystoupením ze strany, jednak zdiskreditovat Občanské fórum.
S T U D E N T S K Á

P R Á V N Í
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Upozorňujeme občany, že na Právnické fakultě University Karlovy v Praze
nadále funguje právní poradna studentů a vyučujících, kam se mohou zájemci
obracet zejména^ s dotazy soukromoprávního charakteru, které už nemůže v žádném
případě zodpovídat právní poradna OF v Informačním centru na Valdštejnském
nám.^ 1. Poradnu PF UK najdete v budově fakulty na nám.
Curiových 7 v Praze
1, číslo dveří 28. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka v době 9 00 - 18 00
v patek jen do 15.°°. Telefon 23 18 22 5 (přímý) nebo 23 28 02 4, 1. 374*375
(ústředna jen do 16.°°).
Dfl L E Ž I T Č

I N F O R M A C E

1. Opakujeme, že Informační centrum КС OF se přestěhovalo ze Spálový
galérie
do budovy ministerstva kultury na Valdštejnském nám.l na Male Straně (nedaleko
stanice metpa Malostranská). Telefon (02) 513, linky 233, 600, 642.
2.
Koncem února, kdy bude ukončena registrace všech místních OF, bude možné
si v budově КС OF (Jungmannovo nám.9, Praha 1, tel. 23 69 11 2) u ing.Boreckeho
(4.patro) vyzvednout údaje o všech OF v jednotlivých okresech, zaznamenané
v paroěte,ch osobních počítačů.К tomu je nutné, aby si okresní centra připravila
(a přivezla s sebou) dvě diskety 5 1 / 4
a zajistila spolupráci odborníka
znalého databáze D-BASE 4 v systému MS-DOS (jedná se o nejběžnější počítačový
systém a program pro zpracování dat, který je nepochybně к dispozici v každém
podniku).
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