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Přesně čtyři měsíce po 17.listopadu se v Praze ve Slovanském domě sešel Sněm КС
OF. Za čtyři měsíce nastalo v životě celé společnosti i jednotlivců mnoho významných
změn. Jedním z úspěchů tohoto období je i to, že se Široké občanské hnutí, kterým OF je,
dokázalo zorganizovat a vlastně být iniciátorem těchto změn.
Atmosféra Sněmu byla poznamenána blížícími se volbami, do zveřejnění kandidátních
listin zbývalo už jen 20 dni. Hlavními projednávanými body byly:
— zprávy o činnosti OF v jednotlivých krajích
— změna stanov OF
— volební program a volební kampaň
— informace o iniciativách Moravy a Slezska
N a návrh Stanislava Pence z PR OF byl do programu к samostatnému projednání
zařazen i problém konfliktní situace v Brně.
Zprávy z krajů
Brněnské otázky se dotkli zástupci několika krajů. Poukázali na to, že negativní
dopad sporu na prestiž OF je značný. Především se to týká obou moravských krajů.
V otázce rekonstrukcí NV má dosud největší problémy Severočeský kraj. Například
v e Varnsdorfu až do minulého týdne fungovala vedle se be dvě vedení NV, v Jablonci
odmítá KSC odvolávat své poslance a v Liberci neprošel do pléna budoucí předseda ONV.
Pozice KSC v NV je doposud silná, dochází к rozdělováni veřejného mínění a KSC dokáže
dělat poměrně silnou propagaci ve svůj prospěch. V ostatních krajích dosud rekonstrukce
NV s různou mírou úspěchu probíhají. Kooptace se d aří spíše ve větších centrech,
například v Praze, Olomouci, Ostravě a Plzni jsou již prakticky ukončené.
Delegáti krajů také referovali o průběhu sestavováni kandidátních listin. Ve všech
krajích jsou do 30.3. připraven i odevzdat hotové kandidátky, nyní jsou většinou kandi
d áti projednáváni na okresech. Nejsložitější situace je pochopitelně v Brně. Při sestavo
váni kandidátní listiny na krajském sněmu sé projevilo, že paralyzované brněnské OF
nehraje roli koordinačního centra a mnoho významných kandidátů propadlo na podřadná
místa. Zástupce Jihomoravského kraje vybídl КС OF, aby v této otázce přijalo striktní
závazné opatření, které umožní sestavení nové kandidátky.
Problematika zastoupeni jednotlivých politických stran na kandidátkách OF přišla
na program Sněmu několikrát. V debatě se ujasňovaly problémy výměny mezi kandidáty
jednotlivých stran na kandidátkách, otázky týkající oe samostatné kandidatury SD
i nutnost co nejdříve situaci vyřešit a informovat veřejnost, protože její dezorientace by
mohla vyhlídky OF poškodit. Řešením problematiky byla pověřena Rada КС OF.
Ke změnám stanov
Delegáti probírali stanovy větu za větou a zanesli do nich některé změny. Většinou
šlo o upřesnění formulaci; závažnějším zásahem jc bod, který dovoluje sněmům okresních
OF proh lásit na základě nevhodného vystupování některé OF za nelegitimní. Dále Sněm
odhlasoval změnu svého složení — kromě zástupců krajů se jej budou s právem hlasovacím
zúčastňovat i zástupci okresů. Tím vzroste počet členů Sněmu na 167.
Volební program a volební kampaň
Volební program, tak jak je v současné době napsán, je považován za velmi dobrý.
Je třeba ho nechat proběhnout veřejnou diskusí a nejpozději do příštího Sněmu zapraco
v a t všechny připomínky.
Ivan G abal referovali к otázkám předvolební kampaně. Konstatoval, že kromě určité
ho poklesu prestiže na Moravě nedoznala popularita OF podstatných změn. Co se týče
strategie kampaně, doporučil zaměřit se na ekonomickou reformu a orientaci Českoslo
venska do Evropy, Mělo by být zřejmé, že právě OF v ytváří na vládu tlak, aby se reforma
začala zavádět co nejrychleji.
Dále se jednalo o zřizování regionálních volebních center v závislosti na finančních
a technických možnostech. Kromě placených volebních manažerů a 10 000 korun měsíčně

п а pokrytí výdajů s kampaní budou okresy dostávat z centra plakáty a propagační mate
riály. Mohou si b rá t i samostatné půjčky, musí však předem zvážit své Sance ve volbách.
Kromě toho by si měly zorganizovat vlastni zdroje příjmů. Do poloviny dubna budou
okresy z centra zásobeny technikou (fa x , xerox, offset).
Co se týče sdělovacích prostředků, musí OF počítat s tím, že přijde o pravidelné
vysíláni v TV a pravděpodobně i v rozhlase. Situaci by však mělo napomoci provozování
vlastní samostané rozhlasové stanice. I p ři nedostatku papíru bude týdeník OF vycházet
2x týdně a nezanedbatelnou váhu má i pouliční propagace.
Podle Ivana Fišery je však nutné postavit volební kampaň především na lidech. Je
to nejlevnější a nejefektivnčjši. To se týká kvalitně vyškolených manažerů, výjezdových
skupin a expertů v nejrůznšjšlch oborech) důležitá je i podpora populárních osobností a
politiků spjatých s OF od jeho vzniku a s děním za posledních 20 let vůbec.
Informace o moravskoslezských iniciativách
Václav Komis přednesl stanovisko, na kterém se shodly in iciativy Moravy a Slezska
а КС OF při společném jednání. Týkalo se hlavně samosprávného uspořádání, kandidatury
zástupců iniciativ ze severu i jih u Moravy do CNR a FS, doplnění volebního programu OF
o podporu jejich požadavků, preferování kandidátů žijících na Moravě před těmi, kteří
se jen к Moravě hlásí. Svůj projev dokončil Václav Komis slovyi"Pokud se takto můžeme
shodnout, souhlasíme se společným postupem ve svobodných volbách a budeme podporo
va t kandidáty OF."
.
Brněnské problémy
Už ve své zprávě z Jihomoravského kraje se této otázce věnoval Václav Um lauf. Řekl,
že navenek to vyp ad á jako spor dvou lid í, je to však spíše spor dvou odlišných pojetí
politiky. Skandály a incidenty negativně ovlivn ily popularitu a akceschopnost OF v Brně.
Ve dvou třetinách brněnských OF byly zastaveny kooptaces komunisté se odmítají
účastnit kulatých stolů a poukazují na nejednotnost a nelegitimitu OF.
Je zřejmé, že všechny konflikty v OF, nejsou—li opozičními silami přímo vyvolávány,
jsou jimi alespoň hojně a s chutí využívány,
O průběhu jednání, týkajícího se situace v Brně, i o dalších podrobnostech a
h isto rii této problematiky se můžete dočíst v samostatném příspěvku.
Otto Habsburský na Sněmu
Kolem 17Jaodiny přišel Sněm jménem Panevropské unie pozdravit pan Otto Habsbur
ský. Vyjádřil potěšení nad možným návratem Československa do Evropy a zdůraznil, že
naše země musí udělat první krok co nejdřív, nejlépe už letos. Pak doporučil, aby všichni
v naší zemi rozšiřovali optimismus, protože pesimismus ještě nikdy nikomu nepomohl,
O pomlčce v názvu
'
Diskusi o názvu republiky zahájil Petr Kučera, Delegátům objasnil, proč by mělo OF
podporovat název republiky Republika česko—slovenská. OF o podporu tohoto názvu
požádala VPN, která má na Slovensku horši postavení než OF v Cechách. Projevuji se tam
silné národnostní rozpory a nacionalistické tendence. Kromě toho je KS na Slovensku
Stále ještě velmi silná. Kdyby se řeklo, že OF a VPN vybojovaly název s pomlčkou, získala
by VPN desítky tisíc hlasů. Tento název by byl jen dočasný) definitivně bude stanoven
v nové Ústavě, kterou přijme FS po volbách. Kdyby se podporoval název bez pomlčky, OF
by vlastně VPN obětovalo slovenským nacionálistům. kteří jsou VPN ve volbách největšími
protivníky. Neústupnost z české strany by mohla vést až к ro zbiti republiky.
Po tomto proslovu se rozpoutala diskuse, kde se ukázalo, jak je tato otázka bolesti
v á a jednání o ní složité. Konečné rozhodnutí bylo prozatím odloženo.
O rozpuštění StB
Clen bezpečnostní prověrkové komise КС OF Ivan Dejmal přednesl rezoluci, kterou
p řijala porada všech prověrkových občanských komisí.
"žádáme bezodkladné přijetí zákona ve FS, který umožni okamžité propuštěni
příslušníků StB, a to hromadně, rozkazem FMV, nebot protiprávnost činnosti StB Jako
celku je již prokázána а к prověřování činnosti příslušníků StB není nutné, aby byli
zaměstnanci FMV. Odchod příslušníků na odpočinek stojí společnost na mzdách několik
desítek milionů korun měsíčně, a tak z existence StB vzniká další škoda. Zároveň žádáme
o zákonnou úpravu, která umožni okamžité zrušení PS VB a oddělení zvláštních úkolů na
závodech, žádáme, aby byl úrychleně novelizován zákon ČJ00/70 Sb„ který v 83 100-114
přiznává příslušníkům SNB různé výhody a staví je tak nad ostatní občany, žádáme
urychlená zakceschopnění ministerstev vn itra. Inspekce, kádrová a vzdělávací zpráva FMV
je v rukou kádrů KSC. Ti, ale i Jiní všemožně komplikuji činnost prověrkových komisí a
brzdí proces očisty SNB. Náčelník vn itřn í organizační správy FMV major Václav Novotný
výd al sděleni, která prakticky neguje prověrkovou činnost. N a krajích a okresech kladou
dosavadní náčelníci p řekážky prověrkovým komisím a snaží se je dezinformovat a podvá—

dět. Žádáme proto, aby byli z úřadu FMV okamžitě propuStěni všichni býv ali náčelníci
S tB . a aby bylo proti nim, v případě existence důkazů, neprodleně zahájeno trestní
stíhání. Dokud nebude pořádek ve FMV, nemůže být pořádek v žádná ze složek SNB na
nižší úrovni."
Sněm OF hlasováním p řijal podporu této rezoluci.
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Koncem února byly v ulicích Brna rozšiřovány letáky vyslovující nedůvěru
stávajícímu primátorovi města Josefu Pernicovi a tzv. šabatovaké klice, která
bo podporuje ve funkci. V centru města skupina mladých lidí sbírala podpisy
na petici požadující, aby ae poslanec Sabate vzdal svého mandátu ve FS, neboř
sleduje osobní cíle a obhajuje prominenty starého režimu. К letákovým akcím
ae jako jediný veřejně přihlásil Petr Cibulka, reprezentant OF Tiskového
a
informačního centra OF (TIC) v Mečové 5.
Rada OF, jež zasedala 1. 3. v Brně, ae jednomyslně od podobných nátlakových
akcí distancovala. Vystoupil 1 ředitel nakladatelství Atlantis Jaroslav Sabate
a mj. řekl, že Petr Cibulka zcela ignoruje zákon a nerespektuje řád a vyzval
bo, aby odstoupil.
5. března se sešli u kulatého stolu zástupci politických strao v Brně
a dohodli ae na prohlášení, v němž ae praví, že stav dosažený rekonstrukcí
Národního výboru města Brna je z hlediska zvyklostí kulatého
stolu
zcela
legitimní. Tajnou volbou pak potvrdili primátora Pernicu ve funkci a vyzvali
veřejnost, aby rozdílné Dázory nadále prosazovala demokratickou cestou.
0 tři dny později se sešel i parlament OF v Brně, který přea nátlak většího
množství shromážděných občanů požadujících odstoupení pana Sabaty
odhlasoval
poslanci důvěru. Kampaň proti jeho osobě vyvrcholila v závěru jednání, kdy
byl skupinou demonstrujících fyzicky napaden.
Napjatou atmosféru ve městě ještě umocnil leták, v němž byly na podporu
odmítavého postoje к primátorovi citovány tři věty ze soukromého
rozhovoru
P. Cibulky a panem prezidentem. Václav Havel uvedl^věc na pravou míru zvláštním
prohlášením, v němž vysvětlil, že citované věty byly nejen vytrženy z kontextu,
ale i záměrně upraveny tak, aby byl pozměněn jejich smysl. Zároveň
kritizoval
řešení jakýchkoliv sporů "pouličními bitkami a fanatizováním veřejnosti".
V pondělí 12. 3. zasedala rada КС OF a přizvala к diskusi, která trvala
déle než čtyři hodiny, i Petra Cibulku. Jan Urban bo v úvodu obvinil,“ že hrubě
porušil dohodu, kterou měl a dr. Sabatou, v níž se zavázal nepokračovat v
nátlakových akcích proti němu a za odstoupení primátora. Petr Cibulka toto
obvinění popřel a označil je za manipulaci. Dobodu prý výslovně zrušil J.
Sabata. 1 ostatní diskutující však kritizovali metody, jichž P. Cibulka použil
a poukazovali na jeho morální zodpovědnost za napadení poslance Sabaty.
Ivan
M. Havel vyzval P. Cibulku, aby odstoupil z funkce vedoucího TIC OF.
К situaci v Brně se vyjádřili i brněnští vysokoškoláci prohlášením, v
němž upozornili na to, že spor o primátore je vyvrcholením rozporu v OF Brno,
který tímto nabyl konfrontačního charakteru. Žádali okamžité
odstoupení
primátora Pernici i P. Cibulky.
Své stanovisko vydalo i КС OF v Ostravě. Vyjádřilo v něm podporu J. S a b a 
toví a OF, jehož byl představitelem.
Na 13. 3. svolalo TIC OF Mečová manifestaci pod hesly "Kdo vládne Brnu?",
"Zůstane Brno komunistické?", které ae zúčastnilo kolem 3 000 lidí. Manifestace
proběhla v poměrném klidu. Petr Cibulka odsoudil štvavou kampaň v tisku, vyzval
к demokratizaci poměrů v Brně, zároveň však oatře odsoudil Moravské
noviny
a J. Sabatu jako ředitele nakladatelství, pod jehož hlavičkou vycházejí.
0 dva dny později, 15. března, zasedal v Brně za účasti nezaujaté
komise
pražského КС OF parlament OF a jednání, které bylo veřejné, proběhlo bez větších
rušivých momentů. Vzhledem к tomu, že rada OF odstoupila, byla navržena
kandidátka na novou radu a ta pak byla tajnou volbou zvolena v počtu 11 členů.
Petr Cibulka 8nl Jaroslav S a b a t a v nové radě nejsou.
Ve stejný den ae sešla rada NVMB, aby posoudila navrženou abdikaci
primátora Pernici. Po jednání vydala prohlášení, v němž vyjádřila plnou podporu
jak primátorovi, tak i celému novému vedení města a vyzvala občany ke klidu
a ukázněnostl.

V Praze Da zasedání Sněmu КС OF v sobotu 17. 3. se většina delegátů shodla
na tom, že brněnský spor poškozuje zájmy OF jako celku a že P. Cibulka na
něm má značný podíl odpovědnosti. Hlasováním byl P. Cibulka vyloučen z kontrolní
a revizní komise КС OF. Sněm take odhlasoval rezoluce к situaci v Brně a změnil
stanovy OF tak, aby okresní OF získala možnost uznat místní OF za nelegitimní
v důsledku jejich nevhodně činnosti. Byl přijat návrh, aby v Brně byla ustavena
kontrolní komise a provedla revizi v T1C Mečová. Schválen byl i Cibulkův doplňu
jící návrh provést kontrolu i na sekretariátu OF na Jakubském náměstí.
Složitá situace v Brně vyvrcholila v pondělí 19. 3. na dalším mimořádném
zasedání rady NVMB, na němž byla přijeta rezignace primátora Pernici. Do dalšího
zasedání byl pověřen řízením rady ing. Jiří Trmač.
20. 3. se občane města sešli na náměstí Svobody na další manifestaci.
Řečníci kromě jiného znovu požadovali publicitu pro skupinu lidí kolem T1C
OF Mečová.
21. 3. zasedal brněnský parlament, opět za účasti většího množství lidí
před budovou. Definitivně otázka existence TIC uzavřena nebyla, byla však
ustavena pětičlenná kontrolní komise, která provede revizi majetku a hospodářské
činnosti brněnského OF. Zasedání se opět zúčastnili jako pozorovatelé
zástupci
КС OF v Praze.
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Koordinační centrum Občanského fóra navštívil v pátek 16. 3. americký
politolog Zbigniew Brzezinski, někdejší poradce presidenta Jimmybo ' Carters
pro otázky národní bezpečnosti s manželkou. Rozmluvy se zúčastnili Ivan Havel,
Dáša Havlová, EgOD Ditmar, Pavel Bratinka, Pavel Bergmann, Magdalena Staňková
a Petr Pospíchal. Americký host se zajímal především o politickou situaci
v Československu a o očekávání, které spojujeme s nadcházejícími volbami do
nejvyášícb zastupitelských orgánů. Během diskuse o hospodářské
perspektivě
naší země připomenul příklad Polska, které zvolilo pro obnovu země metodu
velkého skoku a stalo se tak zkušebnou nové ekonomické cesty zemí v naší části
Evropy.
Značná část diskuse byla věnována rovněž nynějšímu postavení
komunistické strany. Zbygniew Brzezinski se zajímal rovněž o vztahy mezi
Cechy a Slováky a o nacionalismus, patrný nyní na Moravě. Ha otázku po smyslu
jeho lednového prohlášení o případné konfederaci mezi Polskem a Československem
odpověděl, že slovo konfederace tehdy neužil příliš vhodně. Jeho skutečným
politickým představám by spíše odpovídal termín úzká spolupráce.
Profesor Brzezinski byl seznámen s problematikou
činnosti
Občanského
fóra a s jeho cíli. Ke konci devsdesátiminutové rozmluvy osvětlil své představy
o pravděpodobné budoucnosti Sovětského svazu.
16. 3. 1990
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