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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

1

Ota Veverka,
jeden z předních
odvážných disi
dentů o čemž se
přesvědčilo více
lidí držených ve
věznici v Ruzyni
před i do 28.10.
1988» složil a
zpíval tuto pí-s
sen o mafii jež
byla prolezlá
celou společnos
tí, se ani náho
dou nezřítila po
tom co se nazývá
sametová revolu
cí. Na obzvlášt
sprostou hrubost
bachařů vůči Zde
ňku Urbánkovi,
který požadoval
jen nezbytné léky
si Otakar vyšlá
ply- když byl osloven podceňova
JfeSmrt klauna není
■ •Klaun před senátem v plném počtu t
lcínlcl vočer kdyS se svlíkal
ným způsobem:
d«la mu dala noviny
se .re nikde nechyběl
pode:relé
’’o vidíš drahá jí to říkal
rní lakonické sdělení
žalobe· ŕ.te děkovnou poštu
"Tak, Veverka,
zasa jame všlohnl bet vlny
Obhájce usnul nad spisem
Má co chtěl duJe
bude to!" - slo
A vjlchnl spčjem do věčností
Přijali xprívu rozúatalí
odletěla
rozdávají se prámia
nikde se nikam neskryje
Kezvlddl novX nyllsr.í
vy : "Vždycky , pa
Dík starostlivé pozornosti
jvěrněJ?lm a za31 culil<®
V propadle dějin
I
za srdco řehní 1'afle
laskavé Matky J-aPle
proto zmizí
ne Veverko, já
J L«<*-lnlstr Ftlrft rno sl ruce
někdo
sl
ruce
ur^yje
■V?ad prázdnou kolečkovou řidli
A z obrazovek televlil
v závorce trčí otazník
zprávu rročítá
Vám taky neříkám pitevní
srn*je se L^tlu Mafie
Ve kterA kleci pravda bydli
Ceudu zvěnu kaľdý etrvjeem
Fam
jí
m<9n
podat
dotazník
zvláště
kťyf
straw
odmítá
jako kdybychom I Voumírá se na oprátku
Spravedlnost se přee den postí
pořádá veřor orr.le
spolu husy pásli kdyl poslcuíl embólie
Hvízdám orchestru bezpečnosti
Za vzornou péči lékařům nn oplátku
ze srdce řehná ^Afla
Bachař byl nato
z· srdca lehr.A
lik ohromen že
se nezmohl na odpověá. Spolu s pádem t.zv. vlády disidentů
se čím dál více z úst kolem Václava Klause začíná rozvíjet
teorie, že byle za diktatury se do ničeho neplést a raději
studovat zkušenosti světové vědy, to nejrozumnější. Tak vi
díš Otakare,at uděláš nakonec to nebo ono stejně to bude
správně jen podle té mlčící supervětšiny. Držet hubu a kroij.
Uvnitř čísle:
1. Karel Š t i n d 1: Podklady k tvorbě liberálního pro
gramu "Vyrovnání s minulostí" a dopis Členům LOS.
2. 13.5.92 - 16,00 hod. -Manekýni s ptá kem.
3. Petr Jirousek: Osud politického vězně.
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Nové problémy zemědělství
Zatím v průběhu loňského roku byla vedena silná kampaň na podporu
ozvoje soukromého podnikání v zemědělství. Letošní postup státních orgánů
.ačíná být opatrnější především pokud jde o poskytování státních dotací. Na
cgionálním odboru ministerstva zemědělství v Brně — jak říká hospodářský
»dborník Jaromír Blažke z ČSFR — uplatňuje požadavky na finanční podpou prakticky každý začínající samostatný rolník, takže v souhrnu jde o částku
íěco přes půl miliardy korun. Je to téměř trojnásobek proti loňsku.
labilní a při možných ztrátách se tyto
podniky dostávají do obtížně řešitelných
finančních problémů. Podle slov inžený
ra Jiřího šilara z federálního ministerstva
financí se tímto kritériem podpory pri
vatizace a zakládání rolnických hospo
dářství neřídilo především ministerstvo
zemědělství České republiky a jeho or
gány. Výsledkem pak je, že průměrná
výměra nových farem dosahuje pouze
10,6 ha zemědělské půdy. Touto podpo
rou jsou zemědělci stimulováni k tvoření
malých farem, do kterých vkládají své ce
loživotní úspory, ale tato hospodářství
nebudou konkurence schopná. Tvoří se
tak podmínky pro vznik sociálních pro
blémů s následným vzrůstem nároků na
delegace v Jižní Africe
pozdější sociální podporu ze státních
prostředků.
Takovou subvenční politiku považují
ekonomové
ministerstva financí za ne
(čr) Jednání čs. delegace s prezidentem
Jižní Afriky F.D. Clerkem a ministrem odpovědnou. Ke zpřísnění nároků na
zahraničí je — podle zprávy čs. rozhlasu přiznání dotací individuálním rolníkům
— možno bezesporu označit za průlom nesporně přispělo i nedávné zjištění mi
ve vzájemných vztazích. Představitelé nisterstva kontroly, že poskytnuté
obou zemí po jednáních shodně konsta- prostředky nebyly rovněž vždy použity
t ovalí oboustrannou snahu o rozvoj vzá k těm účelům, pro které byly původně
/
jemně výhodné spolupráce. O tom, že určeny.
Ale
nejen
finanční
důvody vedou k
máme mimořádný zájem o toto ekono-.
micky silné teritoriuin svědčí i aktivita 45 zmiňovaným náznakům revize země
československých podnikatelů a mana dělské politiky. Do hry vstoupil proces
žerů, kteří doprovázeli oficiální delegaci. transformace zemědělských družstev.
Prezident Clerk ocenil naši rozhodnost Ve snaze přimět všechny bývalé vlastní
při uskutečňování ekonomické reformy a ky půdy k tomu, aby se o svá vlastnická
premiér čalfa na oplátku vyzdvihl odva práva včas přihlásili, podařilo se zejména
hu bělošské vlády v Jižní Africe demo- v řadách vlastníků, kteří v zemědělství
kratizovat vztahy s černošskou většinou. nepracují, vyvolat dojem, že jim bývalá
Jednání československých a jiho JZD vyplatí jejich majetek v hotovosti.
afrických představitelů věnovala náleži Je proto pochopitelné, že vedení druž
tou pozornost i místní televize, která stev jsou zaplavena žádostmi o úhradu, a
zdůraznila, že premiér Čalfa je prvním že žadatelé se domáhají svých domnělých
významným zahraničním politikem, práv leckdy velmi důrazně.
který navštívil Jižní Afriku právě nyní, v
Od přijetí transformačního zákona
době zásadních změn, československá poskytují na brněnské expozituře mini
delegace jednala také v Durbanu se zá sterstva zemědělství bezplatnou právní
stupci obchodní komory provincie Na- , poradu celkem tři právníci v průměru asi
dvěstě osobám týdně. Podle slov porad
tal.

Tolika prostředky však státní poklad
la nedisponuje, aby mohla uspokojit
každého žadatele. Příslušná komise vel
ni bedlivě posuzuje předkládané podni
katelské projekty a podporuje zásadně
>ouze ty, které se jeví jako slibné, jak z
ilediska rychlé návratnosti vložených
nvestic, tak z hlediska výnosové sobě.tačnosti rodinných farem.
Do věci zřejmě zasáhlo ministerstvo
inancí svým názorem, že kritériem
ržního hospodářství v zemědělství nenůže být jen dosažení dostatečného
»sobního důchodu rolníkovy rodiny, i
<dyŽ i tato hospodářství vyrábějí pře
vážně pro trh. Jejich postavení může být

Průlom ve vztazích

Žádosti o dotace pro privatizaci se ztrojnásobily

kyně Dr. Zdenky Vozdecké, vedení ze
mědělských družstev v naprosté většině
případů se opravdu snaží vycházet
oprávněným osobám vstříc, ale samoz
řejmě pouze v mezích zákona. Jenže prá
vě přesné znění jednotlivých paragrafů
lidé neznají. Velmi Často uplatňují náro
ky vůči družstvu dědicové polností bez
předchozí vzájemné dohody mezi sebou
a v nejednom případě začíná docházet k
dědickým sporům.
Ačkoliv jsou poměrně hojně publiko
vány články v novinách o neochotě před
stavitelů zemědělských družstev vyho
vět oprávněným osobám, skutečnost,
alespoň v brněnském regionu, je jiná. K
podobným případůmk dochází naprosto
ojediněle, ale o to víc jsou přirozeně prá
vě funkcionáři družstev neobjektivním
zpravodajstvím roztrpčeni. Ve všech
družstvech totiž byli v roce 1990 zkom
promitovaní funkcionáři vyměněni a ti
noví se většinou plně ztotožňují s nut
ností napravit křivdy minulosti. Ale
současně jsou přesvědčeni, že s nápravou
křivd nutně nemusí zaniknout i země
dělská velkovýroba. A k tomuto poz
nání, jak se zdá, postupně docházejí i
pracovníci ústředních orgánů a státní ex
ekutivy. Takto vidí problematiku trans
formace zemědělských družstev Jaromír
Blažke, odborník pro zemědělskou pro
blematiku.
f

Rychlé vlaky přes ČSFR
Společenství evropských železnic
Předložilo návrh na vybudování vysoko
rychlostních tratí v Evropě, která by mě
la dosáhnout v roce 2015 délky 30.000
km. Týká se to i území Československa,«
se kterým se počítá jako území pro vyso
korychlostní trati v celoevropském kon
textu ve směrech Berlín — Praha, No
rimberk — Praha, Varšava a Vídeň —
Bratislava — Budapešť. Koncepce byla
diskutována také na nedávném kongresu
vysokorychlostních železnic EURAILSPEED 92 v Bruselu krátce poté, co Špa
nělské železnice zahájily provoz na vy
sokorychlostní trati Madrid — Sevilla,
vybudované v souvislosti s výstavou EXPO
92.

NABODNI POLITIKA

Kvóten 1992

Volební zákon 1992 pro
československý exil

1. Právo volit mají státní občané
ČSFR, kteří v den voleb dosáhli vě
ku 18 let a zdržují se v den voleb na
území některého z volebních krajů
(vysvětlení: je-li dne 6.6.1992 občanu
19 let, může již odvolit 5.6.1992).
2. Státní občan ČSFR, který ne
má trvalý pobyt na území ČSFR a
dostaví se v den voleb do volební
místnosti, bude zapsán okrskovou
volební komisí do seznamu voličů.
Zápis do seznamu voličů komise
zaznamená v jeho československém
cestovním dokladu.
3. Po provedení záznamu okr
skové volební komise vydá voliči
hlasovací lístky pro volby do Sně
movny lidu a Sněmovny nárouů Fe
derálního shromáždění.
4. Každý volič hlasuje osobně, za
stoupení jinou osobou není přípust
né.
5. Volič musí projít oddělenou
zástěnou pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
6. Ve zvláštním prostoru (za zá
stěnou) nesmí být zároveň s voličem
nikdo přítomen a to ani člen okrsko
vé komise.
7. Po prolkázpní totožnosti a záz-

n.miu v seznamu voličů ob. i volič
od okrskové volební korní < ' azd
nou obálku opatřenou oui.cm úředního i azítka.
8. Po obdržení úřední obálky
vstoupí volič do prostoru pi o opravu
hlasovacích lístků a zde vl»».·. do úřední obálky po jednom lil i < »vacím
lístku pro volbu do Sněmoví i\ lidu a
Sněmovny národů Fedci dního
shromáždění.
9. Na každém hlasovat. ím lístku,
který vkládá do obálky, může i>řit om
zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u čtyř (4) kandidátu uvede
ných na jednom hlasovacím lístku
vyznačil, kterému z kandid tu dává
přednost (preferenci).
Při Plisování v Záp.m· ·. < ském
kraji
je
kandidátem
do
Sněmovny lidu Federální h<> slito
máždění:
Ing. L.adislav POHNÁN
40 let - l\AN Rokycan}
Zaměstnání: Ministerst\< > státní
kontrol} ( ÍR
Heslo do voleb: NEBA I Sl A
NFKRÁST
Minimálně 500 volebnú h lístků
pro exil zajištěno ve volebním okrs
ku Rokycany — Litohlav; jw ško
le).

Vážení kraliarré v zahraničí,
jedete-li, doporpčejeme Vám následující volební obvody. Jen v nich bude
členy KANu garantováno, že obdržíte nutné doklady k volbě (volební lístky).
Máme zjištěno, žena mnoha místech jsou připraveny pouze odpovědi: „Je nám
líto, ale my nemjáme žádné volební lístky!“
Tak tedy vzhoru! Kdo nevolí, volí komunisty!!
Okres
Jméno a příjmení zapisovatele
telef. číslo
Klatovy
Sušice
Domažlice
Tachov
M. Lázně
Cheb
Sokolov
K. Vary

Vladimír Simek
— patří pod Klatovy
Miroslav Pittner
Jiřina Sedláčková
Lubomír Novotný
— stejné jako M. Lázně
Ruth Svobodová
Stefan Adam

0186/21 I'»·.
0189/4804
0184/2444 k. 263
0166/30'0.’
0168/24470
017/26621 'i kl. 367

Jméno předsedy Krajské volební komise v Zpč. kraji: Josef Soustružník, I ti >kova 39,
Plzeň, telef. číslo 019/280901
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PAVEL WONKA ...
»Co se míní pojuicm světová
socíalls’lch a sonstiivři? Jedná se
o územ( od CSSR po Vietnam,
což představuje půl zeměkoule,
nebo se jedná o území od Ku-

RUDÉ HVĚZDY
ZABÍJEJÍ

d.? ··- i-.o ..
H··:· H
■ de!»na 1988 zasedne poslední
byt vynesen r,:·· ’sl.yru soudem
soud. Pavel Wonka Je k němu
v Praze za předsednictví JUDr.
přivezen na kolečkovém křesle,
Jana Rojta až 25. května *1987.
není schopen samostatného,~po*
Oba bratři Jsou odsouzeni —
by bii, přesto jsou na Jeho, ru
Jiří za pobuřování na 12 měsí
kou pouta. Rozsudek zní 5W
Když fsme se vraceli před ro
ců nepodmíněně. Pavel na 21
síců nepodmíněně. za :neplnění I kem z krásné dovolené na dal
měsíců nepodmíněně a tříletý
povinnosti ochranného dohlo* matském pobřeží, z okolí Omy
ochranný dohled, za pobuřová
Uu.
.
r .
.
Se, narazili fsme u Kninu na
ni, dala za útok na státní or
26. dubna 1988, podlo výpu* ' barikády srbských extrémistů
gán a orgán společenské orga
védl spoluvězňů, kolem 19. h<H Ale ani v nelčernějším snu jsme
nizace a za útok na veřejného
diny, Pavel Wonka umírá. Okol» nepředpokládali hrůznou reali
n-Ystl Jeho smrti a posledních tu občanské války v této krás
dnů vězení ]souv dosuď neja>
né zemi.
né. Celým připadání-■ se v‘-sou·
Na jedné straně požadavky
čusné době zabývá vyšetřovat Chorvatů a Slovtnců na samo
cl komise České národní rady. statný stát, a proti nim dnes |IJ
Fakta shromaždují 1 další no nekontrolovatelná moc qenerá
závislé iniciativy — Charta 77,
dnes
Cs. helsinský
výbor, VONŠ. lů jugoslávské armády.
Veškeré šetření má být uzavřu* již vlastně srbské. Těžká těch
nika armády ničí chorvatská
no do 28. 4. 1990, kdy přátelé
Pavla Wonky svolávají platní města a vesnice. Zvířecí ukrut
shromáždění v místě, kde Vy« nost srbských četníků plukov
růstal a lil, ve Vrchlabí. PH* nika Dragona převyšuje ukrut
Činitele. Pavel Wonka se odvo
pomenetne sl tak druhé yýro* nost, kdysi tak pověstných os
ä fimrtl.
■.
\
: manských janičářů. Chorvatští
lává, a. g. 1987 Najvyšší soud
CSJt jeho rozsudek potvrzuje a
Politický větefli;' věčný apo- bojovníci raděIi volí smrt vlast
odsouzený Je odvezen do Minnent, laický advokát a nako ní rukou než zaletí Srbů, kteří
i zasluhují opovržení civilizova
kovic, kdo ve 11. nápravné sku
nec ledna z posledních obětí
pině odpyká zbytek trestu.
totalnnlho režimu, · moct, která ného světa. Četli jsme o hrůzácl
Po
návratu z vězení čeká
všechny nepohodlné Rormsllxo války v Kuvajtu a dnes tuto
Pavla z důvodu ochranného do
vala, a neschopné .převýcho hrůzy prožívá bratrský chorvat
hledu denní hlášení na míst
vy“ věznila, nutila k emigrací ■ iský lid a početná česká men
ním oddělení VB. Tento doda
a v neposlední řadé v průbě* • Šina.
Myslím. Že západní velmoci
tečný trest nemíní Wonka pl
hu desítek let své vlády vybí
nit, nevychází z matčina bytu,
rala i daň nejvyšší, lidský ži* by se měly rozhodněji postavit
píše své téze a žádá o vystěvot. Zatím posledním známým za statečný chorvatský lid e
hovalecký pas, jako by podvě
jménem v černé knize komu zabránit dalším zločinům volá
domé cítil nebezpečí, které mu
nistického teroru Je Pavel Won ků a Četníků; kteří malí přiliv
hrozí. Když po Šesti týdnech
Jr
ka, jeho názory, Jeho život na označeny rudou hvězdou.
dostane předvídání na okresní
svobodě i ve vězení, byly nyní na čase, aby t naše republiko
vojenskou správu v Trutnově,
po 17. listopadu široce publi uznala Chorvatsko a Slovinsko
mysli, ža se jedná o vyřízení
kovány 1 v našem tisku (např. jako suverénni státy.
právě
Jeho vystěhovaleckého
· -................ -·■ Jaromír Grof
Mladá fronta. Svobodný zítřek ‘
pasu.
atp.J. My proto v druhé částí
Události nabývají na rychlos
našeho seriálu budeme příští • Nezávislý křesťanský
od
ti, Jako řeka Již přehnutá přes
sobotu pokračovat vzpomínkou borový svaz oznamuje změno
hranu vodopádu, dopadající na
PhDr. Milana Jlrouta, který s adresy a telefonního čísla:
zpěněné dnu propasti. Tuto
P. Wunkuu strávil na společná NKOS, Karlovo nám. 5, Praha 2,
dno, smrt
Pavla Wonky, |e
cele královéhradecké věxníea 120 78, 4. patro ě. dv. 89. t. č.
vzdáleno již pouhých 21 lnů
období od listopadu 1988 do 290 451 — 8, linka 048.
— Ztlučený je odvezen do krá
ledna 1<W7.
Alois Anton
lovéhradecké věznice, kde 20.
PETR JIROUSgK

ČESKOSLOVENSKÁ JUSTICE MĚLA FANTAZII
Osud politického vězně

Major Stli 1. A. by flašku
v .fky vyhrát. PhDr. Milan JE
rout strávil ve vyšetřovací vaz·
i-n šestnáct m'slcô. Další j tři
r- ky ve vezeni. Amnestie přel
ridcnta republiky uiu zkrátila
!■ -· dní tr.i.J setími let pouze
c . *a roky, jestli několik díou-1 , h měsíců by se díval na ávSt
u.f i >ov ■.;.·) m osném vězeňské
< '/. Bráni v, .>.nice se pro něj
, ·■ upozm ii-.i.í krélovéhradec·
■ |;řlpadcvt skupiny Cs. hcl1 Kého vyb.ru a zásahu gednlho
: rol.ť.rato!a
CSR
1 l.r. ľ. Rychetského otevřela
2. 1)90. V polovině února
'.e PhDr. Milan Jlrout na franazské veh y daneetví žádost,
v. rasovanou ti aur ouzské vládě
• prosbou o vyjádření k Jeho
i'.'.é či nevin í, Jde ovšem o in
formace z op,i. i>í před více než
2 <u:etl lei v.
í.‘í. únui.n l.«'i) pr rni jí pre: '(í.-nt republiky PhDr. Milanu
;u ’altoví ii::.jtlpykaný zbytek
'u. Stížnost na porušení zá-■ la Je opakovaně evidována

by přes SSSR po Viertnars, col
představuje tfl Ctvriě xeméRoule? To tě nikdy nenapadlo. Se
naša Justice tni takovou fanta
zii, alespoň v něčem máme svě
tové prvenství." Ty o věty fekl
Pavel Wonka po přečtoní zdů
vodnění rozsudku í M. J. ohro
žoval
bezpečnost Sovětského
svazu a celé světové socialis
tické soustavy) svému spolu
vězni PhDr. Milanu Jjroutovi v
královéhradecké v.'znfcl začát
kem prosince W, kde oba
čekali na vynesení rozsudku,
případně
vybízení
odvolaní.
PhDr. Milan Jlrout strávil ve
vězení celkem padesát dva mě
síců. Pavlovi
Wuukovi tehdy
zbývalo do konce života pat
náct měsíců. Vítězství »sameto
vé revoluce" se nedočkal. Již
tehdy jeho rozs.udei« prakticky
zněl — doživotí.
Byl zatčen
»pólu se svým bratrem 26. 5.
1966 za to, že Jal·; nezávislý
kandidát asplioval na místové
Federálním shromáždění do Sně
movny národů, jeho bratr Jití
-MWfe*'

.**x *-

<

<r tis

- co S BYTY PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ magazín pochodní· I
Pravdou je, že velmoci a to i ty sražené více než do kolen mají stále a mož
ná jertě více než dřív právo hájení o jakém se malým zemím ani nesní. Viz naše
V nouzi dá ti
smlouva s Ruskem. CkuDace naší žerné a její těžké následky hlavně v ekonomice se
radu každý dobrý
nakonec scvrkly na několik olejových skrvrn a můžeme být ještě rádi, že jsme nepřítel, ale máloktemusel i doplácet za stavby, které Rudá armáda budovala jako strašidelná monstra. V.! rý dá ti mouky pytel

Podklady k tvorbě liberálního programu Vy rovnání _s minule stí^

Pozn.: přinášíme výtah z 1. Části programového materiálu, který
bude předložen k projednání příštímu předsednictvu LDS.
•úvodem se uvádějí struktury, které k nám přicházejí z dob komunis
tického režimu:
mocenské a politické - hospodářské /provozní, vlastnické aj./ - správní
a státoprávní - všeobecně kulturní /včetně struktur společenské komu
nikace/ - normativní /morální a právní/ - osobní odpovědnosti /vina,
odpuštění, intolerance aj./.
Mnohé z těchto struktur po převratu nezmizely. Významná Část mo·^
cenských struktur bývalého režimu se po převratu překryla s mocenskými
strukturami novými, a to na všech stupních společenské hierarchie.
Spolupráce OF s komunisty a posunutí termínu voleb na poměrně pozdní
termín vytvořilo podmínky vhodné k tomu, aby komunisté /včetně bývalých
členů strany a velkého množství reformních komunistů, vyloučených za
normalizace a pak odsunutých nebo perzekvovaných/ bud obsadili /popří
padě si udrželi/ a zajistili mocensky exponované funkce, nebo se stali
nepostradatelnými pro nové, revoluční aktivisty - nestraníky, kteří se
prosadili na vedoucí místa. Tak vznikla a vyvinula se mocná vrstva
revolučního^establishmentu, chráněná ve špičkách řetězem autorit
7r>ú53e.£”-”CaI?a7~Jiciňšký"*- Kučera - Čič a další/ a zasahující do
všech ostatních struktur tak, že to deformovalo a zpomalovalo demo
kratický vývoj. Na tomto základě se uchovala mnohá dogmata a schémata
z předcházejícího vývoje. Ne jvýznamnější z nich se týkala státoprávní
ho uspořádání a politické struktury země.
Za nejvýznamnější z nich označuje citovaný-materiál dualistickou
federaci, založenou na národnostním principu, z níž české politické
strany většinou dodnes vycházejí.
Za neméně významné staré schéma lze považovat prostou inverzi
komunistické politické struktury. Původně to byla struktura OF /ne
straníci/. OF, logicky vzniklá vůdčí demokratická síla, se podle toho
to schématu velmi rychle proměnila ve víceméně anarchistickou organi
zaci, která se rozhodla maximálně zdržet vytvoření řádné politické
struktury. Podařilo se to; politická struktura, která vznikla po svo
bodných volbách, byla záhy pošramocena rozpadáním OF a VPN i velkými
přesuny mezi dosavadními a vznikajícími politickými stranami. Spolu
s tím, jak pojem politická struktura přestával být sriiysluplný, se
zvětšovala destabilizace.
i
____
Část programového dokumentu "Vyrovnání s minulostí" stanoví
okolnosti, které je třeba vzít v úvahu pro jtvorbu liberálních progra
mových zásad. Domněnka, že s minulostí se lže vyrovnávat "an sich",
v politickém smyslu neobstojí. Má-li společnost směřovat kupředu, musí
rozvíjet výše uvedené a mnohé další struktury. Ty jsou dnes ve své vět
šině negativně poznamenány minulými čtyřmi desetiletími, a tak se je
jich rozvoj těžko může obejít bez jejich úpravy, opravy, očištování.
To je ono vyrovnávání s minulostí.
Po srovnání těchto struktur zjistíme, že ve společnosti existuje
malá shoda v přístupu k hlavním z nich. Zejména ovšem to platí o obou
částech státu, České republice a Slovenské republice. Zásadní otázky
hospodářské i sociální politiky chápou celkově jinak strany v ČR a SR;
slovenská a česká veřejnost se staví odlišně nejen k státoprávním
otázkám, ale i k otázce osobní odpovědnosti. Zcela odlišné je všeobecné
kulturní zaměření hlavních vrstev obou společností - navíc tu existují
trendy k opačně zaměřenému nacionalismu a intoleranci.
Klíčem k vyrovnání se s_minulostí je proto urychlené řešení stá
toprávních otázek, a to ovšem hned po parlamentních volbách, jednáním
nových reprezentací. Vzhledem k tomu, že česko-slovenská federace je
už dnes fakticky otázkou minulosti, mohou být účelná, budou-li to jed
nání o zvláštních výhodách a dobrém sousedství.

Historie Liberálně demokratické strany - LDS v dokumentech. Tato
jediná politická strana mimo Národní frontu, která vznikla za čtyřicet
let komunismu v Československu už zase bojuje o svou existenci. Za po
dezřelých okolností se ji snaží zlikvidovat sama předsedkyně LDS. Toto
je snad jediný historický precedens, kdy vedení svou stranu likviduje.
V říši hmyzu, je. něco podobného známo pouze u kudlandy nábožné.
V.H.
Vážený’pane,
Vážená paní,

výkonný výbor LDS Vás oslovuje v době, kdy je zapotřebí,
aby se naše strana co nejenergičtěji a co nejaktivnějším způ
sobem vypořádala s politickými i materiálními ztrátami, které
utrpěla v době od konference v Moravské Třebové.
Výkonný výbor nepovažuje za potřebné podrobněji se zabývat
tím, co všichni členové dobře vědí: že paní dr. Hradské nejprve
’’vyloučila” většinu LDS /česká organizace/, pak ignorovala
výsledky* republikové konference LDS, která se vyslovila pro po
kračování v samostatné činnosti a zvolila nové vedení strany
a nakonec se /29. 3· t. r./ pokusila stranu rozpustit a sloučit
s ODA.

Stanovisko předsednictva LDS je obsaženo v přiloženém
Zpravodaji č. 4. Volené orgány LDS učiní kroky potřebné k tomu,
aby se pokus zlikvidovat LDS nezdařil a aby strana v plné míře

To se ovšem může zdařit jen tehdy, pokud se to stane bez
odkladným úkolem všech členů a organizací strany. Samozřejmě,
nejprve musíme zjistit, jaký je skutečný stav naší členské zá
kladny /zašlete nám, prosím - pokud se považujete za člena přiložený korespondenční lístek/; to však nestačí: v organiza
cích, které utrpěly úbytkem členů /jde hlavně.o organizace na
Moravě/, musíme získat členy nové, nebo alespoň rozšířit okruh
sympatizujících občanů. Je smutným důsledkem událostí, které
postihly naši stranu, že LDS nemůže jít samostatně.- ani v koalici
do parlamentních voleb; toho využijeme nejen k tomu, abychom se
již od nynějška připravovali na volby komunální, ale také v dů
sledně nezávislém působení na občany v duchu naší politické
linie prostřednictvím sdělovacích prostředků i osobně.
Těšíme se na Vaši spolupráci i na Vaše eventuální podněty

k činnosti LDS.
1
Karel Štlndl
1. místopředseda LDS
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obnovila svou činnost.
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Překážky
demokratického vývoje

Václav Klaus
s J. Rumlem, I. Němcem,
I. Kočárníkem a P. Lomem
manekýni s

ptákem

