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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

200-leté výročí
stětí pomazané hla-.
vy francouzského krá
le si všiml i význa
mný světový tisk.
Jugoslávský ča
sopis "Ošišan jež”
už s předstihem v
'roce 1990 se na toto
téma vyjadřoval, tak
to .
Za naší sametové
revoluce padala jen
srdce do kalhot a
to jen po neznatel
ně krátkou dobu. By
la to jistě zásluha
i presidenta Havla i
když dnes ví málokdo
za jakých podmínek
ÚV KSČ k přesunu moci došlo. Dnes ví málo kdo, kdo koho při
vrhcábech napaloval. Tento proces ještě není u konce. Rep
rezentanti bývalého režimu z druhých a třetích pozic se ry
chle zorientovali 8 dnes §edí nebo budou sedět /jak říkal
pan Jakeš/ ve většině správních rad a ne jinde.________ V.H.
Chci-li se podívat do tváře této provenience, nemusím jez
dit do Německa. Stačí mít štěstí v metru a jste svědky ob
klíčení manželského
páru tmavší pleti vel
kou skupinou skinů.Tra
pně jsem sledoval je
jich počínání a neměl
jsem odvahu k tomu, co
vzápětí udělala drobná
žena, vzala cikánskou
ženu za ruku a vyvedla
je do bezpečfíMusím se
však přiznat,že jako
pravidelný cestovatel
slovanskými rychlíky
plnými Romů se ze mě
Wiedergeboren?
taky málem stal rasista.
V.Hk
U v n i t ř čT s 1 a 7

Josef VoiaříkiHrom do toho!
Zpráva z mimořádné konference LDS.
Usnesení mimořádné republikové konference LDS.
Dopis konference LDS Dr.řetru pithartovi.
o/—
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Prezident Mach: Vyhodil jseín fÓnoiii sekretáře

Na Letnou přišel Weiss
Včera vybuchla skutečná prestupová bomba, nebylo? „Není. Nemá smysl to dál komentovat.
Útočník Interu Vladimír Weiss (28) patří od 1. úno- Když vyhodím sekretárku, tak se o tom s nikým nera pražské Sparte. Odpoledne si dojednal v Ŕíča- musím bavil. A Lacina byl jen sekretář. Když by se
nech podmínky ročního angažmá s prezidentem měnil kádr mužstva nebo realizační tým - to je troklubu P. Machem a před pátou podepsal smlouvu chu jiné. Sparta byla přede mnou a bude i po mně.
ha Letné. Možná to zastíní skandál kolem odchodu Ale pokud v ní budu já prezidentem, bude to tam
a návratu manažera Z. Nehody a detenestrace se- klapat podle mých představ a ku prospěchu mužkretáře
BLESK se
řekl BLEŠKU
kretáře D.
D. Laciny.
Laciny. BLESK
se zeptal
zeptal prezidenta
prezidenta P.
P. štva."
štva." řekl
BLESKU P.
P Mach.
Mach.
Macha: Je v této záležitosti ještě něco, co vyřčeno
Ipsk)

Hrom

do

toho!

Pleno Titulo
p. P. Msch
předseda AC Sparty Praha
Evropa

Exce Hence,
pozdravujeme Vás. Vyhodil jste sekretáře. Nutno
však podotknout, že výraz "vyhodil" je v průmyslu zva
ném kopaná neústrojný, zn. /psk/ se měla spíše uchýlit
k adekvátnějšímu byl vykopnut nebo též byl nakopnut,
odkopnut atd. A když už někdo "vyhazuje", pak je to
pivovarská kobyla, jež vyhazuje zadkem.
Dále si myslíme, že oslovení prezident už neod
povídá modernosti a vzhledem k vsší důležitosti je rov
něž nepřiměřené a dokoncé už U znevažující Vaši důstoj
nost a imidž.
/
Excellence,
titul prezident je dnes tsk nemístně otřepsný,b8nální 8 co nejhoršího - už i úsměv vzbuzující, je jím
dekorován kdekdo, kdejaký hašašíra, metyja, obcházaniC8, šorec i fěrtušek a srovnávat Vás s podobnými paskřivci je pro Vás, Excellence, urážlivé.
My Vás nedáme!
Zůstáváme poníženě Vaši a::
Za více gólů a méně
branek! Heja! Heja!

ResPUBLICA
Šumperk
Evropa
Planeta /zatím/ Země

Bub^ ve výšce 605 cm
to už je vrchol pere
^strojky!
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Liberálně demokratické strany

Emanuel Mandler
poslanec Federálního shromáždční
zakladatel LDS

Dnes již víme, že ODA nejen, že pohltila část členstva LDS,
ale nekomoromisně směřuje k pohlcení i jejího celého majetku.
Kdo má zájem, aby u nás přestala existovat první a jediná, st
rana vzniklá za totality mimo Národní frontu?
. V.H.

6/ 1992

květen

Historie ODA i ostatních stran vzniklých v době, kdy už se to mohlo, to
tiž stále vypadá trošičku nedomrle. Chybí jim to hlavní - politická odvaha.

Zpráva z mimořádné konference LDS
V ČELE STRANY OPĚT EMANUEL MANDLER
V sobotu 16. května proběhla v pražském Obecním domě za
účasti novinářů a pozvaných hostů mimořádná republiková konfe
rence LDS. Navzdory krásnému letnímu počasí se do Prahy sjelo
kolem šedesáti delegátů z Čech a Moravy. Konferenci zahájil v 10
hodin uvítáním hostů a novinářů 1. místopředseda LDS Karel štindl,
který jednání moderoval. Poté vystoupil předseda strany Ladislav
Cerman. Informoval delegáty o posledních událostech v LDS, o okol
nostech blížícího se soudního projednávání naší žaloby proti skupi
ně Dr. Hradské o název a majetek LDS a seznámil je rovněž s roz
hodnutím ministerstva vnitra české republiky nezrušit registraci LDS
do ukončení soudního sporu. Dále přečetl L Cerman návrh dopisu
premiérovi Petru Pithartovi s požadavkem na neprodlené potvrzení
registrace LDS českou vládou. V závěru svého vystoupení požádal
I.. Cerman o uvolnění z funkce předsedy LDS a jménem předsed
nictva navrhl do této funkce opět zakladatele strany Emanuela Mand
lera. Zároveň L Cerman oznámil svoji kandidaturu na funkci místo
předsedy. Po něm promluvil jménem ČZO LDS její předseda Sva
topluk Crkal a pak přišla řada na hosty konference. Š?pozdravnými
projevy vystoupili zástupci NSS • ČSNS, OH, HOS/i KDS. Jejich

projevy, stejně jako zaslaná zdravice místopředsedý ODS Josefa
Zielence, vyjadřovaly znepokojení nad pokusem o likvidaci LDS a vů
li k obnovení spolupráce. Zástupce KDS Tomáš Svoboda pak ve
švém vystoupení označil LDS za jedinou skutečně liberální stranu na
naší politické scéně.
S hlavním politickým projevem vystoupil poslanec Emanuel
Mandler. V úvodu označil konferenci za zmrtvýchvstání LDS, za po
čátek obnovy liberální strany a liberálního hnutí. V té souvislosti
vyjádřil přesvědčení, že naší strany může být v blízké době v české
politice velmi zapotřebí. Měli bychom sfc již nyní připravovat na
účast v komunálních volbách v roce 1994 a celý proces by měly
zakončit příští parlamentní volby. E. Mandler se pak v analýze poli
tické situace vrátil k příčinám krize LDS, která měla vést k jejímu
zániku. Za jeden z hlavních vlivů na vznik této krize označil nedosta
tečnou orientaci německých liberálů ve zdejším dynamickém poli
tickém dění. Z pohledu politické praxe stabilní demokracie se jim
u nás nepodařilo rozlišit mezi liberalizací společnosti, liberální poli
tikou a politikou liberální strany. Na podobné nepochopení narážejí
ovšem liberální myšlenky i v naší společnosti, u sdělovacích pro
středků, Intelektuálních, podnikatelských a dalších kruhů. Zde jsou
však hlavní příčinou zažitá schémata vnucená společnosti ještě ko
munistickým režimem, která se zákonitě promítají do postojů spo
lečnosti, jejích institucí a politické reprezentace k problémům vývoje
k demokracii. V této souvislosti pak E. Mandler podrobně analyzoval
otázku vyrovnání $ minulostí v kontextu chápání morální, politické
a trestní odpovědnosti za toto období. Dále hovořil a rostoucí vlně
nacionalismu a šovinismu v obou částech našeho státu způsobené
neochotou české strany, v praxi uznat právo slovenského národa na
sebeurčení. Na nebezpečí tohoto vývoje poukazuje LDS bezvýsledně
již dva roky. E. Mandler se rovněž zmínil o opakovaných výpadech
proti parlamentu a připomněl, že i v tomto případě se jedná o po
zůstatky myšlení z doby, kdy vedoucí úloha strany nahrazovala
hlavní zastupitelský a zákonodárný orgán diktaturou. Pozůstatky
komunistického centralismu nahrazeného po listopadu centralisme/-. ■

revolučních struktur pak označil jako hlavní důvod toho, že do
dneška nebylo restituováno zemské zřízení a nezačal samosprávný
proces. Se všemi těmito problémy je také spojena krize politické
kultury a morálky u nás. V druhé části projevu se E. Mandler zabýval
úkoly strany v nejbližším období, z nichž za nejdůležitější označil
aktivizaci práce strany v místech a oblastech.
Po projevech byla zahájena diskuse, v které vystoupilo 18 dele
gátů. Většina diskusních příspěvkům se týkala organizačních zále
žitostí. Jednalo se o hospodářské situaci strany a o jejím zabezpe
čení vlastními silami pro nadcházející období. Padly zde podněty
k vytvoření liberální nadace, k možnostem spolupráce s liberálně
orientovanými podnikateli apod. Předseda oblasti české Budějovice
M. Fleischman informoval o založení konta LDS. Zajímavý byl návrh
člena výkonného výboru ing. Jankovce na společné investování v ku
pónové privatizaci. Diskutovalo se rovněž o publikačních možnos
tech a spolupráci s tiskem, o působení LDS v komunální politice
a o regionální spolupráci v příhraničních oblastech. Několik diskus
ních příspěvků pak reagovalo na návrh předsednictva doporučit
členům a příznivcům LDS, aby v nadcházejících volbách dali svůj
hlas kandidátkám stran demokratické pravice. Někteří delegáti
nesouhlasili s tím, aby do tohoto doporučení byla zahrnuta Občan
ská demokratická aliance, která LDS poškodila uzavřením tzv. integ
rační smlouvy a následným zadržováním jejího majetku. Diskutovalo
se pochopitelně také o soudním sporu. V diskusi vystoupilo rovněž
několik delegátům Moravy: poslanec V. Vaňák oznámil založení pří
pravného výboru Moravskoslezské zemské organizace, byl předlo
žen návrh, aby se příští konference strany uskutečnila ve Znojmě.
Diskuse byla přerušena obědem, po němž následovala volba.
Tajným hlasováním volili delegáti předsedu strany, jednoho z místo
předsedů, organizačního tajemníka, aklamací byl volen chybějící
člen revizní komise. Vzhledem k tomu, že ani v jednom případě
nepodali delegáti protinávrh, volili se kandidáti navržení předsed
nictvem. Do funkce předsedy zvolila konference Emanuela Mandle
ra, do funkce místopředsedy Ladislava Cermana, do funkce organi
začního tajemníka Jana Scheinosta, za členku revizní komise byla
zvolena Ivana Koktové. Po vyhlášení výsledků volby pokračovala
diskuse. Na závěr přijala konference usnesení a schválila dopis
předsedovi vlády ČR Petru Pithartovi (otiskujeme na str. 2).
Květnová konference potvrdila kontinuitu trvání a politické orien
tace Liberálně demokratické strany. Nyní nastává období systema
tické tvůrčí práce k její obnově, rozvoji a šíření liberálních myšlenek
v české společnosti i na její politické scéně.
Konference naší strany vyvolala zcela nečekaný ohlas v tisku.
V pondělí 18. května přinesla většina ústředních deníků zprávu o je
jím průběhu. Pět z nich otisklo podrobnější článek o dění v LDS
(ČESKÝ DENÍK; Konference LDS - aktivizovat členskou základu,
NOVINY: Soud o liberalismus, ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY PRO MĚSTO
A VENKOV: Že by svérázné potrestání za nežádoucí iniciativu? Emanuel Mandler opět předsedou Liberálně demokratické strany,
PROSTOR: Emanuel Mandler znovu předsedou liberálů - soud
o značku LDS, PRÁVO LIDU: Ukradená strana).

"Res publice" č.4/93
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Usnesení mimořádné republikové konference LDS
1) Konference vyslechla: -------------------- projev předsedy LDS Ladislava Cermana
- projev předsedy ČZO LDS Svatopluka Crkala
- projev p. Josefa Kiliána, zástupce NSS - ČSNS, hosta konference
- projev p. Libora Prudkého, zástupce OH, hosta konference
- projev ing. Petra Valentřka, zástupce HOS, hosta konference
- projev p. Tomáše Svobody, zástupce KDS, hosta konference
- projev poslance Emanuela Mandlera
- informaci M. Fleischmana o založení konta LDS
(ČSOB České Budějovice, č.ú.: 12405953 - 0300, KS 0558, VS 43)

2) Konference se seznámila s pozdravným dopisem místopředsedy ODS Josefa Zielence.

3) Konference doporučuje oblastním organizacím, aby vyzvaly své členy a příznivce LDS:
a) aby Šli volit, přestože LDS bylo znemožněno kandidovat ve volbách do zastupitelských sborů 1992;
b) aby volili strany demokratické pravice podle konkrétních kandidátek ve volebních krajích a využili wlebních
preferencí například k podpoře kandidátů KDS;
c) pokud se rozhodnou podpořit ODA, konference doporučuje, aby svou volební preferencí nezvýhodňovali
členy bývalého vedení LDS, kteří se zpronevěřili zásadám politické etiky.
4) Konference přijala rezignace předsedy LDS Ladislava Cermana a místopředsedy LDS Václava Chlandy a děku
je jim za dosud vykonanou práci.
5) Konference zvolila:
- Emanuela Mandlera do funkce předsedy LDS
- Ladislava Cermana do funkce místopředsedy LDS
- Jana Scheinosta do funkce organizačního tajemníka LDS
- Ivanu Koktovou za člena revizní komise LDS
6) Konference pověřuje výkonný výbor, aby odsoudil vojenskou agresi Srbska proti Bosně a Hercegovině.
7) Konference schvaluje dopis předsedovi vlády České republiky Dr. Petru Pithartovi ohledně potvrzení egistrace
LDS.
V Praze dne 16. května 1992

Dopis konference LDS předsedovi vlády České republiky Dr. P. Pithartovi
Vážený pane předsedo,
již potřetí v krátkých dějinách naší strany jsme nuceni obrátit se
na českou vládu.
Poprvé to bylo ještě před listopadovou revolucí v roce 1989, kdy
jsme žádali o registraci Československé demokratické iniciativy jako
nezávislé politické strany.
Podruhé, když i porevoluční ministerstvo vnitra české republiky
tuto registraci zdržovalo a my byli nuceni pracovat v podmínkách ne
jisté legality.
Vážený pane předsedo, také nyní jde o registraci někdejší
Demokratické iniciativy, dnes Liberálně demokratické strany.
Skupina našich bývalých členů vedená bývalou předsedkyní
LDS Dr. Viktorií Hradskou vytvořily totiž situaci, v níž proti vůli většiny
členů LDS a v rozporu se stanovami LDS I zákonem o sdružování
občanů v politických stranách a hnutích jsou vytvořeny velké
překážky činnosti této strany a LDS je dokonce od 29. 3. t.r. likvi
dována: skupina V. Hradské rozhodla o likvidaci LDS, podepsala tzv.
integrační smlouvu mezi LDS a ODA a vstoupila do ODA; tzv. likvi
dátor pan ing. O Hřebíček podal na MV ČR žádost o vymazání LDS
ze seznamu registrovaných politických stran, obsadil sekretariáty

LDS a veškerý její majetek a naléhá na organizace LDS, aby praco
valy ke své vlastní likvidaci. Podle zmíněné integrační smlouvy
připravuje předání majetku LDS Občanské demokratické alianci,
která v rozporu se zákonem o politických stranách používá naše ob
jekty a technické prostředky a brání nám v přístupu k nim.
Vážený pane předsedo, LDS podnikla všechny potřebné kroky
včetně žalob u soudů pro Prahu 1 a 3 k zabezpečení své činnosti.
Ministerstvo vnitra ČR neprovedlo a do rozsudku těchto soudů ne
provede vymazání LDS z registračních seznamů, odmítlo však potvr
dit orgánům LDS registraci.
Z těchto důvodů žádáme vládu České republiky, aby neprodleně
do soudního rozhodnutí potvrdila registraci Liberálně demokratické
strany a tím zamezila činnost likvidátora jakožto orgánu, který vzešel
z rozhodnutí skupiny Dr. Viktorie Hradské, jež jsou našimi žalobami
u soudů pro Prahu 1 a 3 napadena jako neprávoplatná, klade ještě
před rozhodnutím těchto soudů velké překážky činnosti LDS a půso
bí LDS škody, které bude obtížné nahradit i po spravedlivém rozhod
nuli těchto soudů.

Zpravodaj LDS 6/1992
Připravil sekretariát LDS, tel.: (02) 80 23 38
Materiály zpracovaly Hana Mahlerová a Barbora Komersová.
Uzávěrka 24. května 1992.

Delegáti mimořádné republikové konference LDS

Emanuel Ksndler
Narozen 1932 v Třebíči, absolvent FF UK Redaktor a poli
tický publicista, po roce 1968 dělník, později programátor.
V roce 1987 zakládající člen Demokratické iniciativy. A utor
většiny programových dokumentů Dl i LDS. Poslanec FS od
ledna 1990, člen sociálního a kulturního výboru.

•Novinové zásilky*,podávání povoleno

blasiní správou pošt v Brno č.j. P/3 • 200/92
ze dne 22.1.1992
ý
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P oté co jsem o té to tra g ic k é u d á lo s ti /tra g ic k é pro r o z e s ílá 
ní "Res n u b lic a ” pravidelným o d b ěratelů m / inform oval je d in e č n é 
ho zn alce n a ší sam izdatové scény J iř íh o G runtoráda, jen la k o n i 
cky poznam enal, že komunistům se n e p o d a řilo z lik v id o v a t "Res
p u b lic a " avšak nové v lád ě se to ta k to j i s t o j i s t ě p o d a ří.
V.h .

1 ‘ Minulý měsíc mi zaslal ředitel Národní knihovny pan PhDr.Vojtěch Balík
dopis v němž mě upozorňuje kam všude mám zasílat povinné výtisky "Res pu
blica”. Poněvadž pošta neumožňuje těm jež vydávají pod 100 výtisků ziévněné Dřepravné dochází tu opět k naplnění známého přísloví: "Čert sere vždy
Výňatek z vyhlášky ministerstva školství a kultury č.140/64 Sb.
a předpisů následujících, o povinných a pracovních výtiscích
počet výtisků

Národní knihovna v Praze, Klementinum 190, 110 01 Praha 1

2

Knihovna Národního muzea - odd.časopisů, Král.obora 56,
170 76 Praha 7
*

1

ministerstvo kultury ČR, odd.tisku, Valdštejnské nám.4
118 11 Praha 1

2

Státní vědecká knihovna, Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň

1

Státní vědecká knihovna, Riegrova 3> 370 59 České Budějovice 1
Státní vědecká knihovna, nám.dr.Z.Beneše 22-23,
460 53 Liberec

1

Státní vědecká knihovna, Pospíšilova 395, 500 49 Hradec
Králové

1

Státní

vědecká knihovna, Kounicova 5/7, 601 87 Brno

1

Státní

vědecká knihovna, Bezručova 2, 771 77 Olomouc

1

Státní

vědecká knihovna, Ková radnice, 728 00 Ostrava 1

1

Základní knihovna ČSAV, Národní tř.3, 115 22 Praha 1

1

Generální prokuratura’ ČR, nám.Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4

2

Archív hl.m,Prahy, Husova 20, 110 00 Praha 1

1

Městská knihovna, Mariánské nám.l, 115 72 Praha 1

1

Státní vědecká knihovna, gen.Klapálka 1641, 272 80 Kladno

1

Státní vědecká knihovna, Velká hradební 49, 400 01 Ústí n.L. 1

jednom povinném výtisku z příslušných
odebírají tyto instituce :

oborů

Knihovna federálního shromáždění, Vinohradská 1, Praha 1

Státní technická knihovna, Klementinum, Mariánské nám.,Praha. 1
Státní pedagogická knihovna, Mikulandská 5> 110 00 Praha 1
Ústřední ekonomická knihovna, nám.W.Churchilla 4, 130 00 Praha 3

Národní lékařská knihovna, Sokolská 31, 121 32 Praha 2

Ústřední zemědělská a lesnická knihovna, Slezská 7, 120 56 Praha 2

na větší hromadu". Jsk správně řekla vedoucí pracovnice pošty: "Cose divíkaždý chce dneska vydělávat." pouze nevím proč mám dotovat státní sféru.H.

Italské úřady vesele zatýkají jear.oho kmotra za druhým, zatímco východní
mafie s úspěchem přebírají kontrolu nad komunikací drog na Západ. Zákon ml
čení , pověstná omertalŘevinnou hrou vedle makabrózních metod Asiatů.
V.-H.
B
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