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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Není žádným tajemstvím, že t.zv. velké strany se snaží
eliminovat ty, které se zrovna v parlamentu nenacházejí a
v této činnosti vyniká ODS, ale i její konkurence ODA.
Prioomíná mi to válku, kterou vyhlásili mouchám domácím .
obyvatelé Pekingu. Heslo "nechceme jen pobít mouchy" by
slušelo našim likvidátorům. Nevím však zda cíl: dva členi
LDS na sto místností jim bude stačit, nebot jejich plácač
ky, zavěšené proklatě nízko, možno ještě intensivně použí
vat. Konečným výsledkem má být vytvoření nejen čistých mě
st, ale i čitelný a čistý parlament bez mizerných ministra
niček. Mohlo by se jim však přihodit to co OH, velké programátorce 5% klausule, na kteroužto taky dojela. Tabule
ODA-liberálové, již neplatí, takhle si představuje ODA pl
nění Integrační smlouvy, zrušila dodatek "liberálové".V.H
Uvnitř čísla:

Monotematické číslo o problémech, které očekávají CDA
z rohodnutí likvidovat Liberálně demokratickou stranu.
1.
2.
3.
4.

Emanule Mandler: Stranám liberální internacionály.
ČMZN: Že by svérázné potrestání za nežádoucí činBst.
LDS - politická spoluoráce doma i v zahraničí.
Soudní spory mezi LDS A ODA + Viktorka Hradská.
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LDS si nemůže dělat iluze o tom, že se vztahy se zahra
ničními liberály, zejména německými, podaří rychle spra
vit. Učiní ale vše, co bude v jejích silách, aby dosáhla ales
poň částečného zlepšení.
UBERÁLNÉ DEMOKRATICKÁ STRANA
BARTOŠKOVA 4

Soudní spory
V době, kdy aktivita naší strany je nepochybně na vze
stupu, existují stále organizace, které staví naší činnosti
do cesty značné překážky. Správní odbor ministerstva
vnitra ČR stále ještě tvrdí, že „uvnitř LDS“ je spor o to,

má-li být likvidována, a předsednictvu strany se nedaří
MV přesvědčit, že vše je poněkud jinak.

Naše osobnosti
které opustily naši stranu
a integrovaly ,ji do ODA,
což jin. vyneslo poslanecká
Křesla v
a zvadlé
svědomí!

14000 PRAHA 4
TEL /FAX: 42 89481

Agresivita ODA proti naší straně neklesá; naopak.
Tzv. likvidátor se pokusil (naštěstí marně) zabrat soudní
cestou skromný majetek LDS v Červeném Kostelci a Čes

kých Budějovicích. Mezitím ovšem celostátní konference
ODA 27. září zrušila sekci ODA-liberálové, a tak nyní
užívá ODA jako taková už i formálně majetku, který nám
uchvátila.
Stoupající prestiž LDS se ovšem projevuje stále zřetel
něji. ODA sice nevyhověla našemu návrhu, aby zrušila
tzv. integrační smlouvu a nabídla LDS odškodnění, na
značuje však, že by o tom chtěla jednat - ovšem nikoli se
statutárními orgány LDS. Otázka zní: Jak jinak?
15. prosince se bude konat u obvodního soudu v Pra
ze 1 druhé stání ve sporu LDS proti Dr. Hradské a jejím
společníkům. Mezitím LDS rozšířila žalobu i na Občan
skou demokratickou alianci a tzv. likvidátora Ing. Hře
bička.
Pro informaci veřejnosti vydal výkonný výbor LDS do
plněné vydání publikace Causa LDS (dokumenty o snaze
likvidovat naši stranu); zároveň j. ^dal i v angličtině pro
informaci zahraničních liberálů.

Josef Effenberger

Narozen 1965 v Kmovi. Absolvent ekonomické fakulty VŠÍI Narozen 1934 v Pardubicích. Vystudoval VSCHT v Pruže,
v Os travé. Pracoval jako ekonom Komerční banky v Bruntá  pňvodním povoláním chemik. V ČNR je členem výboru pro
le. Člen rozpočtového a kontrolního výboru ČNR.
ochranu životního prostředí a urbanismus.

poslanec České národní rady

A N kJ,

Význam a nezastupitelnost LDS jsou zřejmé z dezinformačnj kampaně, která je vedena orgány Liberální in
ternacionály v prostředí evropských liberálních stran.
V „London Aerogramme“ (bulletin Liberální interna
cionály) z října t. r. se můžeme dočíst o výsledcích parla
mentních voleb v ČSFR toto:
„Volby do federálního a národních shromáždění v Če
skoslovensku přinesly vítězství konzervativním a národ
ním stranám. OH Jiřího Dienstbiera se nepodařilo pře
konat limit ani do federálního, ani do českého parlamen
tu, když získalo 4% hlasů. Hnutí středu ODA, které bylo
v koalici s LDS (!!!), se nepodařilo překročit 5% limit pro
federální parlament. Dostalo6.2% (14 křesel) ve volbách
do českého parlamentu, z těchto mandátů jsou 2 pro pány

René Hába

Snaha o normalizaci styku
s evropskými liberálními
stranami

poslanec České národní rady

o hlavních programových otázkách. LDS požádala Nada
ci Demokratické iniciativy, aby u příležitosti schůzky
o vyrovnání s minulostí, kterou pořádá naše strana 12.
prosince, uspořádala na toto téma diskusní seminář. Jed
nání se stranami blízkými politickému středu budou po
chopitelně pokračovat.

Effenbergera a Hábu z ODA-liberálové (dříve LDS).“
Při takovém množství lživých zpráv se nelze divit, že
rozšířeného zasedání předsednictva LDS v září se ze zá
padních liberálních stran zúčastnili jen naši liberální přá
telé z Bavorska, kteří naštěstí nejsou odkázáni jen na in
formace „zdruhé ruky“. Navíc: delegaci LDS na zasedání
exekutivy LI v Mohuči 5. a 6. září nebylo dovoleno ani
rozdat pozvánky zástupcům evropských liberálních stran.
Zato se delegace dověděla, že LDS byl pozastaven statut
pozorovatele v LI, a to až do doby, než bude objasněna
„otázka právní subjektivity“ naší strany. Zřejmě náhodou
bylo právě na této konferenci přijato do Liberální inter
nacionály Občanské hnutí.
Vedení LDS muselo v důsledku uvedených okolností
zvýšit svou mezinárodní aktivitu. Výrazně v tom napomo
hl poradce výkonného výboru pro zahraniční vztahy
Dr. Zdeněk Werner. A tak se postupně podařilo:
- obnovit kontakty s pražskou pobočkou Nadace
Friedricha Naumanna,
- pokračovat v přátelských stycích s bavorskými libe
rály, zejména z Horní Falce,
- navázat kontakty se Skupinou liberálních poslanců
v Evropském parlamentu; výsledkem těchto kontaktů by
la účast naší delegace na mezinárodním semináři v Praze
počátkem listopadu a bilaterální jednání se zástupci uve
dené Skupiny liberálních poslanců a ELDR v pražském
hotelu Diplomat.

chci mít nejaktuá,ně)š' informace a proto objednávám
označené soubory
"RES PUBLICA ”

V duchu rozšíreného zasedání předsednictva v Ma
riánských Lázních zahájil výkonný výbor LDS neprodle
ně jednání se stranami blízkými politickému středu.
Tato jednání (se stranou Národně sociální, Demokraty92, Stranou českých podnikatelů, živnostníků a rolníků,
s hnutím Soužití) mají povahu předběžného sondování
situace. V jeho rámci konají od října D‘92, NSS, LDS
a SČPŽR vždy po čtrnácti dnech diskusní odpoledne

ANO

Politická spolupráce doma i v zahraničí

Zpravodaj
Karel Štlndl

Liberálně demokratické strany
"Res publica” č.5/93

poslanec a člen předsednictva ČNR
předseda zahraničního výboru ČNR

Narozen 1938 v Trutnově. Absolvent filosofické fakulty UK,
pfekladatel, vysokoškolský učitel, doktor filosofie. Po roce
1968 pracoval jako dělník, později programátor. Zakláda
jící účastník Demokratické iniciativy. Po listopadu 1989 se
vrátil na univerzitu, od června 1990poslanec ČNR.

7/1992

červen

Čeští a moravští liberálové po volbách
Usnesení předsednictva LDS z 16. června 1992
1) Předsednictvo zhodnotilo vnitropolitickou situaci po volbách a přijalo k ní oficiální stanovisko.

1 2) Předsednictvo přijalo předložené koncepty dopisů včetně změn v textu:
- Členům Liberálně demokratické strany (součaným i minulým)
- stranám Liberální internacionály
(Tyto dopisy budou doplněny výzvou liberálům českých zemí a dopisem exekutivě Liberální internacionály.)

3) Předsednictvo vyzývá členy LDS:
- aby poukázali na naše bankovní konto mimořádný příspěvek ve výši 50,- Kčs k zabezpečení činnosti strany
v nejbližším období (ČSOB České Budějovice, č. ú.: 12405953 - 0300, KS 0558, VS 43);
- aby během měsíce července uhradili členské příspěvky na tento rok u své místní organizace;
- aby využili svých kontaktů k vyhledávání sponzorů pro připravované akce:
a) vydání 2. dílu publikace Causa LDS,
b) zasedání rozšíŕene'ho předsednictva LDS v září t.r. za účastí zahraničních hostů.
4)

Předsednictvo ukládá výkonnému výboru ČZO, aby spolupracoval s oblastní organizací České Budějovice
na založení liberální nadace a aby o stavu příprav informoval na příští schůzi republikový výkonný výbor.

5)

Předsednictvo ukládá výkonnému výboru LDS, aby vedl jednání se zástupci FNSt, avšak výhradně na oficiální
úrovni.

Liberálně demokratická strana k současné situaci
Rozpory mezi slovenskou a českou částí republiky, které rychle
narůstaly po listopadové revoluci, nyní dosahují vrcholu. Za nejzá
važnější okolnost, která je doprovází, považuje předsednictvo LDS
ve svém stanovisku k současné situaci z 16. června explozi agre
sivního nacionalismu, národní zášti a nesnášenlivosti, které dopro
vázejí současná jednání delegací ODS a HZDS.
Předsednictvo LDS před projevy národnostní nenávisti naléhavé
varuje. Je třeba mít na paměti, že po desetiletích autoritativního reži
mu nám všem utkvělo ve vědomí něco z třídního vidění světa s ne
návistí vůči protivníkovi. Pokud bychom si toho nebyli vědomi,
mohla by naše společnost brzy dospět k neracionálnímu pojetí
událostí a k nenávistným reakcím; na české straně k tomu směřuje
zavrhování slovenského národa jako takového a démonizace jeho
politických představitelů.
Příčinu rozporů spatřuje předsednictvo LDS v přežívání dualistické národnostní federace, vzniklé v socialistických desetiletích
navázáním na dřívější unitární stát.

Současná rozporuplná státoprávní situace však může být ucho
pena jako pozitivní příležitost k vytvoření státoprávních podmínek
pro přátelské, vzájemně výhodné soužití českého a slovenského ná
roda ve dvou samostatných státech, zajištěné systémem smluv v ob
lasti hospodářství, financí, kultury i v některých oblastech bezpeč
nostní a obranné politiky.
Minulé dva roky neurotického soužití nás přišly velmi draho, zdů
razňuje se v stanovisku předsednictva LDS - draho morálně a ovšem
i hospodářsky. LDS proto bude podporovat všechny kroky české
oficiální reprezentace, které povedou k vzájemně výhodnému rozdě
lení současného zastaralého státního svazku a k vytvoření českého
a moravského státu, založeného na tradicích zemského zřízení a na
moderních samosprávných zásadách.

Komuniké z tiskové konference LĎS 18. června

Členům Liberálně demokratické strany - současným i minulým
Vážení přátelé,

jak jistě dobře víte, jsou výsledky parlamentních voleb pro liberály
více než neuspokojivé: LDS se jich vůbec nemohla zúčastnit, protože
v nejkritičtější době byla s pomocí vnějších sil rozštěpena a zbavena zá
kladních prostředků nutných k existenci; menšinová frakce strany pak
přešla k ODA Za mocné podpory zahraničních liberálů mohlo se v této
situaci honosit vizitkou liberalismu oficiózní Občanské hnutí, které
ovšem u nás prakticky nikdo z náklonnosti k liberalismu nepodezírá.
Podle toho také voliči hlasovali.
Volební katastrofa OH a více než neúspěch ODA postavily před
liberály v Čechách a na Moravě otázku, co dál Četní členové LDS, kteří
přešli do ODA anebo zanechali aktivní stranické práce, se dotazují, bude-li napříště možná spolupráce.
Předsednictvo LDS se touto důležitou otázkou zabývalo. Sděluje:
za hlavní úkol strany v letošním roce považujeme obnovu a rozvoj libe
ralismu v Čechách a na Moravě. Na čelném místě jde o obnovení členské
základny, rozšíření počtu organizací a zvýšení akceschopnosti naší strany.
Předsednictvo doporučuje zemským, oblastním a místním organizacím,
aby podle svého uvážení přijaly zpět členy a organizace, které o to projeví
zájem.

Předsednictvo zvláště lituje odchodu spoluzakladatele naší strany
a významné liberální osobnosti Bohumila Doležala Rozhodlo se pověřit
1. místopředsedu LDS Karla Št india, aby navázal s B. Doležalem kontakt
a pokusil se s ním dohodnout o možnostech a způsobech spolupráce.
Pokud jde o ty z bývalých členů strany, kteří byli zapsáni na kandi
dátních listinách ODA, a bývalé funkcionáře, kteří z LDS odešli, ale po
važují se za liberály, nabízíme jim dialog a spolupráci. Sekretariát strany
v tomto smyslu obdržel příslušné dispozice.
Neutěšenou situaci politického liberalismu spolu způsobily neuvá
žené zásahy německých liberálů (a mnohdy i Liberální internacionály)
směřující proti zájmům Liberálně demokratické strany a k všestranné,
veřejné podpoře postmarxistického Občanského hnutí. Předsednictvo
LDS se pokusí přesvědčit jak německé liberály, tak orgány Liberální in
ternacionály, že je jejich morální povinností přiznat si tento díl zodpo
vědnosti a přispět k obnově liberalismu v českých zemích.
Hlavní práce, pokud jde o obnovu a rozvoj liberalismu, přísluší
ovšem LDS a všem liberálům v Čechách a na Moravě. Vyzýváme Vás
ke spolupráci a doufáme, že naši výzvu správně pochopíte.
V Praze dne 16. června 1992

Předsednictvo LDS

Stranám Liberální internacionály
Vážení liberální přátelé,

•Předsednictvo Liberálně demokratické strany považuje za svou po
vinnost informovat Vás o tíživé situaci politického liberalismu, jak vznikla
v Čechách a na Moravě před volbami a byla utvrzena výsledky parla
mentních voleb. V nich Občanské hnutí, považované často v kruzích
Liberální internacionály (a to v rozporu s jednoznačným názorem české
veřejnosti) za stranu s liberálním programem a liberální politikou, utrpě
lo těžkou porážku, když nedosáhlo ani limitu potřebného pro vstup do
kteréhokoli z parlamentů Pokud jde o skutečnou liberální stranu (LDS),
byla z volebního boje vyřazena drive, než začal.
Chápc.r.c, že nerú snadné stanovu, do jaké míry je vhodne a pro
spěšné, aby liberální strany zasahovaly do poměrů v jiných zemích, byly
nápomocny tamním liberálním stranám apod. Je ovšem zřejmé, že poli
tický liberalismus v středoevropských a východoevropských zemích by se
bez pomoci vyspělých evropských liberálních stran těžko mohl rozvinout
ve výraznější sílu. Tak se snažíme chápat i zasahování německých liberálů
(a jejich prostřednictvím také Liberální internacionály) do předvolební
kampaně v ČSFR. Taková bezprostřední účast je ovšem vždy riskantní,
protože kromě dobré vůle je k ní zapotřebí i neméně dobré orientace
v poměrech té které země. Pokud jde o naši stranu, LDS vždy, když to
bylo možné, poskytovala zahraničním liberálům co nejobjektivnější zprá
vy, ostatně jejich hodnotu potvrdily výsledky voleb. Mrzí nás, že vedení
F.D.P. jednalo jednoznačně proti těmto objektivním informacím. V dů
sledku toho před volbami a ve volbách české liberály nejen nepodpořilo,
ale postupovalo přímo proti nim. To přineslo vážné škody věci českého
liberalismu.
Němečtí liberálové především vzali na vědomí naši Liberálně demo
kratickou stranu jako svéhlavou politickou organizaci, která se řídí vlast
ní vůlí, a nikoli tím, co jim oni přikazují: mít co nejvíc ministrů a pova
žovat voliče za bytost nanejvýš primitivní, které je třeba v několika hes
lech postavit před oči to, co stavějí voličoví před oči v německých zemích.
Zatímco vedení české Liberálně demokratické strany přistupovalo k ře
šení našich problémů (například státoprávních) nejen z liberálního
hlediska, ale také na základě zevrubné situační analýzy, oni bez rozpaků
podpořili centralistické postoje Občanského hnutí,
S velkou pompou, veřejně a všestranně pak němečtí liberálové jménem nejen F.D.P,, ale samé Liberální internacionály • poskytli ve vo
lební kampani podporu Občanskému hnutí jakožto straně liberální.
Učinili tak přesto, že v případě OH jde o post marxistické hnutí s velkým
počtem bývalých a reformních komunistů, o hnutí, které bylo v důsledku
toho vždy nakloněno ochraně přežitých struktur autoritativního režimu.

Tuto podporu zahraničních liberálů považujeme za zcela zvláštní věc:
dříve ani nyní nikdo u nás nepochyboval a nepochybuje, že OH s libe
ralismem nijak nesouvisí. Jak je známo, těžká volební porážka vyřadila
Občanské hnutí z české politické scény jakožto významnější sílu. To po
chopitelně souvisí se situací naší strany a liberalismu v Čechách a na Mo

ravě.
K tomu, aby se mohl uskutečnit tento debakl OH, byla odstraněna
(s přispěním zahraničních liberálů !) opravdu liberální strana, LDSz čes
ké politické scény. Široká veřejnost pochopitelně o těchto souvislostech

není informována.
Na základě činnosti OH získala tak značná část občanů dojem, že
vrcholným cílem - nikoli prostředkem - liberální politiky je dosažení
vysokých státních funkcí a úřadů. Nadto, jelikož před ní činitelé OH se re
krutovali zejména z okruhu bývalého disentu, vrhá toto lpění na funkcích
stín na práci všech těch, kteří měli odvahu vystupovat proti komu
nistickému autoritativnímu režimu a organizovat proti němu odpor.
Připomínáme, že jde také o naši stranu, LDS, která byla první a jedinou
ilegální opoziční politickou stranou v Československu.
Kompromitaci demokratické revoluce, jejích kořenů a předpokladů
Občanské hnutí ještě více posílilo spoluprací až propojením s exponenty
komunistického režimu (spojenectví s poraženými komunisty v polisto
padové koalici tzv. národního porozumění, ochrana spolupracovníků
a agentů StB atd.). S touto již zmíněnou náklonností k starým strukturám
nepochybně souvisí tvrdošíjná podpora dualistické, na národnostním
principu založené federace. A tak se dva a půl roku po převratu spojuje
v představách naší veřejnosti obhajoba byrokratickéhocentralismu s libe
rální politikou. A to přesto, že naše strana vypracovala opravdu liberální
koncept řešení československé vnitropolitické a státoprávní krize, zalo
žený na liberálních myšlenkách samosprávy národů a regiónů - a přiro
zeně na základě práva národů na sebeurčení.
Vážení liberální přátelé! Naše strana usiluje v těchto více než obtíž
ných podmínkách o obnovu a rozvoj liberalismu v Čechách a na Moravě
a hodlá o tomto tématu uspořádat o prvním zářijovém víkendu (5.-6. zá
ří t.r.) zasedání předsednictva LDS, rozšířeného o hosty z domova i ze
zahraničí. Srdečně zveme zástupce Vaší strany, máte-li chuť pomoci nám
- třebas i jen dobře míněnou radou a svými zkušenostmi - dejte nám
0 tom laskavě předběžně vědět.
Děkujeme Vám za pochopení.
V Praze dne 16. června 1992
Za předsednictvo LDS
Emanuel Mandlcr, předseda
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Materiály zpracovaly Hana Mahlerová a Barbora Komersová, technická spolupráce Jan Scheinost.
Uzávěrka 20. června 1992.
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Emanuel Mandler opět předsedou Liberálně demokratické strany

ŽE BY SVÉRÁZNÉ POTRESTÁNÍ
ZA NEŽÁDOUCÍ INICIATIVU?
Informace o tom, že se v úterý 19. května bude u Obvodního soudu v Praze 1 ko
nat první stání ve sporu o značku, majetek a právo používat symboly Liberálně de
mokratické strany, předznamenala jednání mimořádné konference této strany, kte
rá se konala v sobotu v pražském Slovanském domě.
Soudní jednání souvisí s březnovým
vyvrcholením několikaměsíční vnitro
stranické krize. Skupina členů LDS v če
le s tehdejší předsedkyní strany Viktorií
Hradskou rozhodla na schůzi 29. března
bez vědomí a proti vůli většiny Členské
základny rozpustit LDS a doporučit
svým příznivcům individuální vstup do
Občanské demokratické aliance.
Současný předseda Ladislav Cerman
ve svém vystoupení sdělil, že české mi
nisterstvo vnitra zatím neprovedlo vý
maz strany z registrace. Rovněž se zmí
nil o úmyslu strany zaslat dopis vládě
České republiky, aby potvrdila registraci
Liberálně demokratické strany.
Bývalý předseda LDS a poslanec Fede
rálního shromáždění ČSFR Emanuel
Mandler označil ve svém vystoupení
konferenci za »počátek zmrtvýchvstání
naši strany*. Přijal také nabídku kandi
dovat na funkci předsedy Liberálně de
mokratické strany.
Účastníci konference se seznámili
s dopisem Občanské demokratické stra-

ny. adresovaného dnešnímu jednání,
a vyslechli projevy zástupcu KDS, OH.
Hnutí za občanskou svobodu a Národně
sociální strany - Cs. strany národně soci
alistické. Zástupce HOS Petr Valentík
mj. řekl, že »dnešní potíže LDS« pociťu
jeme jako její trestání za návrh novely
paragrafu 260 trestního zákona. Součas
ně dodal: »Doufáme však, že ODA pod
komunistickým leadrem Dlouhým se
nestane vykonavatelem potrestání LDS
za paragraf 260.«
Liberalismus byl velice silně poškozen
tím, že Liberálně demokratická strana
nemůže jít samostatně do voleb a že
vlastně nemůže vůbec kandidovat, řekl
novinářům v proběhu pražské mimořád
né konference LDS její bývalý předseda
Emanuel Mandler. Současně připomněl,
že konference se koná pod heslem »Za
obnovu libarahsmu".
»My nepovažujeme Občanské hnutí
za liberální stranu - na rozdíl od FDP a chceme dosáhnout toho, aby - i když
nebudeme nijak aktivně činní ve volební

kampani - LDS zahájila proces obnovy
jednak sebe samé, jednak liberálního
hnutí, jehož prostřednictvím by mohla
komunikovat jak s občany, tak s liberál
ními osobnostmi a proudy v jiných stra
nách,« řekl Emanuel Mandler.
Dále sdělil, že LDS se chce v komu
nálních volbách v roce 1994 důstojně
projevit ve všech větších lokalitách.
V závěru konference byl Emanuel
Mandler zvolen jejím staronovým před
sedou. Vystřídal v této funkci Ladislava
Cermana, který byl zvolen místopředse
dou strany.
Na otázku, co nyní považuje za prvo
řadý úkol strany, Emanuel Mandler po
skončení konference řekl: »Velice rychle
aktivizovat místní a okresní organizace,
aby strana byla ještě do prázdnin skuteč
ně akceschopná.« Podle nového předse
dy by se měl jejich počet zvýšit. Nyní
probíhá podle Emanuela Mandlera jejich
sčítání.
Mimořádná konference Liberálně de
mokratické strany doporučila oblastním
organizacím strany, aby své členy a příz
nivce vyzvaly k účasti na volbách. Volit
by měli podle konkrétních kandidátek ve
volebních krajích a měli by využít »volebňích preferencí například k podpoře
kandidátů KDS-.
Konference schválila také dopis před
sedovi vlády České republiky Petru Pithartovi, v němž delegáti žádají vládu CR,
»aby neprodleně cio soudního rozhodnu
tí potvrdila registraci Liberálně demo
kratické strany, a tím zamezila činnost
likvidátora, jakožto orgánu, který vzešel
z rozhodnutí skupiny Viktorie Hrad
ské.« Dopis obsahuje kritiku rozhodnutí
»skupiny« bývalé předsedkyně strany
Viktorie Hradské o likvidaci LDS, podpi
su tzv. integrační smlouvy mezi LDS
a ODA a vstupu do Občanské demokra
tické aliance.
ZDENĚK JENÍK

N ení žádným ta je m s tv ím , že js o u té m a ta , k te r á b u d í j i s t o u n e c h u t ve v lá d n o 
u c íc h s tr a n á c h , js o u z k rá tk a ro u h a v á . LDS ta k o v á to té m a ta nekom prom isně n a s 
to lo v a la i v p a rla m e n tě a ja k o v z rc a d le se v n ic h o d p ů rc i o d h a lo v a li. Rouha 
vé tř e b a v zo rk y na p n eu m atik ách v ša k LDS n a b íd n o u t nem ohla a n e c h tě la .
V.H.

ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY

RUDÉ PRÁVO

V prvníčásti mimořádné konference Li
berálně demokratické strany musel
Emanuel Mandler jen šeptat. Nesedél
totiž za predsedníckym stolem, ale v
plénu. Večer už byl opět předsedou LDS.
Foto JIŘÍ RON

LOS
liberálové

O ZA POČÁTEK ZMRTVÝCH
VSTÁNÍ Liberální demokratickí strany
označil její znovuzvolený předseda É
Mandler současné úsilí LDS. (V čele létu
strany stál E. Mandler před zvolením V.
Hradské do léto funkce.) Místopředseda
LDS L. Cerman na sobotní konferenci
sdčlil, že delegáti žádají vládu CR, aby
..neprodlené do soudního rozhodnutí
potvrdila registraci LDS. a tím zamezila
činnost likvidátora jakožto orgánu, který
vzešel z rozhodnutí skupiny V.
Hradské“.
<fcj)

Kdo chce ještě tvrdit, že LDS neexistuje, oohledem do sněmovního sálu
se může každý přesvědčit, že naše strana se nezrušila, nebyla vyškrtnuta,
nezanikla ani nebyla d£jf enestrována a ani ji nevyhodily z KSČ jak se poh

říchu stalo mnoha důležitým
to jen vvsledek "integrační
krásnou bvvalou předsedkyní
SNÍMKY Z KONFERENCE LDS

funkcionářům na nejvyšších místech v
smlouvy" na sabatu funkcionářů ODAas
madame Hradskou. Jen to je přirozená
- ČAJOVNA OBECNÍHO DOMU - i 6.KVĚTNA

ODA. Je
naší
omlouvá
1992

Neodolatelná Viktorie nás vlon3kém roce více než překvapila spojením v .ODA. ~
Její funkcionáře neomlouvá, že zhruba každou desátou obětí znásilnění je muž.

Nalevo od E.Ľendlera /s mikrofonem/
n e s e d í jeden ze zakladatelů LDS
Bohumil Doležal, jeden z největších
odpůrců totality. V nejtěžší chvíli
■pro stranu nás však opustil a stabili
zoval se v ODS u Václava Klause. V .H.

