První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

12. února 1993

O tom, že tenhle
plakátek KPVČ většinou
nedožije v šumperských
panelácích rána je zby
tečné psát. S tím máme
zkušenosti všichni.Ale
přesto mne zarazilo,
když jsem se nabídl ma
mince, která se ho chy
stala vyvěsit, že to
udělám za ni, nebol
jsem m*l zrovna cestu
do přízemí, když mně
řekla: "Ted večer to
nedělej, když přece
každý ví, že jsi zrov
na přijel!" Co to s ná
mi je, když se bojíme
vyvěsit takovou samoz
řejmost a málem se sty
díme jako bychom děla
li jakousi nepatřičnost. To bývalí okresní
přeborníci v hubení
,
třídních nepřátel jsou '
jinačí jurové. Se samo
zřejmostí lokomotivy n
najíždějící na vyhýbku
se procházejí centrem pěší zóny m^sta s výrazem úspěšných
státníků očekávajících hold davů, tak jak tomu byli zvyklí.
Praha na tom není o mnoho lépe. V jednom podniku, jehož jméno chci tajit /dříve se jmenoval Ústav pro zemědělský
průzkum půd/v Suchdole, který jsem musel opustit v r. 1980
na milou přímluvu důležitého estébáka Ryvoly, který však
snad ani příliš nemusel dokopávat Ing.Vladimíra Adamce, ře
ditele podniku k tomu, aby mi dal vyhazov z ubytovny. Spo
jení těchto dvou osob ještě více vynikne po té, co tento
ředitel, k tomu hovnonicned^lání ve funkci pro zvláštní úko
ly za horentní sumy k důchodu soudruhu Ryvolovi povolil i
zvláštní sekretářku. Kdeže ty loňské snxhy jsou a s nimi
tito dva pánové zvláštního ražení, některé jejich zlovolné
záludnosti však jsou v podniku respektovány jako posvátné
krájzy dodnes.^i^ zri^še^ ^byicjmíL.______ ___ _________________
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smlouva

Integrační

Občanské demokratické aliance a Liberálně demokratické strany

Liberálně demokratická strana (dále jen "LDS")

a
ODA - Občanská demokratická aliance (dále jen "ODA")

společné odpovědnosti za

u vědomi

k plnohodnotné

parlamentní

demokracii

zdárný vývoj společnosti

a

v

sjednoceni

zájmu

názorově blízkých, avšak dosud roztříštěných politických subjektů

rozhodly

se

spojit své sily a integrovat se do jediné politické strany.

Článek 1

O

V zájmu

dosažení cíle

s § 13

a v souladu

uvedeného v

odst. 1 pism.

preambuli této

a) a §

13 odst. 5

smlouvy
zákona č.

424/1991 Sb. , o sdružováni v politických stranách a v politických

hnutích,

článkem

a

vlastním rozhodnutím,
dnem, kdy

V.

stanov

LDS,

a to dobrovolným

se

LDS zruší s likvid?

rozpuštěním. LDS zanikne

ministerstvo vnitra České republiky

ze seznamu politických stran a

provede výmaz LDS

politických hnuti. Návrh na výmaz

podá ministerstvu vnitra České republiky likvidátor.

/2/ ODA

se zavazuje přijmout

stávající členy LDS

za členy ODA,

pokud tito členové splní podmínky členství stanovené ve stanovách
ODA.

/3/

ODA se

dále zavazuje

přizpůsobit své

stanovy^skutečnostem

Článek 2
/l/ Nové stanovy ODA zejména

a) umožní autonomní činnost křidla ODA - Liberálové,
b) upraví vztahy tohoto křidla jako celku, jakož i vztahy jeho
orgánů k orgánům ODA.

/2/

Návrh nových

zástupců

ODA

a

která

LDS,

ODA. Celostátní

konferenci

společná komise

vypracuje

stanov

zrušené

složená ze

návrh předloží celostátní

konference ODA,

měla nové

která by

svolána nejpozději do 6 měsíců od

stanovy ODA schválit, musí být
zrušeni LDS.

/3/ Do přijeti nových stanov ODA podle odstavců 1 a 2
^^^stávající členové LDS, kteří se do 30. dubna 1992 stanou
členy

ODA, si zvolí do

svých zástupců.

Ústředního sněmu

Počet takto zvolených

ODA nejvýše

pět

zástupců se stanoví

na základě poměrného zastoupení,
b) stávající místní

mohou předložit

(městské) organizace LDS

příslušnému orgánu ODA žádost o ustaveni místního klubu ODA
pod názvem "ODA-Liberálové" a budou jako takové bez dalšího
zaregistrovány, pokud
V.

,

bodu

2.

schvalovacím

stanov

budou současně splněny

procesu

se

ODA-Liberálové nepoužiji.
nezávisle

Ustanoveni

ODA.

působit a

pro

čl.

činnost

bodu 2.2 o

místních

registraci

V jednom místě

vyvíjet

podmínky čl.
V

klubů

mohou vedle sebe

místní kluby

ODA a

místní kluby ODA-Liberálové,
c) místní

kluby

ODA-Liberálové' budou

povinnosti uvedená

ve stanovách ODA

mít

stejná

práva

a

jako stávající místní

kluby ODA.

Článek 3
Stávající poslanci
národní radě

členy

LDS ve Federálním shromáždění

za předpokladu, že

poslaneckých

klubů

ODA

a v České

se stanou členy

ODA, se stanou

právy

a povinnostmi.

se

všemi

Stávající členové vlády české a Slovenské Federatívni Republiky a
členové vlády České republiky za

předpokladu, že se stanou členy

článek 4

/l/

ODA prohlašuje,

majetek

přešel

že v

stávající LDS,

do vlastnictví

průběhu likvidace

tvořit likvidační

který bude
ODA a

LDS učiní vše, aby

umožni, aby

zůstatek,

takto získaný majetek

nadále užívalo křídlo ODA-Liberálové.
/2/ Stávající
stanou členy

ODA, darují ODA

s touto smlouvou

se v souladu

členové LDS, kteří

finanční částku, kterou

obdrží po

ukončení likvidace LDS.
Článek 5

v roce 1992 vypracovaný

kandidátních listin pro volby

/l/ Návrh

Komisi pro přípravu kandidátek ODA v dohodě s pověřenými zástupci
LDS

schvaluje

celostátní

konference

ODA, schválené kandidátní

listiny jsou součástí této smlouvy.
/2/

Na kandidátní

z řad stávajících

listiny podle

odstavce 1

mohou být zařazeni

osoby, které se

členů LDS pouze

stanou členy

ODA nejpozději do 3. dubna 1992.
/3/

Za

Volební

organizaci

a

štáb

do

ODA,

způsob
něhož

vedení

bude

volební

kampaně odpovídá

kooptován pověřený zástupce

zrušené LDS.
Článek 6

/l/

Tato

smlouva

nabývá

platnosti

schválením

celostátn.

konferencí ODA a mimořádnou republikovou konferencí LDS.

/2/

Celostátní konference

března

1992. Mimořádná

ODA

tuto

smlouvu schválila

republiková konference

dne 28.

LDS tuto smlouvu

schválila dne 29. března 1992.
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V ik to rie n e p ř e je , což m
a le velm i c h y b í , o p ra v d u

.

Viktorie Hradské jakožto hlavní organizátorka této
transakce jejímž výsledkem bude temné stránka na naší
politické scéně. Již předem však bylo zřejmé, že něco
takového by nesvedl daleko obratnější tažný kůň než je
oaní Viktorie. Jen nerozumný člověk si mohl myslet, že
strana, která měla za sebou dva roky aktivní politické
činnosti /na rozdíl od Charty 77, která byle zaměřená
soíše na obranu lidských Drav/, tehdy ještě pod názvem
Demokratická iniciativa, se jen tak pro nic za nic roz
pustí z tak prostinkého důvodu, že si to ořeje sice
sličná, ale zcela absentující dána v odporu proti komu
nismu. Ale běda! Vedení
je již předem politickou
mrtvolou ookud se domnívá, soudní spory mohou na faktu,
existence naší strany cokoliv změnit. Pokud jim dnes
jde o těch několik kanceláří majetku strany, potom pá
nové nemusíme zažít už nic jiného, abychom dokázali,
že ODA jakožto nezkušená jde příliš daleko a může oče
kávat vlastní konec a to dříve než my.
V.H.

FOTO STEVENMEISEL

Hoľen- Wechsel:
Madonna als
Domina in ihrem
neuen Video
und als koketter
Unschuldsengel

