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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
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Členka redakční
rada naní Ríarts Ze-,
manová občas vznáší
otázku máli smyslu
pokračování v jakémsi úsilí znamenající
i vydávání "Res publilce". Chánu ji, ale
'nemlčím. 3ásník rus
kého původu a nosi
tel Nobelovy ceny
Josef 3rodskij kdy
si napsal:"Když ne
uspěje svobodný člo
věk,nikoho neobviňu
je." To olatí i na
nás Či spíše na mne.
Ale to neznamená, že
n8 svou nříloežitost
"Res publica*' už dál
nečeká. Články s od
lišnými názory to je
tc co máme v žádosti
o vydávání a jakési

krédo. 3ylo by pro
mne nesmírně nudné
si na stránkách při
zvukovat až do loa
jálního delirÍ8. Ře
šením není přijmout
zákony, které vymezí
co je zodpovědné,
nebo vydávat noviná
řům licence, sle ro
zšiřovat úroveň ve
řejné diskuse, aby
občané léoe mohli
>
oddělit plevy dezi- š
nformací a prázdné
rétoriky od zrn praV<3y’
USIA + V.H.
Uvnitř

čísla:

————

1. Antonín Němec: Cdpověd tajemníkovi fidNV na kádro
vý posudek, který jsem dostal po dvaceti pěti letech.
2. Tajemník L e d 1: Charakteristika na Ant. Němce.
3. Jan 3 e n e š: Pan poslanec nám vzkázal. Telegraf
4. Aleš Fuchs: Rozhovor s poslancem dr.Jiřím Paynein.
5. Z nového politického programu LDS. Zpravodaj LDS
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nikdo ani nehodlá prozkoumávat

• Pane předsedo, tzlJů domov-exil
jestli nový příchozí 5Md přstě~}Sl
a načpak
naopak není Ideální. Nehl napf.
nepatíí k procentu ,i
těch
např.
-u achopnějvysvětlená rožpor iplnost Zákonů
To Je výsledek dosavadního
č /19/1990, podlé rehož by měl být
krajanů zde O těch nikolij málo jiných příkladech, jato je
exulantům vrácen ukradený majetek
a č. 87/1991,■ podle kterého je . například pan Prečan. který bez okár
žalosti
pracuje, o tich se zase moc
naopak vydán (.znemožníno nebo
neví. Takie naíe veřejnost má
zúženo pouze na ty osoby, které
logický
pocit, že krajané jsou lidé,
mají čs státní občanství Exulanti
kteří xi ulehčili situaci tím, že odešli
nemohou volit a lim spolurozhodo
a teď by na tonft chtěli ještě
vat o osudech své vlastí, ačkoliv
profitovat.“
stejné právo mají exulanti jiných
evropských zemí. Co mi k tomu
■ Pane předsedo, ale krom/ pana
můžete říci?
Kotase je tu pěkná řádka jiných,
namátkou pan Tigrid, kteří to, co
Já jsem tehdy v parlamentu, který
říkáte, dokonale vy vracejí
takové zákony schválil, nebyl. Mohu
Já jsem říkal, že tady působí ně
mluvit jen o současné době. Situace
kolik postav velmi pozitivně.
je však taková, že krajané mají u nás
Jmenoval jsem pana Prečana. pan
velmi špatnou pověst. Je předzna
Tigrid je také jeden z nich.“
menána kupříkladu působením tako
vých osob, jato byl pan Kotas. který
■ Mohl bych vtok uvést desítky
tady neúspěšné zakládal politickou
dalších. kteří vykonali obrovský kus
stranu a dálé kandidoval na
práce pro domov, aniž se chtějí
prezidenta . Myslím, že přes takové
vrátit, protože už mají venku svnj
nový domov, vynucený sice, ale to je
věci
česká
veřejnost
vnímá
B“io krajana. Jsou ještě další
prosté realita Co /lenové Rady
svobodného Československa, ne- .
Jde o lidi se zcela shodnou
Jsou stovky příkladů, kdy
dávno tady byl pan dř.Brzordd.^těll zcela neschopní lidé a
kdysi osobní tajemník ministra dr.
Huberta Ripky, který organizoval'
ovalí se toho, že musejí za
každou cenu radit naší vládě jako
transport zakázané literatury. Bez »
experti. V, drtivé větéiňě .Se však
viech těchto lidí by jisté komunismus "
prokázalo, !ě Jšou to lidí žcelá phnejmenSím odolával o něco déle,
néschopnf, kteří se nedokázali uživit
nemyslíte? a
f“
na Západě a domnívali se, že aspoň
„Problém je v tom, že tyto aktivity f.
tady budou vystupovat v roli
nebyly nikde zmapovány, to zname
ná. že naše veřejnost o nich vůbec
jakýchsi polobohfl. Vzbudili jen
obrovskou averzi, takže dnes už. n • neví. A ty disidentské organi-

Cj'astoi správou pošt v Drně č.j. P/3 - 200/92
ze dne 22.1.1992

nizace. co zde existovaly a které byty
podporovány, sehrály svým způ
sobem negativní úlohu v rámci
Občanského hnutí a naše veřejnost
ve volbách jasně dala najevo, že «
těmito lidmi nehodlá dále v politice
počítat. Já mám samozřejmě po
zitivní zkušenost s toulo pomocí ze
zahraničí, ale potouííni se inter
pretovat mínění naší veřejnosti.“
■ Je to mínění veřejnosti nebo
politické strany?
Já nehovořím o politické straně
ani za politickou stranu. Pokouším
se vystihnout stanoviska veřejnosti."

• Vy si prostě myslíte, že veřejnost
zanevřela kvůli prohře jedné
politické strany (OH) na to. co se
nám celá ta íéta dostávalo Z exilu
jako pomoc7 Svobodná Evropo. Hlas
Ameriky, kde byty desítky natích
kvalitních lidí, dolít desítky s těmito
stanicemi spolupracovali, co exilová
nakladatelství, Skvorecký v Torontu
udržoval povědomí o českém mytiení a literatuře vůbec to viechno
pohřbilo jedno OH7 Myslím si, že
Parlament by měl mít objektivnější
hodnocení...
Já nemluvím za Parlamentl“
■ Ale já se vás ptám jako předsedy
jednoho parlamentního výboru
..Svobodná Evropa a Hlas Ameriky
jsou pozitivně hodnocené stanice a
jejich klady Isou přičítány americké
vládě, nikoli krajanům. Tento proces,
že disidenti odcházejí z politiky
froté, co v porevolučním období
sehráli určitou roli, je zákonitý a ve
všech postkomunistických zemích
to takto probíhalo. A pokud nebude
tato oblast náležitě zdokumentována
a zpřístupněna naší veřejnosti, tak se
domnívám, že se na ni zcela zapo
mene, nebude ani zaznamenána a
nebude mít vliv na další dějiny.
Pokud se týče určitých požadavků
krajanů, nutno říci.
w- na straně 1

„Teiepr^"

$1.00

že naše veřejnost je v současné době
velmi excitovaní a necitlivý přístup
způsobuje zablokování veškerých
pozic. Lze to dokumentovat i na
přístupu bývalých německých kra
janů. kteří se v roce 1938 přihlásili k
říšskému občanství a teď by chtěli
občanství a právo na vlast a vrátit
majetek. Díky svým nešikovným
aktivitám a lobbwánl dosáhli jedi
ného, naše veřejnost se pro jejich
zájmy zcela zablokovala.
Mám dojem, že veškeré petice a
veškeré aktivity krajanských spolků
v zahraničí, možná z neznalosti men
tality postkomunistické společnosti,
se dopustily stejného omylu A zdá
se, že naše veřejnost je zcela zablo
kována pro jakékoli jednání o těchto
věcech. A pokud si krajané sami
nezlepší svůj image v České repub
lice, domnívám se, že politicky tady
nebude nikdo ochoten o této věci
vážně jednat.
■ Jak by si mohli zlepšit svůj image.
a čím?
„Máme smůlu, že nemáme žádnou
postavu, která by byla natolik vý
znamná, že by na ni mohlo být po
ukazováno jato na takový vzor. Ja
sám se například domnívám, že by
byla třeba možnost založit nějakou
investiční společnost, která by tady
postavila cokoli, nějaký malý podnik
a tak ukázala, že krajané jsou schop
ni se zorganizovat k něčemu
positivnímu. Dosud tady žádný tako
vý pozitivní symbol neexistuje Po
kud hovořím se svými voliči, oprav
du nemám na co pozitivního poukázat. Mohu konstatovat, že jsou tu
. pouze požadavky, o pomoci, která
i existovala zvenku v minulosti, nikdo
z naší veřejnosti nic neví. Čím se sta
lo, že naopak např rumunské, ma
ďarské. polské lobby je v USA tak sil
né a vstřícné pro domov? A naopak?“
B Myslíte si, že vzájemný poměr
občanů v těch zemích je jiný?
„Pravděpodobně ano. My jsme
v tom atypická země. U nás jsou
vztahy ke krajanům přesně opačné "

■ Má parlament v úmyslu na toto
téma někdy jednat?
^Opakují, já jsem ve federálním
parlamentu, který tehdy schválil dva
zákony citované v úvodu, nebýt A
odmítám odpovědět na to, co bude
nebo nebude v tomto směru parla
ment dělat. To je otázka dalších poli
tických rozhodnutí.“
■ Tak aspoň na závěr co byste
krajanům vzkázal?
„Já bych jim doporučil, aby se
snažili výrazně zlepšit svůj image v
České republice.“
■ Tak Vám děkuji
ALEŠ El 'CHS

Prezident ČR podepsal
protikomunistický zákon
Po „dlouhých odpovědných úva
hách“ podepsal prezident České re
publiky Václav Havel zákon o proti
právnosti komunistického režimu a
odporu proti němu. Podle svých slov
se dopracoval k názoru, že zákon o
protiprávnosti komunistického reži
mu je právně v pořádku, že není v
rozporu s ústavou ani s listinou zá
kladních práv a svobod. Prezident
Havel se vyjadřoval k třinácti záko
nům a všechny vyjma novely celního
zákona podepsal

flošlo po uzávěru

Byl puč nebo nebyl?
Televize a rozhlas v Praze a
Bratislavě sdělily v neděli
25. července, že uvnitř plo*, venské Vládnoucí strany HZDS
še utvořila opozice, která chtěla
sesadit slovenského předsedu
vlády Vladimíra Me«'iara. Ten lo
sám v rozhlasovém interview
přiznal. Není však zřejmé, na
kolik je celá tato zpráva solidní,
protože premiér sam rád vy
volává rozruch, který se na
konec ukáže nepravdivý.

Pan poslanec nam vzkazal
Mám za to, že akademický titul zavazuje,
a to svého nositele, k tomu, aby se napří
klad nevyjadřoval jako hlupák.

JAN BENEŠ
Totéž si myslím o poslanecké funkci, i když ledaja
ký svrchovaný zástupce lidu mne přesvědčil už o tom.
že hlupák, a to důkladný, jsem spíše já. když mne cosi
podobného napadá. Tudíž mne to. co mi vzkázal pan
dr. Jiří Payne prostřednictvím newyorského Cs. týde
níku ze dne 29. července 1993, zejména mrzí.
Připadám si totiž tak trochu jako Švejk, když se tázal
své milé, zda ho má ráda, a ta mu s řehotem odvětila:
>’Já tě mám ráda jako pazdero v...« atd. Rodinné novi
ny ten citát z klasika nemohou dokončil.
Pan dr. Payne vzkazuje krajanům, citujeme - aby
se výrazně snažili zlepšit svůj image v CR. Když
má někdo anglické jméno, považuje zřejmě za nutné
i použít anglický výraz, že? Ale netnlusí prý jako
předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmov
ny, ani za politickou stranu (na mou duši, že nevím,
ke které patří, a je mi to jedno) ani za sněmovnu,
jen sám za sebe a pokouší se zároveň vystihnout
názor veřejnosti na krajany, z nichž lze prý' positiv
ně hodnotit jen pana Prečana a pana Tigriďa. Jinak,
abychom tak řekli, je to chamraď se špatnou pověs
tí. Pomohli si tím. že odešli do zahraničí, zcela
neschopní, kteří se nedokázali uživit na Západě
a domnívali se, že alespoň tady doma) budou
vystupovat v roii jakýchsi poiobohú
Tož pane doktore: \ cizině býval;
né, ale od
dob totalit exil a hospodářská emigra,
’ěch. co
se těžko živili, vím například o panu
ndo i.

živilo ho maoistické rádio Peking, a zaráží mne, že
předseda zahraničního výboru neví, že nás dnes
zastupuje v OSN. I Egon Lánský nás kdesi zastupu
je. Takového Drábka, se znalostí kanadské empirie
na výbornou, zase poslali zastupovat kdesi do
Afriky, zřejmě taky neschopa. Stejně neschopní byli
zajisté i všichni ti Členové SVU a dalších o organisací, kteří penízky sbírali, práci pro vlast, za kterou
se neplatilo, zdarma konali, v Los Angeles třeba
každého 28. října vztyčovali Čs. vlajku na radnici,
což ovšem neby ly, jak se. pane předsedo zahraniční
ho výboru, domníváte, disidentské organizace, co
zde (na Západě) existovaly. Konaly totiž zcela nedisidentsky v rámci svých zemí a obcí průvody, mani
festace a výstavy, třeba k 21. srpnu, pořádaly.
V rámci svého vlastenectví, pane!
Srovnávat tyto lidi, tak jak to činíte. »s přístupem
bý valých německých krajanů« (co je to bývalý
německý krajan, snad bývalý německý občan ČSR
jste si přál, pane doktore, říci:), je přinejmenším
velká sprostota. Hodně velká.
Nikdo z těch lidí si totiž, jak pravíte, neulehčoval situaci tím, že odešel, a teď by na tom chtěl
ještě profitovat. Mnozí neodešli jen proto, že byli

na hranicích odstřeleni jako králíci, například.
Mnozí si zachraňovali holé životy, mnohým držely
bolševické úřady desetiletí jejich rodiny, věznily
příbuzné, jaká to hnusota se to z vás vysypala, pane
doktore? Jak profitovali? Tím. že hned po listopadu
Zdčuíi posílat peníze, vozit faxy, rozmnožovučky
a jiné mašinky, to vše třeba pro OF, An Fórum, pří
padně fungl nového prezidenta země, a přinejmen
ším ve svém případě se nepamatuji, že bych usilo

val o »zmapování té činnosti«, i když mne mrzí, že
nikdo neměl tolik slušnosti, aby alespoň napsal
děkujeme. OF ostatně, pokud je mi známo, nemapovalo, dokonce si prý ani nevedli pokladní deník...
Také v »positivně hodnocených stanicích* RFE,
Voice of America, o kterých jste se ráčil zmínit, pra
covali a vysílání tvořili »krajané«. Jenže političtí
exulanti, pane doktore.
Tudíž v čem si máme zlepšit image, tedy dojem
a pověst0 Být na 100 % spokojeni s tím, jak se s námi
zachází? Říkáte, že jsme předznamenáni působením
pana Kotase. ale uklidněte se. pan Kotas má zatrace
ně špatnou pověst i v Kanadě. Což by člověk sedící
ve vaší ctěné funkci měl vědět a »mapovat«.
Podle mého názoru jste se ve svém interview
dopustil hrubé netaktnosti, projevil omezenou
neznalost. Račte svému úřadu přikázat, aby Vám '
dodali (ze svého na to jistě nedáte.) poslední vydání
Encyklopedického slovníku z roku 1993, kdež se
třeba dočtete i o jménech jako Lettrich. Peroutka.
Hlavatý, Dvomík, Kubelík, FirkuŠný, Husa a děsil-.,
kách dalších »krajanů« - podle Vás. kteří se opět'
podle Vás, nedokázali na Západě uživit. Jinak nás je
dobře k půl miliónu, a kdo myslíte, že nás živil,
mimochodem? Vaše interview je právě tak dobré,
jako to, co kdysi dávala za totality Eva Pilařova či
Miloš Forman, ad vocem emigrace. Dávali je ovšem
v Praze a (Pilařova) zajisté pod nátlakem. Vy jste
však mluvil, předpokládám, svobodně.
Pravíte, že když hovoříte se >\ými voliči, nemáte
pokud jde o »krajany« na co positivního poukázal.
Tak dobře. Na co positivního poukazujete u důchod
ců, kominíků, či židů, pane doktore?

Hes puklice’• Č. 3 5/93

V Libioi n,'Doubravou dne 2.B.1955.
Titl.

Expediční skupina pre výzkum půd .
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Věc: Charakteristika na Anten^na Nemce:

Dotazovaný Antonín Němec narozený 8.5.199J je jediným
synem ze zemědělské rodiny.Rodiče vlastnili před vstupem do J Z D
7 ha zem.půdy se kterou v roce 19^7 vstoupili do JZD,kde ©tec jme
novaného dosud pracuje jako ošetřovatel prasat.Matka je již po ně
kolik let nemocná a práce neschopná.Pokud se týká jejich politické
ho profilu dá se ř^cijŽe v Žádném př p8dě nesouhlasí s dnešním zří zen*m a rovněž i jejich syn má v tomto směru hodně po rodičích.Dále
a pro objasnun’- celeho přepadu je třeba uvést,Že uchazeč o n/sto ve
Vašem úř^dě je člověk,který spekuluje již od té doby co se vrátil z
presenčn1 ^vojenské služby.Vzhledem k tomu,že je jedinýmznástupcem
na hospodzřství svého otce po stráncezzajištěn* pracovními silami,
byla s ním uzavřena dohoda po skončení odborného studiazna čtyřleté
zemědělské škole v Čáslavi,že nastouj r jako technická a'la v našem
JZD.Po skončení vojenské služby zápolil na svoji povinnost a odstě
hoval se ke svoji snoubence do Čkvjyj^j^u Českého Brodu se z'minkou,-—
Že tam bude vykonávat svoji zemudulskou praxi^Avtak ani tento jeho
úmysl nebyl pravdivý,ale chtěl t*m obelstít m stn? i támní úřady a
a dále hledal místo u veřejné bezpečnosti a to na dvou razných n/s-\'
těch což mu nebylo doporučeno a také nebyl přijat a nyni do třetice
Žádá o zaměstnání ve Vašem podniku.Výsledek počínání tohoto mladého
muže a jemu pódcbných je ten,Že není daleká doba,kdy na natem venkova
nebude člověka,který by zabezpečoval zemědělskou výrobu a nsše úřady
a podniky jsou tak benevolentní,že tento stav doslova pastuji.Pro ta
kovéto synáčky hromadily jejich rodiče majetek a skoupili kde jaký
kus půdy,aby měli ještě více a dnes by chtěli,aby na jejich kotárech
pracoval někdo jiný.Naše mínun^ je asi takové,že kdyby všichni ti ze
mědělští odborn'ci,kteří se nám ještě dodnes leckde povalují přišli
do praxe tam kam patří,byl by stav v našem zemědulství daleko jiný
než tomu je dnes.Závěrem je jeite třeba dodat,že dotazovaný sám je
rozmazleny a. drzý jedii;áček, který zza každou cenu chce uniknout svým
povinnostem.Tolik k př'padu Antonína Numce.

Klasický posudek býva
lých neomezených vládců
- omezenveh budovatelů
"farmy zvířat", neváhají
cí kritizovat v té době
až zoufale oretrné tání
stalinismu. Jsem přesvě
dčen, že tento Dán při
vedl do neštěstí za ce
lou svou éru velký počet
svvch spoluobčanů ze kte. rvch tak rád usilovně vy
tvářel svoje "případy".
V.H.

Pane Lédl,

budete se asi divit.kdo Vám píše,ale po přečtení Vámi vypracované
charakteristiky na mě mi nedá,abych sé k této věci nevyjádřil,
V charakteristice mimo jiné píšete,že rodiče v žádném případě
nesouhlasí s dnešním zřízením a že i já v tomto směru mám hodně po
i
rodičích.Musím přiznat,že v tomto směnu jste měl plnou pravdu,

i když můj poměr ke zřízení v té dobč jste nemohl znát.
vaším úmyslem bylo škodit a proto jste to tak napsal.

K mé spekulaci se zaměstnáním bych chtěl uvést asi toto.Už v roce

1964 na rozdíl od Vás jsem byl přesvědčen,že minula doba nevolnictví,

kdy pán rozhodoval o svém poddaném,zda mu dovolí se odstěhovat.
Zřejmě pod dojmem své všemocnosti jste mi také nepotvrdil odhlášení

z trvalého pobytu při mé návštěvě na MNV v roce 1964.
Zdůrazňujete také moji tehdejší povinnost pracovat v JZD
Libice n/D. Žádná taková nebyla.Finanční prostředky na studium

mi poskytovali moji rodiče a Vy i zástupci JZD jste se začali
4 o mě zajímat až těsně před ukončením školy.Dohodu o které píšete

jsem uzavřít nechtěl,ale bylo mi naznačeno,že v záporném případě
bych nemusel být připuštěn k maturitě.
Nemohu se však zbavit jednoho dojmu bývalý pane tajemníku.
Kdyby nebylo násilím převáděné kólekt|,izace nemusel by jste Vy
a Vám podobní mít strach,kdo-bude na^-V-^h kotárech (jak píšete)
pracovat.Každý by si své nástupce zajistil a měli jste po starosti.
^a jedno bych Vám chtěl poděkovat.Píšete,že jste nedal 2x
doporučení k mén^u zaměstnání u VB.N^yní velice oceňuji Vaše tehdy
moudré jednání. Zřejmě jste mě ochránil od mnoha nepříjemností,

kterým bych se asi nevyhnul v dnešní době,kdybych u této složky

pracoval.
Nejvíce mě ale zaujal závěr mé charakteristiky.Jsem jedináček,
za to nemohu,ale rozmazlený jsem nikdy nebyl. Rodiče při práci na
těch kotárech na mé rozmazlování neměli čas.

Určitě se divíte ,že i s takovým posudkem jsem byl přijat.
Zaměstnavatel měl ‘tehdy k dispozici ještě další dvě úplně opačné
hodnocení (Škola,JZD Škvorec) a usoudil,žeto Vaše je jednostranně

zaměřené proti mé osobě. U tohoto podniku pracuji již 25 let.
Dovolte mi,abych i já závěrem charakterizoval Vás jako člověka.

Byl jste ubohým bezcharakterním přisluhovačem totalitního režimu.

Antonín

Němec

Nexávislé informační a tiskové
Céntíuľn
Slovákova 8, 602 00 BRNO

Ž k v o r e c

"Res Duolice” č. 35/93

PŘÍLOHA
Z nového politického programu LDS

CESTA KE SVOBODNÉMU STÁTU
LDS a úsilí o obnovu liberalismu

Tímto opožděným vydáním
se vracím k úsilí, které
nakonec neoylo zbytečné 8
dokonce i oremier Klaus
Dovažovel za nutné,skuteč
nost o tom, že naše strana
neorestala existovat uvést
ve svém veřejném listě.
I když expozé premier# do
Drávních oblsstí ve formě
"Kožený tady seděl,sedí a
bude sedět” je veskrze po
chybné,ale u LDS sedí.VH.

Rozdělením LDS a výsledky voleb bylo rozhodnuto
Privatizace a budování rozvinuté tržní ekonomiky se
o tom, že z parlamentu vznikajícího českého státu zmize však nesmí stát zástěrkou pro rozsáhlou korupci státních
la liberální strana. Nepovažujeme tento stav za normální úředníků a politiků. LDS chce podporovat takové legisla
a s obavami pozorujeme zápas pravého a levého bloku tivní úpravy, které těmtojevům budou čelit. To považuje
politických sil, jež si vynucuje od stran vládní koalice da me také za první krok k systémovému řešení narůstající
lekosáhlé kompromisy a do základů nového státního obecné kriminality a k zajištění bezpečnosti občanů.
uspořádám vkládá výsledky zákulisních dohod a politic
LDS podporuje českou vládní koalici v úsilí vybudovat
kých obchodů.
český stát. Kritizuje přitom nedůslednosti vládních stran,
Pozici středu, kde se otevřel nový prostor, LDS opustit ' zejména malou věrnost zásadám vedoucí k porušování
nehodlá. Stále konfliktnější a nepřehlednější vnitropoli politické kultury. Rostoucí nemorálnost „velké“ politiky
tická situace naopak zdůvodňuje potřebu zvýšit úsilí o vy a stále častěji se projevující arogance moci (mimo jiné
tvoření silného liberálního hnutí. LDS se bude obracet na v přezírání zájmu prostých občanů spojené s nedostateč
onu nemalou část českého obyvatelstva, která smýšlí libe nou profesionalitou v řízem některých státních záležitos
rálně, a na všechny strany středu, s nimiž doufá, že nalez tí) ohrožují rodící se demokracii a důvěru v ní.
ne společnou řeč.
LDS neusiluje o překotné organizační sjednocování.
LDS sdružuje občany, pro které je výchozí společen Ostatně i v minulosti vždy velice obezřetné přijímala vý
skou a politickou hodnotou člověk, jeho důstojnost a zvy k jednotě, ať vycházely z kruhů spjatých s Chartou 77
možnost svobodného rozvoje. Práva a svobody kolektiv či z vedení OF. Zároveň byla vždy stranou konstruktiv
ní, správu obce, účel a poslání státu odvozuje LDS od ních metod s odporem k radikalismu. Dává přednost do
svobody jednotlivce. Je stranou hlásící se k zásadám me hodám o spolupráci a dobře připraveným předvolebním
zinárodního liberálního hnutí vyjádřeným zejména v Li koalicím před ukvapeným sjednocováním, které by vedlo
berálním manifestu z roku 1947.
k myšlenkovému ochuzení a politickému sploštění.
Jako liberální strana respektuje LDS v rámci svého
Překonání své krize chápe LDS jako zkoušku, která ji
programu různost světonázorových východisek, víry a vy naučila znát svou cenu. Je odhodlána překonat nesnadné
znání svých členů a vytváří prostor pro svobodnou dis období mimoparlamentního působení a považuje zápas
kusi.
o svobodnou podobu společnosti za svůj trvalý úkol. Uhá
LDS podporuje vládou realizovaný směr ekonomické jení své samostatné existence chápe LDS v neposlední
reformy založený na přechodu k tržní ekonomice a roz řadě jako odmítnutí a odsouzení metod, které měly vést
sáhlé privatizaci. Přes různost názorů na optimálnost re k její likvidaci. I v tom spatřuje svůj příspěvek k politické
formního postupu vidí jen jednu možnost - dovést ho do kultuře českého státu.
konce. Rozvinutou tržní ekonomiku pokládá LDS nejen
za nejproduktivnější způsob organizace vlastnických (Program Cesta ke svobodnému státu je všem zájemcům
vztahů, ale také za jednu z hlavních záruk lidské svobody. k dispozici na sekretariátu LDS. Na požádání Vám jej rádi
Svoboda občanů není myslitelná bez jejich svobody eko zašleme. Publikovaná část je závěrečnou kapitolou pro
nomické.
gramu.)

Zpravodaj Liberálně demokratické strany 2/1993
Připravil sekretariát LDS, Bartoškova 4, 140 00 Praha 4, teUfax: (02) 42 89 481
Redakce Hana Mahlerová, Jan Scheinost.
Uzávěrka 7. února 1993.

Obvodní soud LDS nezrušil!
Ve středu 27. ledna přinesly některé deníky zprávu, ze
které bylo možné se domnívat, že Obvodní soud pro Pra
hu 1 zrušil Liberálně demokratickou stranu, event. roz
hodl o její neexistenci. Tato informace se nezakládá na
pravdě! Ve snaze uvést tuto - ve většině případů ne špat
ně míněnou - informaci tisku na pravou míru a zabránit
tak panice v řadách členů LDS, rozhodli jsme se publi
kovat spolu s usnesením výkonného výboru i několik do
plňujících informací:

1) Obvodní soud pro Prahu 1 nevynesl ani rozsudek ani
usnesení, kterým by LDS zrušil nebo ji prohlásil za
neexistující. Ukončil pouze - i když za velmi podivných
okolností a s použitím vskutku „svérázného“ výkladu
zákona o politických stranách - řízení ve věci žaloby
LDS proti V. Hradské a spol., když předtím z řízení
raději zcela vyloučil ODA.
2) Novináři, kteří byli soudnímu přelíčení 26. ledna pří
tomni, vyjadřovali po jeho náhlém ukončení údiv a
mírné zděšení, což někteří - bohužel pouze verbálně potvrdili na následné tiskové konferenci LDS. Z toho
důvodu se lze domnívat, že zprávy o údajném „zrušení
LDS“ soudem měly v jistých případech alespoň skry
tou formou naznačit, že s nezávislostí soudů a dodržo
váním politických práv u nás není vše zcela v pořádku.
3) LDS podá nejpozději do 19. února t.r. proti rozhodnutí
OS pro Prahu 1 odvolání k městskému soudu. Ten po
přezkoumání případu rozhodne, zda bude či nebude
řízení obnoveno. Věříme, že městský soud shledá dů
kazní materiál svědčící o nelegálnosti pokusu zlikvi
dovat LDS natolik průkazným, že nařídí pokračovat
v projednávání naší žaloby. LDS však v každém přípa
dě použije všech zákonných prostředků k obhájení
práva na svou existenci a svůj majetek.

4) Před uzávěrkou tohoto čísla jsme se dozvěděli od
předsedy oblastní organizace LDS v Českých Budě
jovicích M. Fleischmana, že tzv. likvidátor O. Hřebí
ček zneužívá zmíněných informací tisku k tomu, aby
zesílil tlak na vydání majetku organizací LDS Občan
ské demokratické alianci. Výkonný výbor LDS vyzývá
v souladu s usnesením předsednictva všechny organi
zace LDS, aby na podobné výzvy nereagovaly.

Z otevřeného dopisu
Václavu Klausovi
(...) S ohledem na naše funkce v LDS chceme upozornit na
nesrovnalosti, které se zdánlivě týkají pouze naší strany, ve sku
tečnosti však mají širší souvislosti a jim odpovídající význam. Sho
dou okolností v týž den, kdy Poslanecká sněmovna zvolila prvního
českého prezidenta, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 ukončit
řízení, které se konalo na základě žaloby LDS proti Dr. V. Hradské
a Občanské demokratické alianci pro pokus o likvidaci LDS a pro
uchvácení jejího majetku. Soud řízení ukončil údajně proto, že
neshledal dostatečně průkaznou subjektivitu LDS. Tento závěr,
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připomínající nejapný žert, se týká strany, která - jako první - pra
covala ilegálně už za komunistického režimu. Nepřátel máme od
té doby až dodnes dost - a zdá se, že nás opět chtějí zahnat do
ilegality.
Velice nás znepokojuje, že Vaše strana se staví blahosklonněji
k těmto našim nepřátelům než k nám. Významný člen ODS Dr. K.
Storne je obhájcem Dr. V. Hradské v uvedené soudní při; ona sa
ma zveřejnila prohlášení (nikým nedementované), že bude mi
nistrem zahraničí ČR (člen ODS) jmenována první velvyslankyní

našeho státu v Budapešti; ministerstvo vnitra, řízené členem ODS,
v našem sporu zřetelně straní ODA; ODS pak s námi od listopadu
1991 nekomunikuje - opravdu, jako kdybychom byli v ilegalitě.
Tyto skutečnosti jsme uvedli v podání Výkonné radě ODS, je
jímž jste předsedou (příloha), a požádali jsme o změnu jejího po
stoje. Přestože naše podání má datum 5. ledna t.r., odpověcfjsme
dosud nedostali.
Vážený pane předsedo! Malé strany jsou také strany, podobně
jako malí lidé jsou lidmi - a mají práva stejná jako ti velcí. V době,
kdy roste nezákonnost, kriminalita a opět upadá právní vědomí
společnosti, je třeba považovat dodržování práva a jasně vyme
zených pravidel hry za conditio sine qua non. Hlavní strana vládní
koalice nemá víc práv než ostatní, ale má hlavní odpovědnost.
Bylo by dobře, kdyby si toho byla vědoma.
Vaši
Emanuel Mandler, Karel Štindl

