První soukromý týdeník
se se:, izdatovou tradicí

12. listopadu 1993

POZVÁNKA
Vážený příteli,
dovolujeme si Vás srdečné pozvat na slavnostní setkání zakládajících členů Českoslo
venské demokratické iniciativy (LDS), které pořádáme u příležitosti 4. výročí jejího vzniku.
Na setkání vystoupí zakladatelé Demokratické iniciativy E. Mandler, K. Štindl a další hosté.

'

Setkání se uskuteční v sobotu 6. listopadu 1993 od 10.00 hod. v klubovně č. 9 Národního
domu (bývalý ÚKDŽ), nám. Míru 2, Praha 2 ■ Vinohrady. Odpoledne od 13.00 hod. se na
stejném místě koná pořad Pražského liberálního klubu při Nadaci Demokratické iniciativy
(viz přiložená pozvánka).
Těšíme se na setkání s Vámi,

jménem zakládajících členil LDS:
Emanuel Mandler
Jana Petrová
Martin Svoboda
Milan Sýkora
Pavla Sýkorová
Dr. Karel Štindl

Miroslav Fleischman
Pavel Hnojský
Ing. Miloš Hiibner
Ing. Michal Jankovec
akad. mal. Jiří Kovařík
Ing. arch. Ivan Macúch

Zatímco jsem byl ns cestě domú z Prahy,
.у > očekávala mne
teto pozvánka, která mi oznámila, že se právě scházejí za
kládající členové Československé demokratické iniciativy CšDI, no revoluci v sametovém převleku už jako LDS - lioerálně demokratická strana. Zavz-oomínám si tedy sám na ten
okamžik, kdy ještě ořed 17.11.1989 ne domluveném setkání s
Emanuelem Mandlerem a Jiřím ltfiatznerem /mezitím odhaleným es
jako spolupracovník St3/ na Staroměstském náměstí, myslím,
že se ta restaurace ořed Týn skvrn chrámem jmenovala "U markyze”, jsem byl Dožádán, abych jakc zéstuDce severomoravs
kého kraje a rádný člen ČsDI Dodepsal jménem členů CsDI na
šeho kraje zakládající listinu orvní pravicové
strany
a
tím i založení jejího vzniku. Jménem členů kraje jsem to
odmítal Dodensat, nebol jsme to ne posledním setkání okrs
ku Jeseník-Šumnerk-Zábřeh n.M.-Olomouc, který se konal v
Zábřehu n.M. u odvážného Josefa Michelčíka, neprojednávali.
Po krátkém
zaváhání
jsem svůj Dodois připojil.
V.H.
Uvnitř čísle: -——————

1. Pozvánka na tiskovou konferenci ČNTS - Česká nezávi
slá televizní společnost^ nositel licence (JET 21.
2. Výzva zakládajících členů LDS o finanční příspěvek.
3. Předseda české vlády potvrdil Drávní subjektivituLDS.
4. C nezbytnosti revize české politiky - výzva ool.str.
5. Lartin Litomiský: LDS k prohlášení představ. ODA.
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Dost dobie jsem nerozuměl kemoeni, která se rczDoutsJe do vítězství
CET 21 v konkursu r.e druhv kenél CT. Nakonec se ukázalo, že vítězství v
soutěži bvlc zcela košer a že Doražení eventuelně cítící se ohrožené nravicové strany ^rotentokrát ostrouhaly mrkvičku. Já ostatně taky, ale vím,
že mám alesooň naději, že budu uchráněn seriál’ tvou "Dallas”, či auétráského "Návrat do ráje”. To už je myslím lenší i "Žena za pultem”.
V.H.
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V Praze dne 27.října 1993

34

Šumperk

V’

Vážená paní,
? 10 00 PRAHA 1, 4a pvfíftí te

Vážený pane,

Česká nezávislá televizní společnost, nositel licence CET 21,
zahajuje celoplošné celostátní televizní vysílání na bývalém kaná
lu F1 (nyní ČT2) dne 4.února 1994.

Dovolte, abychom Vás pozvali na tiskovou konferenci a sezná
mili Vás se stavem příprav a s našimi nejbližšími plány.
Tisková konference se koná dne 18.listopadu 1993 od 9:00 hod.
v salonku hotelu FLORA , Krapkova 34, OLOMOUC.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ivo

Petřík

vedoucí tiskové služby

Виксовичч From Lausanne, Switzerland. By CHAPPATTE.
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Zpravodaj
Liberálně demokratické strany

NALÉHAVÉ UPOZORNĚNÍ

Svůj případný příspěvek na Konto
liberální obnovy či příspěvek na po
řádání listopadové celostátní konference strany můžete zaslat poštovní
poukázkou typu C na adresu pražského sekretariátu LDS. Bankovní konto
našeho fondu bude zřízeno v nejbližších dnech.

1993
J

Chcete-li i nadále dostávat Zpravodaj LDS a účastnit se našich akcí,
přispějte alespoň minimální částkou na činnost strany !
Děkujeme

Výzva zakládajících členů LDS
Vážení přátelé !

Z potvrzení právní kontinuity naší strany českou exe
kutivou může mít stěží někdo větší pocit radostného
zadostiučinění než my, kteří jsme v předlistopadovém ob
dobí stáli u jejích počátků. Nepochybujeme, že úplná
náprava hmotných i morálních škod, které LDS utrpěla,
nebude záležitost ani snadná, ani krátkodobá. Ve vlast
ním zájmu se o ni musíme snažit: neměli bychom zapo
mínat ani na to, že demokracii špatně slouží ti, kteří se
bojí stát na svém právu. Naše strana má však na starosti
další, neméně důležité věci. Tím, že budoucnost Liberál
ně demokratické strany je dnes opět otevřená, mohou a musí - plně legitimní orgány LDS rychle připravovat ko
munální volby, obnovit své řady, získat nejen stoupence
a další členy, ale také přízeň sdělovacích prostředků, pra
covní prostory a prostředky i materiální zabezpečení.
Pevně věříme, že tím vším se bude zabývat mimořádná
konference LDS, jejíž datum konání navrhuje výkonný
výbor stanovit k výročí založení LDS na listopad letošní
ho roku. Do té dobyje třeba udělat mnoho práce.
Ti, kteří zůstali věrni liberálním principům a české
liberální straně, prokázali velkou trpělivost, vytrvalost
a obětavost. Je to dobře; všechny tyto vlastnosti budeme
potřebovat i v nejbližší budoucnosti. Jen my můžeme oži
vit ochablou činnost strany, jen my - nebo alespoň hlavně
my - ji můžeme v nastávajících měsících tohoto roku za
bezpečit finančně.

Nepochybujeme, že se těžko v řadách členů strany na
jde někdo, kdo právě teď nebude ochoten a schopen po
moci. Nejen úspěšní podnikatelé (a jsou už mezi námi
také) ale i všichni ostatní rádi, každý podle vlastních mož
ností, jistě přispějí k vytvoření základního finančního fon
du. Bez něho nemůže strana získat další prostředky sa
mostatným podnikáním a nemá morální oprávnění žádat
o podporu veřejnost. Na tomto základu velice záleží; pře
svědčili jsme se, že pokud jde o naše oprávněné nároky,
melou naše soudy nejen pomalu, ale i naprázdno.
Níže uvedení zakládající členové LDS dávají tímto
podnět k vytvoření konta liberální obnovy a zároveň na
ně ukládají každý částku 500,- Kč.
Jsme přesvědčeni, že založení a udržování takového
konta není pro nás, členy legální LDS obětí, ale povin
ností.
Zakládající členové LDS:

Miroslav Fleischman
Pavel Hnojský
Ing. Miloš Húbner
Ing. Michal Jankovec
akad. mal. Jiří Kovařík
Ing. arch. Ivan Macúch

Emanuel Mandler
Jana Petrová
Martin Svoboda
Milan Sýkora
Pavla Sýkorová
Dr. Karel Štindl

Předseda české vlády potvrdil právní subjektivitu LDS
Výkonný výbor LDS přijal s uspokojením dopis Ing. Václava Klause, jímž předseda vlády ČR potvrdil právní
kontinuitu naší strany. LDS proto bude ve smyslu usnesení celostátní konference konané dne 5. června 1993 s oka
mžitou platností působit jako legální politická strana; výkonný výbor navrhne předsednictvu, aby svolalo kil. listo
padu, datu 4. výročí vzniku LDS, mimořádnou konferenci strany. Ta by mela schválit současný postup vedení LDS
a projednat návrhy na další praktické kroky k celkovému zlepšení situace strany.

V Praze dne 7. září 1993

UBERÄLNÉ demokratická strana
TOMKOVA 4
14Q00 FAAHA4
TEL / FAX: 42 89 481

Výkonný výbor LDS

které do ní byly vkládány, považujeme za svůj hlavní úkol
aktivně zasahovat do politického života. LDS aktualizuje
svůj politický program, obnovuje své organizace a dopl
ňuje členskou základnu. Programovou prioritou LDS pro
nejbližší období zůstává omezování vlivu monopolů ve
všech oblastech života společnosti.

Nútený pan
PhDr. Petr Kreuz
1. místopředseda LDS
Praha

V Praze dne 19. srpna 1993
Č.j.: 30716/93-KPV

V Praze dne 21.9. 1993

za výkonný výbor LDS
Martin Litomiský
předseda

Vážený pane místopředsedo,
marně hledám dobrý důvod pro nové přešetření sta
noviska ministerstva vnitra ve věci, kterou ve svém dopi
se nazýváte diskriminací LDS. Tvrzení, že ministerstvo
vnitra zbavilo Vaši stranu právní subjektivity a uvrhlo
ji tak do bezprávného postavení, neodpovídá podle mých
informací skutečnosti. V předchozím dopisu jsem Vám
sdělil, že na právním postavení LDS se nic nezměnilo,
jak mně potvrdil ministr vnitra, a Vaše strana je stále
vedena v seznamu politických stran a hnutí. O odnětí
právní subjektivity nelze v této souvislosti hovořit
Pokud se v dopisu zmiňuji o dohodě sporných stran,
popř. o soudním rozhodnutí, jde o vyjmenování důvodů,
pro které by ministerstvo vnitra mohlo případně provést
výmaz strany. Tyto důvody, resp. předpoklady se však
nenaplnily, takže znovu opakuji, že Vaše tvrzení o ztrátě
právní subjektivity LDS je neopodstatněné.

S pozdravem
Václav Klaus

Svoláno předsednictvo LDS
V sobotu 16. října se v Praze uskuteční rozšířené zase
dání předsednictva naší strany. Na programu jednání je
návrh výkonného výboru na svolání mimořádné celostát
ní konference LDS u příležitosti 4. výročí vzniku strany.
Mimořádná konference by měla po formální stránce ukončit stav ilegality a schválit novou podobu základních
dokumentů strany. Předsednictvo by rovněž mělo konfe
renci předložit návrh koncepce pro příští období a pro
gram přípravy na komunální volby.

LDS k prohlášení
představitelů ODA
Potvrzením legitimity a právní kontinuity LDS nejvyšším představitelem české vlády skončila po 17 měsících
causa LDS. Protože však majetek odcizený skupinou bý
valých Členů LDS nadále zůstává v rukou ODA, a ta se
od spoluodpovědnosti za způsobenou škodu distancuje
(jak je patrné z reakce představitelů ODA v tisku), je ote
vřena causa ODA. Spor o majetek LDS jsme rozhodnuti
dovést do konce. Co bylo odcizeno, musí být vráceno
a křivda napravena.
Vlastním smyslem činnosti politických stran není ov
šem spor o majetek; v současné složité vnitropolitické si
tuaci, kdy politika pravicové koalice nesplňuje naděje,

O nezbytnosti revize české
politiky
Výzva všem politickým stranám
Velké a svou nedohlédnutclností nebývalé skandály
dávají podněty k úvahám o charakteru české vládní poli
tiky. Ale dvě okolnosti, vzbuzující obavy politicky aktivní
části veřejnosti, nás vedou k dalekosáhlejším myšlenkám
a závěrům.
První okolností je neúnosná situace v některých ob
lastech života naší společnosti. Nás všech se dotýká stav
naší bezpečnosti, rychle rostoucí těžká kriminalita, proti
níž nemají občané ochrany, neschopnost nejen policej
ních složek čelit zločinu, ale také soudu uplatňovat záko
ny. Před našima očima vyústily nedávné představy o nové
politice v politikaření a v postupující propojování poli
tické a hospodářské moci. Těžko je mít pocit bezpečí při
ochraně bezpečnostními složkami, v kterých řádí policej
ní gangy a bývalí důstojníci StB. Tak by, bohužel, bylo
možno pokračovat.
Druhou znepokojivou okolností jsou tendence, které
dávají najevo představitelé nynější vládní moci jednak
faktickými opatřeními, jednak záměry, které vyslovují.
Tak tři a půl roku po pádu komunismu si demokratický
stát osobuje právo (...) zasahovat do záležitostí právních
subjektů. Za takového stavu věcí se daří monopolům (jak
je například patrné z vývoje cen a pojištění), a to mono
polům nejen v hospodářské sféře.
Zvláště velké obavy vzbuzují přípravy tzv. územně
správního uspořádání. V těchto přípravách byla předem
vyloučena jakákoli jiná možnost než vytvoření silně cen
tralistického státu s víceméně formální samosprávou, stá
tu, jehož budoucí vývoj může vést k nečekaným a zby
tečným regionálním konfliktům. Tyto státně centralistic
ké tendence spojují dnešní českou vládní politiku s nega
tivními tradicemi Občanského fóra a poskytují nedobré
vyhlídky do budoucna. Pokud by se státně centralistické
tendence měly uplatnit, pak naše mladá a stále ještě ne
dokonalá demokracie, místo aby se nestále rozvíjela,
bude čím dále tím více omezována. Takovým vývojem
procházela naše země po druhé světové válce; historické
zkušenosti z té doby nás zavazují učinit vše pro to, aby se
Národní fronta a její praktiky nemohly vrátit.

/2/

Pluralita je základ demokracie. Nicméně není u nás
stále ještě zajištěna. Novelizace zákona o politických
stranách, tak jak je připravována, by na této nezajištčnosti mnoho nezměnila. Vnitřně rozporné mínění, které
ve vládní koalici zřejmě převažuje, že k demokratickému
vládnutí je zapotřebí mocenské restrikce stran na co nejmenší počet, vychází z mocensky absolutistické tradice,
která je u nás silná. Novelizace zákona o politických stra
nách a volebního zákona by měly rozvíjení této tradice
zabránit.
Současné postavení LDS nám neumožňuje předložit
vypracovanou alternativu k současné vládní politice. Jde
nám ostatně o něco jiného, o to, aby strany vládní koalice
samy přistoupily k důkladné revizi nynější oficiální poli
tiky: tak, aby odpovídala potřebám doby a národa.
Především, soudíme, je třeba skoncovat s nedefinova
ným a nesmírně škodlivým zasahováním minulosti do
dnešního života. Zákon o charakteru komunistického
režimu je třeba urychleně doprovodit jednoduchou
a účinnou novelou lustračního zákona, která by znemož
ňovala zbavovat odpovědnosti spolupracovníky StB.
LDS předkládá podnět: vedoucí funkce nemají být zapo
vězeny agentům StB, nýbrž osobám vedeným v registrech
svazků jako spolupracovníci StB. Zároveň je třeba učinit
pořádek v bezpečnostních složkách a službách.
LDS je přesvědčena, že je nutné, aby vládní koalice
revidovala svůj vztah k menšinám jako takovým a na tom
to základě znovu přistoupila k definici naší republikyjako
spolkového ne-dualistického státu se silně vyvinutou sa
mosprávou na základě historických zemí. Jedině demo
kratická tolerance k menšinám umožní formulovat tako
vé zásady zahraniční politiky, které dají České republice
možnost přispívat k přátelským vztahům středoevrop
ských států a národů.
Právě tak je zcela nezbytné, aby se podstatně změnil
vztah výkonné moci k právnímu systému, soudnictví a
uplatňování zákona. Celkem vzato nejsou nám nic naplat
zákony, které nelze uvést v život pro nemohoucnost sou
dů, popřípadě neochotu prokuratury či dalších složek.
Hrozbu rostoucí moci hospodářských, sdělovacích i dal
ších monopolů může limitovat pouze právní řád v práv
ním státě.
Na druhé straně je třeba zabránit, aby stát - třebas
právně „slabý“ - zasahoval do vnitřních záležitostí hospo
dářských a politických subjektů. Také v tomto směru je
revize nezbytně zapotřebí. Obracíme se s touto výzvou na
všechny politické strany a hlavně na strany vládní koalice.
Svobody, které nám přinesl dosavadní vývoj, jsou stále
ještě nedostatečné a nezajištěné. Demokracie není u nás
dotvořena a bude jenom taková, jakou ji uděláme. To je
věcí nás všech. Nás všechny ohrožuje aktuální tendence:
k absolutismu, monopolizaci a centralismu.
Proto je třeba, aby vládní politika doznala základních
změn.
Výkonný výbor LDS

LDS ke sporu o státní svátek
LDS s lítostí konstatuje, že různé politické síly problematizují nynčjší státní svátek 28. října. Tento státní svátek
symbolizuje vznik moderního českého státu a tradici de
mokratické republiky. Rozdělení československé federa
ce na této skutečnosti nic nemění.
Vítáme oživení svatováclavské tradice, ale nevidíme
důvodu, proč ji stavět do protikladu k tradici našeho mo
derního demokratického státu, která je integrující pro
všechny obyvatele a regiony České republiky. Takové in
tegrující působení svatováclavská tradice v současné do
bě nemá.

LDS žádá nástupnické strany
OF o vyrovnání závazků
Ve smyslu usnesení červnové celostátní konference
LDS se výkonný výbor strany obrátil na předsedu ODS
V. Klause a předsedu OH J. Dienstbiera se žádostí o vy
rovnání majetkových závazků bývalého Občanského fóra
vůči LDS. Jde především o podíl za 7 poslaneckých man
dátů LDS do bývalého FS a ČNR z parlamentních voleb
1990 a odpovídající podíl z rozsáhlých peněžních a věc
ných darů, jež OF získalo od svého vzniku do června 1990.
Na jejich získávání se z nezanedbatelné části podílela
právě LDS a její členové. Částku 270.000,- Kčs, kterou
LDS obdržela při svém odchodu z OF, pokládá výkonný
výbor LDS za zcela nedostatečnou, praví se v dopise.

Pozorovatelé v odborných
komisích LSNS
Na nedávném setkání delegace výkonného výboru
LDS s představiteli Liberální strany národně sociální
nám byla nabídnuta účast v odborných komisích LSNS.
Komise začnou pracovat během října letošního roku
a jejich činnost by měla být tematicky orientována podle
vzoru parlamentních výborů Poslanecké sněmovny ČR.
Výkonný výbor LDS nabídku LSNS projednal a delego
val do komisí pozorovatele: do komise ústavní a právní
Ivana Kronbauera; do komise pro zahraniční politiku
Dr. Zdeňka Wernera; do komise pro vědu, vzdělávání,
kulturu, mládež a tělovýchovu Dr. Petra Kreuze; do ko
mise národohospodářské Jiřího Lišku; do komise pro ve
řejnou správu a regionální rozvoj Ing. Vojtěcha Průšu; do
komise branné a bezpečnostní Jana Hernu; do komise
pro životní prostředí Josefa Matouška. Ve zbylých třech
komisích prozatím pozorovatele nemáme.
Naše strana udržuje s LSNS přátelské kontakty od po
čátku letošního roku. Další spolupráce by měla mít podo
bu pravidelných konzultativních schůzek, zaměřených
především k přípravě na nadcházející komunální volby.
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Z Nadace Demokratické iniciativy

- 1993. Vystoupení J. Bašty bylo analýzou nejen vývoje v bezpeč
nostních složkách a službách po listopadu 1989, nýbrž i jeho poli
ticko mocenského kontextu a přičiň současné neutěšené situace
v této oblasti. Druhou částí pořadu byla již tradiční tematická dis
kuse. V pondělí 20. září informovaly o pořadu PLK prakticky všech
ny hlavní deníky. Přednáška J. Bašty je pro zájemce k dispozici
na sekretariátu LDS u paní Mahlerové.

DEMOKRATICKÉ SPOLEČENSTVÍ
- základní politický projekt Nadace Dl
Projekt Demokratické společenství vychází z těchto předpokla
du: z úspěšných diskusních odpolední organizovaných Pražským
liberálním klubem; z potřeby společensky aktivních kruhů střed
ních vrstev integrovat střední stav jako sociální sílu; ze snahy při
spět k dialogu a vzájemné spolupráci politických stran, směrů
a skupin politického středu.
1. Diskusní odpoledne Pražského liberálního klubu vytvořila
během jednoho roku tradici tematicky závažných diskusí za účasti
významných osobností a v součinnosti s dalšími organizacemi.
Letošní rok bude PLK v této činnosti pokračovat a hodlá ji rozšířit
takto:
- Založit liberální kluby v hlavních oblastních centrech. V těch
to liberálních klubech bude možné opakovat některá témata Praž
ského liberálního klubu a s pomocí výboru liberálních klubů pořá
dat původní diskusní a přednášková odpoledne. Předpokladem
obojího je vytvoření liberálního klubu v daném místě.
- Věnovat se činnosti redakční a literární, která by spojila ob
lastní centra publikováním: přednášek liberálních klubů, popří
padě výraznějších diskusních příspěvků; ohlasů na diskuse libe
rálních klubů; dalších diskusních nebo analytických materiálů
souvisejících s Demokratickým společenstvím.
2. Demokratické společenství chce přispět ke konstituování
středního stavu a rehabilitaci inteligence.
Střední stav je dnes většinou chápán úzce v řemeslnicko-živnostensky podnikatelském smyslu bez zvláštního kulturního zamě
ření a sociální integrity založené na specifickém chápání hierar
chie hodnot. Takové integrovanosti nelze dosáhnout - a střední
stav nemůže plnit onu významnou úlohu pro společenskou stabi
litu, která mu právem náleží • dokud se mezi jeho vrstvy nezačlení
početné kruhy inte’igence.

unitárního státu (centralizace státní správy, regiony atd.) a fede
rálního uspořádání ČR na základě historických zemí; etatismus
v současné politice (občan - národ - stát); monopoly, občanské
svobody a právní řád: v hospodářství, v sdělovacích prostředcích,
v politické struktuře (se zvláštním zaměřením na causu LDS).
Aby napomohlo dosažení integrity středního stavu a uplatnění
přirozené funkce inteligence v národním organismu, bude Demo
kratické společenství navazovat kontakty s organizacemi sdružu
jícími střední vrstvy, se sdělovacími prostředky, vysokými škola
mi, vědeckými ústavy a dalšími intelektuálními pracovišti. Účelem
takových kontaktů je propagace Demokratického společenství,
publikování materiálů liberálních klubů, získání inteligence pro
účast na akcích Demokratického společenství.
3. Na základě toho, co bylo uvedeno výše, bude možno navázat
a udržovat spolupráci politických stran, směrů a skupin středu.
Tato spolupráce by se týkala liberálních klubů, ale také dalších
činností a akcí: seminářů, školení, zájezdů, výstav apod. (Před
běžné jednání proběhlo s Liberální stranou národní a sociální
a bylo dosaženo dohody o co nejširší spolupráci.)
Jakožto základní politický projekt Nadace Demokratické inicia
tivy je Demokratické společenství spravováno přímo výborem na
dace. Každý liberální klub bude mít vlastní výbor, činnost libe

rálních klubů koordinuje výbor, jehož předsedou byl zvolen pan
Jaroslav Bašta.

Zpravodaj Liberálně demokratické strany
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spojenou s tradiční tematickou diskusi.
Uzávěrka 8. října 1993.
Přednáška se uskuteční v sobotu 6. listopadu 1993
od 13.00 hod. v klubovně č. 9 Národního domu
(býv. ÚKDŽ), nám. Míru 2, Praha 2 - Vinohrady.

Hana Mahlcrová

Je milou povinností redakce Zpravodaje přivítat opět v řadách LDS našeho staronového člena, pana
architekta Tomáše Smetanu. Pan architekt Smetana byl v letech 1990-91 hlavním tvůrcem komunálního
programu pražské LDS a jejím význačným reprezentantem. Po puči V. Hradské rezignoval na činnost
ve straně.
Pražský liberální klub při Nadaci Demokratické
Dr. Josefa Harny
iniciativy pro kulturu a politiku
;
— ---=
Vás srdečně zve na přednášku

za Pražský liberální klub při NDI

V sobotu 18. září proběhl v pražském Národním domě další
pořad Pražského liberálního klubu, přednáška pana Jaroslava
Bašty na téma Bezpečnostní koncepce ČSFR a ČR v letech 1989

Toto pevné sociální včlenění je předpokladem rehabilitace in
teligence v životě národní společnosti, ktomu, aby tu získala ono
přirozené místo, které před nedávném ztratila. Jejím vlastním po
sláním není uplatňování intelektuální výlučnosti v rámci politic
kých aktivit, nýbrž schopnost reflektovat závažné otázky národní
existence a pomáhat při jejich řešení.
Pro tuto koncepční činnost chce Demokratické společenství zí
skat tvůrčí, technickou i humanistickou inteligenci. Po věcné strán
ce jde o dva široké úkoly:
- vyrovnání s minulostí
- reflexe současných národních a celospolečenských potřeb.
(Je zřejmé, že první úkol určuje druhý.)
Po třech a půl letech svobodného vývoje by bylo chybou chá
pat vyrovnání s minulostí pouze jako problém, jak si poradit s no
menklaturními kádry, příslušníky StB a jejich agenty. Tento „nejužší“ způsob vyrovnání s minulostí by měl být ukončen co nejdří
ve, aby mohly být nastoleny další významné otázky.
Demokratické společenství se hodlá v nejbližší době těmto
otázkám věnovat. Uvádíme několik okruhů témat, které na ně na
vazují: zodpovědnost řadového občana v socialismu a za socia
lismus; vztah českého národa k Němcům, odsun Němců, otázka
dialogu se sudetskými Němci (a dialogu uvnitř národního spole
čenství o česko-německých vztazích); vztah Čechů k Slovákům
a Maďarům a vůbec k menšinám v hranicích bývalé ČSR; otázka

