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Nad důsledky
K R I Z E

ČESKÉ

POLITIKY

Zvykli jsme dnes nadávat na Mečiara a na nepřiměřené ambice slo
venského
národa, jehož plných 80 procent občanů důvěřuje svému
premiérovi.Nechápavě kroutíme hlavou nad požadavky na rozdělení ply
nevodu, na zřízení slovenské emisní banky, nad vzpomínkovými akty
k výročí Tisový popravy. Jestliže však sledujeme impotenci české po
litiky, která se neustále fixuje na dualistickou federaci,
myslí
Československy ve smyslu teritoriálního panství a nikoli ve smyslu
svobodného soužití, musíme nutně dojít k závěru, že vývoj slovenské
politické scény je více než logický. Řešení státoprávního uspořádání
není zatím stále považováno za jeden z prvořadých problémů nejen ve
vztahu ke Slovensku, ale i k Moravě, jejíž nároky na samosprávu rov
něž není namístě zlehčovat. Přitom se snadno zapomíná na prostý
fakt, že ani ekonomická reforma nemôže být procesem izolovaným od
reformy politického a státoprávního systému.
Na pozitivní řeSení uspořádání státu klade LDS velký dôraz již od
svých prvních programových dokumentů. Toto stanovisko od počátku
vychází z liberálního pojetí občanských svobod,které se v této obla
sti realizují
širokou autonomií regiónů a uplatněním práva národů i
národnostních menšin na sebeurčení. Celý první rok byly tyto postoje
chápány spíSe jako okrasa politického programu a jen málokdo v nich
viděl skutečné východisko možné koncepce české politiky.
Bylo to
zřejmé již v dubnu 1990, kdy LDS (tehdy ČsDI) vydalo prohláSení pod
názvem "Svoboda-tolerance-aktivita". V tomto prohláSení se mimo jiné
praví: "Nedostatek koncepce a přebytek improvizace se projevily zej
ména v otázce soužití Cechů a Slováků."A o několik řádek níže :
"Bez svobody a tolerance se toto soužití neobejde. Nedělejme si ilu
ze, buď bude svobodné a dobrovolné, nebo žádné." Ve chvíli kdy byla
tato otázka naplno otevřena v souvislosti s vystoupením slovenských
separatistických sil, snažili se zástupci nejvySSích výkonných orgá
nů
urovnat celou
věc
pomocí
kabinetní
politiky,
za zády
parlamentu.Takto se smutně proslavila schůzka představitelů všech
tří vlád v Trenčianských Teplicích v srpnu 1990.Od této doby již mů
žeme sledovat souvislou nit politické aktivity liberálních demokra
tů v této sféře.Kromě zásadního nesouhlasu s řešením krizových situ
ací kabinetní politikou usilovala LDS o to, aby česká reprezentace
přestala strašit společnost rozpadem státu a namísto toho konečně
formulovala v jakém státě chtějí Ceěi žít.Jestliže si totiž nevymys
líme odpověď na tuto základní otázku,jestliže nevíme co chceme, ne
máme ani o čem jednat a můžeme jedině pokračovat v politice chlácho
lení rozvášněných nacionalistó,v politice neochotných Ústupků a pře
zírání celého problému. Jestliže nám však upřímně záleží na zachování společného státu na principu dobrovolnosti, je právě tato politi-
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ka nejpřímgjBÍ cestou k jeho rozpadu.A analogicky - jestliže nechce
me aby, ulice moravských měst patřily extrémním silám a křiklounftm
musíme přiznat Moravě její historicky oprávněný požadavek na přimě
řený stupeří autonomie.
Zatímco posloucháme prázdné íráze o naplňování
pojmu fede
race,
stoupla ve slovenském veřejném mínění podpora myšlence sa
mostatného státu od října minulého roku o dalších 6 % . V současné
době je tedy na Slovensku 16 % zastánců samostatnosti a dalších 15 %
se vyslovilo pro konfederaci, tedy pro formu soužití, která podle
evropských
zkušeností
nemá
téměř
žádnou
naději
na delší
trvání. Tomuto vývoji mohlo však dávno zabránit referendum, které
LDS navrhovala již v létě 1990. Populistické tendence by neměly tak
velký ohlas ani na Slovensku ani na Moravě,
kdyby Česká politická
reprezentace projevila vůli situaci
řešit,
kdyby měla koncepci
a nestála kupříkladu bezradně nad návrhem na spolkové uspořádání.
Tento návrh vyslovila LDS poprvé na tiskové konferenci v listopadu
minulého roku.
-fr

Přehled

politické

aktivity

LDS

v oblasti uspořádání státu

21.8.1990

Dopis poslanců LDS prezidentu republiky, v němž je vy
sloven nesouhlas s jednáním vlád v Trenčianských Tep
licích.
V dopise se praví,
že tento postup vede
k
vychýlení
rovnováhy
státních institucí
směren
k exekutivě.Poslanci požádali prezidenta aby neprodle
ně svolal Federální shromáždění.

22.8.1990

Na své tiskové konferenci seznámila LDS zástupce sdě
lovacích prostředků se svým stanoviskem ke schůzce
v Trenčianských Teplicích.Představ!telé strany upozoi—
ni li
na fakt,
že připravované
ústavní změny neberou
v potaz nároky Moravy a Slezska.Byl vysloven požadavek
zveřejnění obsahu jednání,svolání parlamentů a předlo
žení jakýchkoli závažných ústavních zrněn referendu.

1.10.1990

Ve společné Deklaraci politiky pravého středu se LDS a
KDS vyslovily pro nové uspořádání, jež by bylo zárukou
lidských práv a občanských svobod. Je zde zdůrazněno,
že
ústavní systém musí obsahovat reálnou a pro obě
části přijatelnou možnost vystoupení ze svazku.

1.11.1990

Mladá fronta uveřejňuje obsáhlý rozhovor s předsedou
LDS Emanuelem Mandlerem pod titulem
"Česká politika
je bezzubá".E.Mandler zde m.j.řekl:"Čeští politikové
reagují na slovenské požadavky způsobem zcela apoli
tickým : pomalým ustupováním,
ztrátou fantazie a nes
chopností hájit české zájmy."

9.11.1990

Na tiskové konferenci zveřejnila LDS návrh na spolkové
uspořádání
státu.K návrhu kompetenčních zákonů řekl
E.Mandler, že jde o faktickou demontáž společného stá
tu .

9.12.1990

LDS spolu s dalšími

stranami demokratické pravice od-
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soudila ve společném prohlášení ultimatívni charakter
slovenských požadavků při jednání parlamentu.

11.12.1990

Ve Federálním shromáždění
vystoupili
při
rozpravě o
rozdělení kompetencí mezi federaci a republiky poslan
ci LDS E.Mandler a B.Doležal se stanoviskem, že nejen
Slováci mají právo na to, aby Češi chápali jejich záj
my,
ale
i
slovenská strana by měla chápat zájmy
české.Pokud je pojetí státu spravedlivého i k národ
nostním menšimnám pro slovenskou stranu nepřijatelné,
existuje tu jako krajní, ale schůdná alternativa úplné
osamostatnění republik.

14.2.1991

V diskusi
k usnesení
České národní rady o plnění
vládního programu podpořil
předseda klubu LDS Karel
Stindl variantu spolkového uspořádání státu jako při
jatelnou pro všechny zúčastněné strany.Usnesení však
bylo přijato s pozměňovacím návrhem klubu OF, který
řešení státoprávního uspořádání oddálil a znemožnil
iniciativu českého parlamentu.
Poslanci LDS hlasovali
proti tomuto znění a podpořili poslance HSD, kteří na
protest opustili sněmovnu.

16.2.1991

Moravskoslezský výbor LDS vydal prohlášení v němž ozna
čil postup OF v ČNR za politickou chybu,
která môže
vést k destabi1izaci politické situace na Moravě.

6.3.1991

Zástupci sdělovacích prostředků byli na tiskové konfe
renci LDS seznámeni s podrobným stanoviskem k uspořá
dání státu.Ve stanovisku bylo zdůrazněno, že současné
uspořádání
dvoučlenné
federace
je
zastaralé
a nefunkční.Další
postup k dualismu prohlubuje všeo
becné obtíže fungování
státu.LDS usiluje o jednotný
stát s širokou autonomií
jeho částí. Takovým požadav
kům nejlépe vyhovuje uspořádání spolkové.

V Praze proběhla
MIMOŘÁDNÁ KONFERENCE LDS

V sobotu 23.dubna proběhla v Praze na Vinohradech mimořádná kon
ference Liberálně demokratické strany. Konference měla ráz čistě
pracovní,čemuž odpovídal i nižší počet
delegátů - sto zástupců zá
kladních organizací a zástupců orgánů strany jednalo o několika změ
nách ve znění stanov, jež by přizpůsobily vnitřní normy práce strany
aktuálním potřebám a o změnách v obsazení výkonného výboru a předšed
nictva LDS.
O současné činnosti strany v souvislosti
s prudkým politickým
vývojem ve společnosti hovořil ve svém úvodním slově předseda LDS
Emanuel
Mandler.
Připomenul
stručně
cíl
mimořádné konference
a Vznledem k množství její práce požádal delegáty aby jednali maxi
málně věcně.Předmětem návrhu změny stanov,jenž konferenci předložilo
předsednictvo bylo především dořešení právní i organizační subjekti
vity oblastních, okresních a místních organizací a také zájmových
sekcí. Významnou úpravou je také rozšíření předsednictva, v němž by
kromě dosavadních zástupců oblastních organizací mělo mít své stálé
místo i několik ( nejvýše však sedm ) osobností z řad členů strany,
k jejichž kooptaci stačí schválení předsednictvem. Tato úprava se
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vesměs týká významných zahraničních členů. Mimořádná konference
schválila personální změny ve výkonném výboru. Na místo odstoupivší
dr.Lenky Grollové a Ilji
Storočenka nastoupila dr.Viktoria Hradská,
místopředsedkyně vládního výboru České republiky pro zahraniční
a poslanec České národní
rady,
člen krnovské
městské
orga
nizace René Hába. Do předsednictva strany byl
kooptován význam
ný český filosof
a historik Zdeněk Vašíček, který pôsobí v Paříži,
nizozemský
podnikatel Jan Bulva a švédský
obchodník
Robert
Hanyka. Tito noví
členové předsednictva mají
zásluhy na části
současných zahraničních styků LDS.
Delegáti
rovněž schválili změnu
v obsazení funkce organizačního tajemníka strany, potvrdili tak roz
hodnutí předsednictva pověřit touto funkcí
ing.Michala Jankovce na
místo Vladimíra Rumia, který v současné době pracuje jako tajemník
pro zahraniční styky.Koníerence neschválila návrh na snížení člens
kých příspěvků z dvaceti na deset korun a často diskutovanou otázku
neplatičů vyřešila tak, že tito naši
členové mají možnost zaplatit
příspěvky zpětně, přičemž se za datum vzniku členství
počítá to,
které je takto zpětně uhrazeno a nikoli datum podepsání přihlášky.
Výše zpětného uhrazení příspěvků je tedy na rozhodnutí samotného
člena strany. Součástí diskuse byly i informace Karla Stindla a Bo
humila Doležala o působení poslanců v zákonodárných sborech a velmi
zajímavá byla i improvizovaná zpráva dr.Hradské o koncepci a vlastní
činnosti zahraničního výboru české vlády. Po skončení konference ná
sledovala schůze poslanců obecních zastúpitelsev LDS.

Usnesení

I.

mimořádné

konference:

Mimořádná konference LDS bere na vědomí:
1)
Zprávu Vladimíra Rumia o stavu pokladny.
2) Zprávu ing.Jiřího Pechláta o vzniku Nadace Františka
Palackého a o náplni její činnosti.
3) Zprávu předsedy strany Emanuela Mandlera o Dohodě
demokratických pravicových sil a o spolupráci stran v
ní sdružených.
4) Zprávu poslance
Karla Stindla
o vzniku řádného
poslaneckého klubu LDS v České národní radě.
5) Informaci dr.
Viktorie Hradské o zahraničním výboru
vlády České republiky.
6) Zprávu ing.Michala Jankovce o současné politické situa
ci a vytváření sítě organizací a sekcí.
7) Zprávy Bohumila Doležala, Vladimíra Rumia a Bohumila
Smrčky o zahraničních stycích a spolupráci.
8)
Návrh pana Copky o lustracích.

II. Mimořádná konference LDS schvaluje:
1)
Změnu stanov dle předloženého návrhu.
2)
Předložený návrh a doplňující návrhy doplňující volby
do a) výkonného výboru
b) předsednictva
c) revizní komise
a změnu v obsazení funkce organizačního tajemníka.

III.Mimořádná konference
dr.Gregorem :

LDS

přijala

prohlášení

přednesené
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PROHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ KONFERENCE LDS

Uskutečnění naší mimořádné konference je výrazem toho, že LDS ne
stojí stranou současného politického vývoje a je i nadále připravena
se podílet na obnově a budování svobodné a demokratické společnosti.
Toto úsilí se přirozeně neobejde bez úzké spolupráce b těmi politic
kými silami b nimiž LDS sdílí příbuzná programová východiska. Jde
o strany a proudy středu a pravice sdružující občany, kteří neCekají
pasivně na to, až jim stát zajistí osobní blahobyt, ale naopak svou
individuální aktivitou staví základy lepší budoucnosti země. Sama
LDS je stranou, která je připravena přijímat zásadní rozhodnutí, ale
navazuje i na českou tradici drobné práce.
Vedle vytváření bloků stran, které při
respektování
identity
partnerů spolupracují na nejrůznějších úrovních,
vidí LDS rovněž
nutnost dalšího rozvoje liberalismu,
který staví na občanských svo
bodách ve včech oblastech života a na pevném právním rámci,v němž se
tyto svobody realizují. Za tímto účelem LDS napomáhá vzniku veřej
ných liberálních klubů, které jsou otevřeny pro věechny svobodomysl
né občany, příslušníky partnerských stran i nestraníky.
V současné politické situaci je pro LDS jednou z nejzávažnějších
otázek státoprávní
uspořádání.
Naěe strana usiluje o uspořádání
spolkové, které v sobě spojuje mySlenku jednotného československého
státu s Širokou územní autonomií. Zemské zřízení v Čechách a na Mo
ravě považuje LDS za první a neodkladný krok k tomuto cíli. Za zá
klad státu považujeme silné a samosprávné obce.

Z parlamentu...
LDS a lustrace

Parlamentní komise pro vyšetřování událostí ze 17.listopadu zve
řejnila na základě usnesení pléna FS jména poslanců, kteří spolupra 
covali se Státní
bezpečností. Stalo se tedy konečně to co mělo být
už dávno.A ejhle - všichni
jmenovaní poslanci prohlašují,
že jsou
obětními beránky a někteří jejich útlocitní kolegové sahají po blb
li, koránu a dokumentech o lidských právech, aby dokázali, že zve
řejněním agentů se stala zavrženíhodná nepravost.
Jakoby nikdo
z těchto poslanců nepomyslel na to,
jak důležitou věcí je zachování
alespoň elementární
důvěry
veřejnosti ve vrcholný zákonodárný
sbor.Podle LDS je nejen neudržitelné, aby obsah dokumentů o agentech
StB zůstal před společností utajen, ale je také nemístné,aby poslan
ci, u nichž je podezření ze spolupráce s StB na základě dokladů tak
vysoké, setrvávali na svých poslaneckých křeslech. Na závěr rozpravy
k výsledkům práce vyšetřovací
komise vystoupil ve Federálním shro
máždění s takovýnto postojem i
předseda LDS Emanuel Mandler. Připo
menul, že komise byla ke své činnosti pověřena parelamentem, svůj
úkol v tomto směru splnila a je nyní nemístné její činnost označovat
za protidemokratickou .

Zákon o půdě:
Transformace

je

nezbytná

!

V rozpravě k návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě
vystoupili na 13.schůzi FS oba naši poslanci.
Emanuel
Mandler se ve svém projevu pozastavil
nad
tím,
že
vláda oproti
zákonu o malé privatizaci
tentokrát zaváhala v otázce
skutečné transformace vlastnických vztahů a ustoupila tlaku ze stra
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ny JZD,které v žádném případě nepředstavují
svobodné sdružení sku
tečných vlastník©, nýbrž
jsou dědictvím socialistické éry.
Bez
transformace současných družstev je úspěch
ekonomické reformy
nemyslitelný. V této souvislosti vyslovil E.Handier politování nad
tím, že nebyl plénu dán k projednání návrh 3 T ( Tylóv návrh ), kte
rý na rozdíl od vládního návrhu skutečnou transformaci vlastnických
vztah© obsahuje. K tlaku části
zemědělc© mimojiné řekl: "Nelze zapo
menout na to, že zákon o pódě představuje nejen pozemkovou reformu,
ale také velmi dôležitou a podstatnou součást celkové transformace
našeho národního hospodářství od direktivního socialistického řízení
ke svobodnému tržnímu hospodářství. To je ta věc, která nás vede
k přesvědčení, že v případě tohoto zákona nejde zdaleka jen o země
dělské obyvatelstvo, nýbrž celou společnost." V případě vracení pôdy
právnickým osobám a nejen fyzickým se E.Handier postavil proti tomu,
aby z něj byla vynechána církev.
Bohumil Doležal
se ve
svém
vystoupení zabýval
především
otázkou navrácení pôdy příslušníkům národnostních menšin, jimž byla
půda zabavena před 25. únorem 1948. Řekl, že v této souvislosti nelze
toto datum považovat za hranici mezi obdobími dobra a zla.Tito přís
lušníci národnostních menšin,
kteří
si
československé občanství
zachovali, nemohou být při navrácení
pôdy vynecháni. "Spravedlnost,
kterou (v opačném případě)
nabídneme, bude spravedlností velmi čás
tečnou. Bude spravedlností pro Cechy a Slováky a dáme tím najevo, že
se občané tohoto státu dělí do dvou kast: na jedny, co jsou si rovni
ve všem všudy, a na druhé, kteří jsou těm prvním rovni o něco méně."
+ V souvislosti s vyjádřením federální vlády, že bude zachována dva
advacet i procentní daří z obratu u periodického tisku, přičemž vláda
bude subvencovat vybraná periodika, vystoupil v pátek 5.dubna ve Fe
derálním shromáždění Emanuel Mandler a podal opakovaně návrh,
aby
byla v parlamentu tato otázka prodiskutována a aby se k této infor
maci vyjádřili přítomní členové vlády. Předsedající J.Stank však ná
vrh odmítl s tím, že není ukončeno jednání
k zákonu o pódě (není
ukončeno ještě dnes). Václav Klaus v následujících dnech vystoupil
veřejně s tím, že vláda nebude podporovat noviny podle svého výběru.

Dnes jsme se zeptali
dr.Marie Mandlerové,
vedoucí
činnost právní komise.

kanceláře

poslanců

LDS, na

"V současné dobé pracuje v právní komisi šest právníků,z nichž
každý je odborníkem v jiné oblasti,
je zde specialista na občanské
právo, rodinné, trestní, hospodářské a podobné.
Posláním této komise je především odborná pomoc našim poslancům
ve formě konzultací a expertis.husím však říci, že tu ne jefektivnéjší podobu spolupráce zatím hledáme.Hejprve musí dojít k určitému
sladění požadavků Kruhu poslanců s možnostmi
komise. Zatím jsme se
zabývali otázkou státoprávního uspořádání,
zákonem o politických
stranách, zákonem o ČTK a podrobné jsme hovořili o problémech spojenýcn s lustracemi, s lustracemi.Perspektivně se počítá s tím, že
by se komise na základé požadavků strany zabývala i vlastní legisla
tivní prací, aby naši poslane i mohli v zákonodárných sborech předk
ládat vlastní návrhy zákonů, jak se to koneckonců již jednou podaři
lo u návrhu zákonné úpravy orgánů parlamentu.Komise sama nepracuje
v rovině politické a pracuje na základé zadání. Do budoucna by nemě
la sloužit jen poslancům parlamentu,
ale i členům obecních zastupitelset či jiným sekcím LDS."
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ZPRAVODAJ: Toto Číslo je z velké Části věnováno stanoviskům LDS
právě k uspořádání
státu o němž jste se také zmínila. Jaké jsou
v této oblasti postoje Členů komise ?
"Vidíte,
zde jste mě trochu zaskočil. U tohoto problému se na
ši
právníci těžko mohou oprostit od pohledu politického a myslet
čistě profesně v intencích žádání.
Jednoznačné se shodujeme na tom,
že nejpčijatelnějěí variantou je spolkové zřízení, a to trojčlenné
nebo
vícečlenné, které
by
nebylo
zatíženo
národnostním
principem.Požadavek slovenské reprezentace, aby se v takovém případě
pro Slovensko nadále uplatňovala zásada zákazu majorizace, pokládáme
za
nepřijatelný.
Ustavení
zemského zřízení
v samotné České
repub1ice,chápané jako předstupeň spolkového uspořádání,se však čle
nům komise jeví jako nebezpečné, protože by se zřejmé již spolkového
uspořádání nedosáhlo.
Kromě toho je zde složitá i otázka postavení
orgánů případných zemí a jejich kompetencí. Tímto problémem by se
komise chtěla zabývat pouze v případě, že Česká národní rada spolko
vé uspořádání v celém Československu podporovat nebude."

ZPRÁVY
E. Mandler v Moravské Třebové

V pondělí 8.dubna navštívili předseda strany E.Mandler a Clen vý
konného výboru M.Litomiský Moravskou Třebovou,kde se zůCastnili
schůzky výboru místní organizace LDS, kterou vede Pan Karel Tomášek.
Mezi schůzkou výboru a Členskou schůzí se E.Mandler sešel se staros
tou města panem Oldřichem Vlkem,který s naší stranou velmi
sympati
zuje. Po setkání s dalšími Cleny LDS se E.Mandler zóCastnil veřejného
zasedání městského zastupitelstva na níž se projednával návrh magis
trátu na vytvoření okresu Moravská Třebová a jeho připojení k morav
ské
zemi.
E.Mandler
ve
svém
vystoupení
tyto
požadavky
podpoři1.Jednání zastupitelstva se rovněž zôCastnil poslanec ČNR za
LDS L.Nedbálek, brněnský starosta V.Mencl a další poslanci FS a ČNR.
+ 7.dubna navštívil E.Mandler na pozvání rakouské strany FPO VídeM,
kde tato strana pořádala slavnostní shromáždění k 35.výroCí
svého
vzniku nazvané Milníky vzestupu.Při této příležitosti se E.Mandler
sešel s předsedou parlamentní frakce FPÓ S.Frischenlagerem.

Z tiskové konference

U příležitosti mimořádné konference strany uspořádalo vedení
LDS 25.března v Praze v Obecním domě tiskovou konferenci, které se
tentokrát zúčastnil ústřední tajemník Křesťansko demokratické strany
Tomáš Svoboda.
Kromě informací o jednání
mimořádné konference bylo
sdělovacím prostředkům poskytnuto stanovisko LDS k lustracím.
Po
slanci LDS ve FS podle tohoto stanoviska uvažují o možnosti podat
s blízkými parlamentními skupinami návrh zákona, který by zpřístup
nil veřejnosti všechny dostupné údaje o agentech bývalé Státní bezpeCnosti. Hlavním důvodem je skutečnost,
že aparát, který má tyto
údaje v rukou, má zároveň moc, jež není vymezena žádnou zákonnou úpravou.Utajováním informací o agentech se prodlužuje období revoluč
ní nestability. Sestřih z tiskové koference vysílala opakovaně tele
vize, ohlasy z tisku jsme přetiskli v našem pravidelném monitoringu.
Karel Štindl

v

Madridu

Ve dnech 2.-3.dubna navštívil místopředseda LDS a předseda zahra
ničního výboru ČNR s delegací poslanců FS a SNR Španělsko,
kde se
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zúčastnil Konference o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě, která se
poprvé sešla ve své parlamentní dimenzi. Vedoucím československé de
legace byl
poslanec FS Jan Sokol. Na jednání,
jehož se zúčastnili
zástupci všech evropských zemí, USA a Kanady, byly stanoveny zásady,
na nichž bude vytvořen parlament
zemí KBSE. Pôjde o jedinou meziná
rodní parlamentní instituci do níž jsou zapojeny země bývalého komu
nistického bloku včetně SSSR. Smyslem ustavení parlamentní dimenze
je prohloubení činnosti KBSE, v níž zatím působily pouze výkonné or
gány zúčastněných stát ů . Par 1 ament. ne bude scházet jednou ročné,jako
potřebný aparát bude zatím využívat služeb kanceláře Evropského pat—
lam^ntu a ze svého Jednání bude přijímat rezoluce ve formě doporu
čení
pro vládní dimenzi KBSE. Největší
obtíže působilo dohodnutí
způsobu
schvalování dokumentů,
budou přijímány prostou většinou,
v některých případech dvoutřetinovou,
a stanovení
klíče pro počet
delegátů z jednotlivých zemí, kde především Jugoslávie usilovala
o větší
počet než by měla mít podle stanovených kriterií - počet
obyvatel, rozloha a výše národního důchodu. Československá delegace
oficiálně jednala s maďarskou a
polskou delegací, Karel
Stindl se
k neformálnímu rozhovoru sešel s předsedou parlamentní frakce Soli
darity v polském Sejmu Bronislawem Geremkem a s poslancem německého
Bundestagu za FDP dr.Wernerem Hoyerem. Během svého pobytu ve Španěl
sku zaslal Karel Stindl pozdtav předsedovi LI Adolfo Suárezovi.

První kontakty
s dánskými liberály

Členové
táborské organizace
LDS
Alena Němcová, Bohumil
Smrč
ka a táborský místostarosta Miroslav Pán navštívili v druhé polovině
března Dánsko. Na přátelskou návštěvu je pozvala oblastní organizace
liberální strany Venstre ve městě Arhusu.Venstre Je druhá nejsiInější strana v Dánsku, má 79 000 členů a zastoupení ve vládě. Během po
bytu našich členů v Dánsku byly
zvažovány možnosti partnerské spo
lupráce mezi
městy Táborem a Skandenborgem a také možnost setkání
obou stran na úrovni vedení.
Návštěva profesora Fischera

Na pozvání LDS a za spolupráce s Nadací Fridricha Naumanna navští
vil ve dnech 8.- 9. 4.
Prahu a Brno prof.Lothar Fischer, významný
německý odborník na státoprávní
uspořádání a poradce spolkových minisrtrů. V České národní radě byl prof.Fischer přijat místopředsedou
parlamentu J.Kasalem a předsedou zahraničního výboru
K.Štindlem
a poté poskytl skupině poslanců přednášku o spolkovém zřízení v sou
vislosti s ekonomickou reformou. V Brně se německý host sešel s pri
mátorem města V.Menclem a se členy městského zastupitelstva a brněn
skými poslanci zákonodárných sborů.
Po celou dobu návštěvy provázel
prof.Fischera předseda Ms.výboru LDS a poslanec ČNR Vladislav VaMák.
Rozvoj klubů

V probíhající
jarní kampani za rozšíření
členské základny dáváme
velký důraz na podporu veřejných klubů - Liberálních fór. V pražském
klubu na Smíchově proběhlo po jeho otevření již několik více či méně
úspěšných
akcí.Nadace Františka Palackého uspořádala
20.3.večer
s českým surrealistou Řezníčkem, 25.3.se zde představila Dohoda de
mokratické pravice a 28.3. zde proběhla zatím nejúspěšně Jší akce
- večer s ministrem zdravotnictví Martinem Bojarem,
kterého se zú
častnilo několik ředitelů pražských OÚNZ,
primáři,lékaři a hlavní
sestry z pražských nemocnic a také odborníci LDS.Hovořílo se
přede
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vším o nové struktuře naéeho zdravotnictví a o pluralitním systému
pojišťovnictví.8.4. zde proběhl poslanecký den LDS a 16.4.zde René
Hába, poslanec LDS v ČNR měl přednášku o majetku obcí.Liberální klub
je
již delší
čas činný
i v Brně,proběhl zde velmi úspěšný večer
s ministrem pro privatizaci Tomáéem Ježkem, poslanec LDS L.Nedbálek
zde hovořil
o lustracích,v
Brně proběhlo také setkání
členů
Ms.výboru LDS s podnikateli a diskusní večer na téma Současná poli
tická situace a odpovědnost inteligence,
kterou vedl
člen výboru
dr.M.Gregor. 18.března bylo otevření
klubu oznámeno na tiskové kon
ferenci v Českých Budějovicích za přítomnosti
poslanců ČNR za LDS
K.Štindla a J.Effenbergera a 20.března v Moravské Třebové za přítom
nosti dr.V.Hradské a organizačního tajemníka M.Jankovce. Kromě toho
proběhla řada dalších akcí,veřejných schůzí a setkání z nichž význarnnější bylo kupříkladu setkání
partnerských organizací FDP Weiden
a plzeňské LDS za přítomnosti místopředsedy LDS B.Doležala a předse
dy bavorské
zemské organizace FDP a poslance Bundestagu pana Grllnbecka.

od FDP
Pozfrav

Emanuel Mandler obdržel odpověď od předsedy německé Freie Demok
ratische Partei
hraběte Otto von Lambsdorffa na osobní dopis.Tento
dopis, který
předal hraběti Lambsdorfovi při
svém nedávném přijetí
v Bonnu Bohumil Doležal,obsahoval popis situace naší strany - Čtenáře
Zpravodaje bude jistě zajímat, že hrabě Lambsdorff dal pokyn zemským
a místním organizacím FDP v Bavorsku a Sasku, aby navazovaly kontak
ty a udržovaly partnerské vztahy s oblastními a místními organizace
mi
LDS. V závěru dopisu popřál pan Lambsdorff LDS mnoho úspěchů
v nelehkém období budování liberální strany.
+ Bohumil
Doležal
obdržel
pozvánku na
1.řádný sjezd zemské
organizace FDP v Sasku-Anhalteku, který se koná 20.4. ve Freyburgu.

I/áclav Klaus zaslal za přípravný
výbor Občanské demokratické
strany předsedovi LDS E.Mand 1erovi pozvánku
na ustavující kongres
který se uskuteční 20 . a 21.dubna v Olomouci. Na
tento den obdržel
výkonný
výbor LDS
zároveň pozvánku
na konferenci
Občanské
demokratické aliance, která proběhne v Praze.

Z pražského aktivu

V pondělí 15.4. proběhl v prostorách Liberálního fóra aktiv praž
ské organizace LDS. Přes 50 pražských členů diskutovalo o problémech
rozšiřování
sítě místních organizací
a aktivizace činnosti LDS
v Praze. Jako jedno z osvědčených řešení posílení slabých obvodních
organizací se ukázalo dočasné připojení k organizacím silným. Nej
lepší činnost již delší dobu vykazují
organizace v Praze 5 a 9. Ur
čitou nespokojenost projevili někteří
diskutující s tokem informací
uvnitř strany. V této souvislosti
bude zřejmě nutné usilovat o čas
tější vycházení našeho Zpravodaje, je to ovšem problém našich omeze
ných prostředků, mimojiné i kapacity přístrojů. Do rozšířené pražské
koordinační
rady byli
zvoleni
dr.František Hodík, Josef Gabriš,
ing.Jiří Novák a Vladimír Ruml.Aktivu se zúčastnil předseda strany
Emanuel
Mandler. Aktiv byl
celkově hodnocen jako úspěšný. Dodejme
k tomu, že to je jistě zásluha předsedy PKR Svatopluka Crkala a dal
ších členů PKR.
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Nejbližěí akce liberálních íór
klubů pro politiku kulturu a společnost,jež jsou
partnery liberálních íór v zemích ES.

25.4. Večer s pražským hygienikem, přednáška, diskuse
(zač.18.30)
29.4. Setkání s ministrem Tomášem Ježkem,diskuse o privatizaci
(zač.18.30)
27.4. Schózka tiskové
komise LDS ( na schdzku jsou zváni všichni
zájemci o práci v komisi, zač.11.00)
5.5.
Schóze předsednictva LDS (zač.11.00,10.00 organizační výbor)

kontakt: František Gabriel, Kpt.Nálepky 621, tel.0618 26 796

22.4.

Přednáška o majetku obcí, některý z poslancó LDS z ČNR
(v sále okresního úi*adu, zač. 18.00)

Hradeq Králové.
kontakt: Dtto Levínský, Mánesova 807,tel.049 303 54

7.5.

Zahájení činnosti klubu,

představení Hradecké koalice.

kontakt: sekretariát LDS, Moskevská 35, tel.019 22 70 58
25.4.

Přednáška o osvobození Plzně, JiFí KovaFík

Došlo po uzávěrce_ l
Prostředky pro niové strany !

18.dubna proběhla v pražském Obecním domě společná tisková konfe
rence stran Dohody demokratické pravice. Představitelé stran na ní
zveřejnili text petice adresované předsednictvu Federálního shromáž
dění, která se týká finančního zabezpečení nových politických stran.
V petici se zdôrazňuje, že bývalé aktivistické strany Národní fronty
jsou zabezpečeny vším potřebným - sekretariáty, novinami a časopisy
a mají
stále nepoměrně větší množství
prostředků nežli
strany
nové,vzniklé po 17.1istopadu.Při tom nové strany, jež
jsou ve velké
většině demokraticky smýšlející nemají ani
základní materiální za
bezpečení a tím jim není dána možnost aby se uplatnily v politickém
životě státu.Stabi1izovaná politická struktura môže vzniknout pouze
na základě soutěže s rovnými
podmínkami. V petici je požadováno aby
tato situace byla urychleně napravena jednorázovou dotací všem nově
vzniklým stranám bez rozdílu. Stát by se měl rovněž vypořádat s po
litickými organizacemi, které působily v rámci občanských iniciativ
v době autoritativního režimu a nyní prokazatelně vyvíjejí Činnost.
K podpoře stran by měly být použity prostředky, které byly zabaveny
komunistické straně. V petici je rovněž požadována novelizace voleb
ního zákona odstraněním nebo snížením pětiprocentního volebního cenzu. Tato klauzule má velký stabilizační účinek pro politické systémy
západních zemí, ale v našich podmínkách pouze udržuje stav politické
struktury z doby minulých voleb a zvýhodňuje opět strany bývalé Ná
rodní fronty. Za LDS na tiskové konferenci promluvil E.Mandler.
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Tisková konference pořádaná u příležitosti mimořádné konference LDS
25.března

Máme revoluční právo
PRAHA (ning] — Po své mlmnfádné
sobotní konferenci uspořádala včern
Llbnráltič demokratická strana Hsknvny koním end. Hovořilo se hlnvitň
o lustracích. LDS uvažuje o možnosti
podat va spolupráci s blízkými parlanmnfníml skupinami urtvj h zákona
kteiý hv zpřístupnil veřejnosti všech
ny tlostwpnA údaje o agentech bývalá
SHI Nn naši otázko, zda Ja LDS pí o
odstoupení
všech
poslanců,
jejichž
Jména jako spolu pracovník A SIR, by
la zvalnjn^iia na pátečním jednání FS,
odpověděl ptmlsnda strany E. Mand
Dr:
„Podporu jeme zákon
o ztráiě
mandátu, 1 když |a proti němu z něktcrvrh míst značný odpor." Potkl se
při táto příležitosti f legislativy: „Práv
ní řád není dosud připraven, zatím se
pnužívn|í revoluční praktiky " Kdy ta
to doba skončí, neodvážil se odhad
nout E. Mandler upozornil ještě na
to, že vý*e postavená nomenklaturní
kádry KSČ byly povinny plnit v rám
ci svá funken sinjná povinnosti jako
spolupracovnici StR. Snmnzia|ině ne
jsou v Žádných registrech vedeni.

Cáru za minulostí

Lidová demokracie

ZÁSTUPCI LDS, KDS:

PRAHA (Od naší z pra vodí |
ky)
—
Požadavek
obecných
a‘právně zajištěných lustrací vy
|údflll
představitelé
1 tberálnč
demokratické strany na pondrl
ní tiskové konferenci v Praze.
Puslam i
ve
FS
E.
M urdler
Jplcdseda LDS) a R. Doležal
uvažuji o možnosti podat ve spo
hiprácl s blízkými parlamentní
ml
skupinami
návrh
záknua.
kteiý by zpřístupnil veřejnosti
všechny údaje o agentech bývá
|é StB. Přiklonili so k návr
hu ústředního tajemníka
KDS
T Svobody, že by ke zveřejnění
mělo dojít |en v prokazatelných
pl ípadocii,
Zástupci LDS konstatovali, žo
njiarát, který má údaje o Agen
tech StB v rukou, má zároveň
moc, která není vymezena žád
nou zákonnou úpravou. Vyslovili
názor, že utajováním dokladů se
zároveň prodlužuje období révo
luční nestability, společnost |e
udržována v neurotickém napě
tí »Revoluční praktiky-« by se
podle nich neměly přenášet do
dalších let.
(k|l

Rudé právo

Praha (pen) - Jedním z. hlavníc!)
témat sobotní mimořádné konferen
ce LDS i včerejší tiskové besedy
s představiteli liberální strany byly
lustrace, LDS, jak už oznámila dři
ve, je pro obecné a právní zajištěné
lustrace. Poslanci LDS ve ÍS 1'
Mandler a M. Doležal uvažují ini
ciovat návrh zákona, který by zpří
stupnil veřejnosti všechny dostupné
údaje o prokazatelných spohipra
covnfcích bývalé StR. především re
gistry svazků. »Nebude pokoj, dokud k tomu nedojde. Žádnou tragé
dii to nevyvolá. Tragédií naopak bu
de, když se problém s agenty StB
dál potáhne dosavadním způso
beni« -shrnul E Mandler LDS dá
le podporuje návrh zákona o půdě
poslance Tyla, neboť podle
F.
Mandlera »většina půdy je v rukou
tzv. družstev, která jen zakrývají
státní vlastnictví. Je li úhelným ka
menem ekonomické reformy priva
tizace, pak se musí týkat I půdy «

Zemédélské noviny

Svobodné slovo

Zveřejnit jen
prokazatelné

»Družstva kryjí stát«

jilh): F. Mandler, předseda Liberálně
demokratické strany, včera na tiskové konfercncl ptohlásil, že Je nezbytná po lustrn< í» h zveřejnit všnchuy prokazatelná a do•Inpiiťj údaje o agentech bývalá Státní
bezpečnosti. |c to zároveň Jeden z. hlav
ních závěrů sobotní mimořádné konferen
ce LDS, která se zabývala širší spoluprací
demokrat lek ýeh pravicových sil a rozvojem
liberálního hnutí v Československu. Nnop ik ve shodě s Křesťanskodemokratic
kou šíranou liberálovi nesouhlasí se zvoře |nčiHm údajů o spolupracovnících StR.
Pokud se týká projednávaného zákona o pů
dě, liberálové nebudou podporovat původ
ně předložený vládní návrh a přiklánějí
se k pojetí záknna 3T ( í y 1 ä v z.áltunj. LDS
pov ižuje za Jednu z ne {závažnějších otázek státoprávní uspořádání, kde dává přodnost spolkovému státu s širokou územní
autonomií včetně zemského zřízení Čech
a Moravy.

Podpora lustrací
Praho (oě) — Předseda LDS
E. Mandler včora vyjádřil pod
póru návrhu zákona o ztrá
tě poslaneckého mandátu pro
podezření ze spolupráce s býva
lou StB a vyslovil požadavek na
zveřejněni Jmen všech spolu
pracovníků, kteří Jsou vedeni v
registrech svazků Jako agenti.
Připustil, že zákon o ztrátě po
slaneckého mandátu Jo aktem
revolučního zákonodárství. Po
třebu těchto kroků mj. odňvod
nll tím, že lidé, kterých r.e
zveřejnění týká, se nemohou brň
nit, pokud o obvinění nevědí.

LIBERÁLNÍ DEMOKRATÉ, podle ílov
svého předsedy na včerejší tiskové
besedě, podporují zveřejnění sezna
mu spolupracovníků bývalé StB, &Je
pouze těch, kteří jsou v registrech
svazků vedeni jako agenti. Ani
u nich by však nemělo být předem
hovořeno o vině, pouze o podezření.
'Způsob uveřejnění lejich Jmen
musí být dán právní úpravou,'
dodaJ Emanuel Mandler. Přesto by
šlo o Jeden z aktů 'revolučního zá
konodárství’, které provází údajně
všechna období velkých zlomů.

(tm«)

Žádají úplné lustrace
PRAHA
(mt|. Mimořádní celostátní
konfarnnce Liberální demokratická strunv se konala v sobotu v Praze. O ni
Informoval včera novináře InH předse
da. poslanec FS Emanuel Mandler. n
další
představitelé
střeny.
Hlavním
tématem včerejší tisková beácdy bviy
lustrace a poměr LDS k nim. Strnna
ooŽ8du|e, abv bylý .zvcřblněnv
údaln
o všoch registrovaných agentech Stí)
a poslanci
E. Mandler a B. Dnležn!
chtěn předložit v tomto smyslu zvlášt
ní zákon, který t>v to umožnil Luštin
co otevírali možnost k dnlším krokč"i
nanříklad k postupu proti nomenklatur
ním kádrům K zákonu o ptVIíí posla
noc E Mandler tekl, že |eho stiann
neno<iláhá boslu ,.žo nebude co list"
a rozhodně podoorute zásadv pí'"l'w
sená poslancem Tvlmn. Strana |lž při
stoupila k praktickému vytvoření bloku
pravicových stran.

Práce
Lidové noviny

Mladá fronta Dnes
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Marné úsilí poslance Mandlera
Dvaadvacetlprocentní dnři z obratu u periodických tiskovin visí
ve vzduchu Jako hrozba. A přerůstá hranice státu, lak naposledy
dokumentoval prezident Mezinárodní federace vydavatelů novin
Jan J. Nouwen při předání Zlotého péra svobody, které převzal J.
Dienstbier.
J J. Nouwen konstatoval, žo "s
tiskem nelze zacházet jako s
jiným zbožím" a že v tomto připa
dá "jde o zdaňování Informací a
svobody tisku", což je vyhraněná
a pregnanlnlcharaktenstiKa proolému.V té souvislosti Jsem sl
vzpomněl na úsilí poslance FS
Emanuela Mandlera, jež v parla
mentu vyvíjel běhetn onoho
horkého dne, kdy se hlasovalo o
pozméňovacíchnávrzlchkzákonu
o půdě. Hned ráno, před již ohlá
šeným závěrečným slovem mi
nistra V. Dlouhého, doporučil, aby
byla na program právě probíhající
společné schůze zařazena disku
se o informaci, že vláda hodlá
některé
noviny
podporovat.
PředsedajícíJ Slankhorezolutně
upozornil na fakt, že návrh muže
uplatnit až poté, kdy bude jednáni

o zákonu o půdě ukončeno, alo
poslanec Mandler se nevzdával.
Zdůraznil, že Jde o "věci podstatné
důležitosti" a žádal, aby se o jeho
návrhu hlasovalo Předsedající s
odvoláním na jednací řád trval na
svém. Kolem půl osrnó večer,
před zahájením hlasováním o
celkovém znění zákonné předlo
hy. se E. Mandler přihlásil opět.
Řekl: "... třikrál tady dnes podal
návrh .... aby se příští týden jedna
lo o vztahu vlády ke svobodě
tisku Dvakrát jsme podal tento
návrh já, jndnou poslanec Hubálek..." A uzavřel, že se předsedají
címu "třikrát podařilo jej odsunout
tak, až se dostal do pozdních ve
černích hodin," takže bere svůj
návrh zpět.
Pravda, E. Mandler si vybral

STARTOVNÍČÁRA

Deník Právo lidu

Praha (tma) • ‘Olšanské fórum
bylo přesvědčeno. že Jo ticha co
nejvíce potlačit mnJé strany, protože
bránily vývoji k politickému systému
dvou čl vícn silných politických sub
jektů." řekl na včerejší tiskové konrercncl předseda liberální demok
ratické strany Emanuel Mandler. Jeho
formace spolu s Klubem demokra
tické pravice HOS a Stranou česko
slovenské neutrality proto požaduje,
aby nové politické strany zaregistro
vané po 17. listopadu 1989 a vyká
zující od té doby doložitelnou činnost
dostaly státní subvenci Jednolm mi
liónu korun Náklad) by se hradil)
ze z.cstátnčného majetku KSČ Podle
pana Mandlera by taková akce umož
nila alcspob částečnou regulérnost
politického boje a vytvoření společné
startovní čáry.

snad nejméně vhodný den, kdy
soustředěni poslanců oylo napře
no úplně jiným směrem, avšak
zpráva, jež ho vyprovokovala, by la
tehdy čerstvá aposlanec Ji nechtěl
nechat zapadnout. V zájmu
věcnosti |e třeba dodat, že ministr
V. Klaus, kterého jsme už onen
pátek v parlamentu zahlédli, jak
se snaží celou záležitost. E. ,
Mandlerovl vysvětlil, v následují
cím televizním pefadu informaci o
lom, že by vláda podporovala
některé noviny na základě výběru,
kalegorlcky odmítl.
Avšak nepopřel, Že vláda bude
s tiskem zacházet "jako s jiným
zbožím." f akže až některá redak
ce pozná "zdanění Informací a
svobody tisku" na vlastní kůži,
měla by sl vzpomenout na úsilí
poslance Mandlera, který byl roz
hodnut luto svobodu v parlamentu
hájit, leč nedostalo se mu pravého
sluchu.
Přemysl VEVERKA

10.4.

Mladá íronta Dnes 19.4.

Zemědělské noviny 19.4.

Máte-li zájem o pravidelné
odebírání Zpravodaje LDS
pFihlaěte se písemně,
telefonicky,
osobně na ústředním sekretariátu.
Distribuce zdarma !

Každé nové milión
Praha (pen) - Dosavadní voleb
ní zákon by měl být urychleně no
velizován odstraněním nebo sníže
ním pětiprocentního volebního cen
tu. Každé nové politické straně,
která byla zaregistrována po 17. 11.
1989, by měla být poskytnuta jed
norázová podpora jednoho miliónu
korun. Potřebných asi 50 miliónů
lze snadno získat z majetku odňaté
ho KSČ. To jsou hlavní požadavky
petice předsednictvu FS ČSFR, podepsané čtyřmi účastníky Dohody
dcmokraticKé pravice - Republi
kánsku unií, Klubem demokratické
pravice HOS, LDS a coby pozoro
vatelem Stranou čs. neutrality. Jak
vyplynulo z včerejší tiskové konfe
rence Dohody, ODA a KAN, ač ji
spolupřipravovaly, petici nepodepsaly.
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