Václav Havel: Tak. Je opravdu časový pres. Podařilo se nám spojit se se Slováky. Dohodli
jsme se na tomto: Že chceme v klidu... Že si bereme určitý čas... Že chceme novou situaci...
Že se nenecháme takhle honit a v klidu tu situaci projednáme s těmi politickými stranami a
společenskými silami Národní fronty, které se s námi chtějí o tom bavit, což se týká strany
socialistické a lidové automaticky. Zda se to týká SSM, nevím, to se teďka ptám, a případně
dalších. A v klidu se musíme s nima poradit. To, co vám řeknu, je předběžné – orální, nikoliv
písemné – stanovisko, k němuž se zatím Občanské fórum a Veřejnost proti násilí přiklánějí,
že. Toto stanovisko má několikero bodů, čtyři.
První bod... Ale já nevím, jestli je nutný, abyste si to doslovně zapisovali, protože to nemá
písemnou podobu, to jsou poznámky k orálnímu projevu, tak si jenom hesla napište.
Josef Krejčí: Chápete, že tam na nás čeká spousta lidí a my jim něco musíme říct, čili já si
jenom dělám poznámky, bez toho, že by to bylo –
Václav Havel: Už tolik na vás nečeká, protože socialisti odešli, lidovci odešli – na svý
předsednictva. Vzali si čas, že si to projednají na svých předsednictvech, a tím pádem i my
necítíme ten pocit toho časovýho presu. A proto vám to říkáme, abyste to věděli, ale jinak se
zdá, že takovej spěch není, že to shromáždění, z něhož jste přišli, se zřejmě sejde v podvečer
znova a bude o tom znova rokovat a buďto pozve nějakou naši delegaci, nebo my pozvem je
sem, nějakou jejich delegaci. Prostě nějakým způsobem se musíme o tom raditi společně nebo
znáti svá stanoviska a teda předběžně vám říkám to, o čem my jsme se zatím domluvili.
První bod je: Za politickou krizi je plně odpovědný pan Adamec, který – za prvé – narychlo
sestavil vládu – nevím proč narychlo, protože my jsme ho k takový rychlosti nenutili –, která
byla spontánně odmítnuta veřejností.
Za druhé. Rozjitřil veřejnost nepravdivými údaji ve svém včerejším proslovu k národu.
Za třetí. Vyhnul se svou dnešní demisí odpovědnosti, kterou má jako předseda federální
vlády v okamžiku takovéto politické krize. Pan Čalfa se netěší v této chvíli důvěře
Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí a ani jiných společenských sil, no možná některých
se těší. Ale pokud vím, ani v komunistické straně se moc netěší. Neprojevil se zatím jako
pružný a silný politik. Navrhuje-li pan Adamec pana Čalfu za svého nástupce a akcentuje-li
aspekt národní vyváženosti, pak z toho vyrozumíváme, že předpokládá v úřadu prezidenta
Čecha. Ptáme se koho a poznamenáváme, že má-li být demonstrováno zrušení článku 4
Ústavy viditelným způsobem, musel by být v čele státu nejen Čech, ale zároveň nestraník,
který není nikterak spojen s dosavadními vládními strukturami.
Za čtvrté. V souladu s našimi návrhy předloženými dnešního dne ráno panu Adamcovi
prohlašujeme, že navzdory tomuhle všemu, pověří-li prezident pana Čalfu funkcí předsedy

federální vlády, pak v zájmu odvrácení ústavní krize a zklidnění situace ve veřejnosti – nebo
společenské situace – bude Občanské fórum a Veřejnost proti násilí s ním spolupracovat,
bude-li chtít on ovšem spolupracovat s námi. Podmínkou ovšem bude, že jeho prvním
místopředsedou bude Ján Čarnogurský, který se těší naší důvěře a rádi bychom ho třeba za
ministerského předsedu, pakliže žádnej jinej není. Ale má to být Slovák a legislativec a
perspektiva, že v čele státu stane nestraník, který se těší naší podpoře. Je to srozumitelný?
Josef Krejčí: Ano.
Následovala domluva o formalitách týkajících se dalších kontaktů Občanského fóra s
ústředím Národní fronty. Za krátkou chvíli byla nahrávka ukončena.

