Vážené sympatizantky a sympatizanti našeho spolku, pedagogičtí pracovníci,
studenti, žáci, přátelé.
Po oznámení mé rezignace se na mě snesla neuvěřitelná lavina dotazů ze strany
různých lidí z řad učitelů, aktivistů, žáků a dalších. Nejčastější dotaz: "Proč?" A
zároveň nejčastější věta: „To je špatně, musíte pokračovat!“ To samé od kolegů ze
spolku. Když vynechám otázku zdravotních problémů, které naštěstí odeznívají,
reakce a odmítavý názor mnoha lidí ovlivnil mé rozhodnutí o rezignaci.
Zároveň reakce Rady spolku Imperativ, z. s., která mou rezignaci nepřijala. Tvrdě se
postavil proti mému rozhodnutí můj bratr a 2. místopředseda Imperativ Martin
Lebeda. Doslova řekl: „Zničíš vše co jsi (jsme) budoval (budovali). Smažeš práci za
10 let!" A měl pravdu. Politici mnohdy perou špinavé prádlo na veřejnosti. Já to
neudělám. Imperativ prošel normální, ale zdravou krizí. Jsme však opět ve hře. A
přiznávám, byly i zásadní komunikační problémy ve spolku. Samozřejmě, nejsme
přeci kolektiv „Mirků Dušínů“
Je tady ještě jedna věc, která rovněž přiměla změnit mé rozhodnutí. Nehledě na
výsledek jednání Rady spolku. Před výročím 30 let od událostí v roce 1989 vylézá na
svět plno akcí, aktivistů a projektů, které mají reagovat na toto výročí. Jenže my jsme
podobné aktivity dělali již před deseti lety, kdy se nám plno lidí smálo, že zbytečně
strašíme komunismem a totalitou. My nejsme aktivní jen pár měsíců, ale mnoho let!
A nebudeme nadále jen koukat ….
Imperativ se bude pomalu rozjíždět. Zatím ve volném tempu a to i ve virtuálním světě
brzy poznáte mnoho změn. Budeme více myslet na všechny naše sympatizanty. Číslo
757 osob na Facebooku, kterým se náš profil líbí není zanedbatelné. Pro nás není
zanedbatelné! A tak skutečně i zde připravujeme změny, které vás zaujmou a potěší.
Snad mohu jen prozradit, že již nebudeme jen sdílet příspěvky ostatních organizací
nebo články z periodik, ale budeme se podílet i na vlastním programu či příspěvcích.
Všem, kteří mě podpořili a nejen mě, ale i kolegy ze spolku moc děkuji. Vážíme si
vás.
Braňme naše svobody!
David Lebeda
předseda Imperativ, z. s.

