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+++ DEMOKRATICKÁ INICIATIVA OENOVILA ČINNOST +<•+
Po krátké nedobrovolné přestávce’Demokratická iniciativa

obnovila činnost. 20 a 12, 1938 se pět zakládajících účastníků
hnutí obrátilo na prezidenta republiky tímto dopisem:

Vážený pane prezidente,
obracíme se r.a Vás v předvéčer vánočních.svátků s prosbou
e žádostí, abyste jakoukoli formou, která je Vám k dispozici,
zajistil propuštění na svobodu těch československých občanů,

kteří jsou v současné době vězněni, či drženi ve vyšetřovací
vazbě za své politické nebo náboženské přesvědčení.
Jedná se zvláště o ty, které československé soudy odsoudi
ly k trastům odnětí svobody a jsou drženi v NVÚ, dále o občany,

kteří jsou v současné době ve vyšetřovací vazbě: František Lizna, Petr•Cibulka, Ivan M« Jirous, Dušan Skála, dr. Hana iíarva-

nová, Tomáš Dvořák, Luboš. Vydra a pp, Tvaroch a Tichý.
Konečně Jde o p. Augustina Navrátila, který je z nábožen
ských a politických důvodů držen v psychiatrické léčebně. -

Za Demokratickou iniciativu
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V souvislosti s dopisem prezidentu republiky vydala Demo
kratická iniciativa-výzvu k české a slovenské veřejnosti, jejíž
text uvádíme:

+++ VÁNOČNÍ PETICE ZA PROPUŠTĚNÍ NEVINNÉ VĚZNĚNÝCH +++
Vánoční svátky pro nás všechny znamenají především slav
nostní chvíle, naplněné láskou, ohleduplností, snášenlivostí a
účastí s bližním* Demokratická iniciativa využívá této příleži
tosti a obrací se ke svým stoupencům i k celé československé
veřejnosti s prosbou, aby se osobně zasadili o ty naše spoluob

čany, kteří pro své politické či náboženská vyznání a přesvěd
čení musí strávit tyto dny ve vězení, Zakládající členové Demo

kratické iniciativy zaslali 20o prosince t.r. prezidentu repub
liky dopis, jehož text přikládáme, a prosí všechny, kterým je
toto úsilí blízké, aby se k nim připojili.

Žádost v dopise obsažená je formálně adresovaná.prezidentu
ČSSR jako nejvyššímu státnímu představiteli; tím se také

vztahuje k ostatním odpovědným pracovníkům státních a stranic
kých- orgánů. To, čím nás následující dny. oslovují, se týká všech
lidí dobré vůle. Pokusme se tedy při této příležitosti dokázat,
že kromě věcí, které nás jako společnost, jako národ rozdělují,

jsou tu i takové, které jsou s tc nás spojit.

Obracíme se na ty, kteří mají snahu pomoci, aby spolu s

námi uspořádali a podepsali vánoční petici za propuštění nevin
ně vězněných. Každý, kdo uposlechne naší výzvy7, recht nám nej

později v úterý dopoledne dne 27. prosince t.r. odešle stručný
dopis přibližně tohoto znění: ’’Připojuji svůj podpis k žádosti
o propuštění občanů vězněných z politických nebo náboženských
důvodů, která je obsažena v dopise Demokratické iniciativy

prezidentu republiky dne 20. 12. t.r."
Podepsáno může být jakékoli množství osob, třeba i jediná;

každý podpis bude vítán. Dodržte, prosím, sváteční charakter

petice: organizujte ji-4v kruhu rodin a přátel v době obou vá-
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nočních svátků a zašlete .ji nejpozději 27. prosince dopoledne
na některou z následujících adres:
Martin Litomiský, Loudova 6, Praha 4

Emanuel Mandler, Nad lesním divadlem 1213, Praha 4
Miroslav Štengl, Husitská 1, Praha 3

Bohumil Doležal, Vinohrad ská 6, Praha 2

Současně se j}e -íokratická iniciativa obrátila s obdobnou výzvou
na krajany a krajanské spolky všude na světě. Text této výzvy
rovněž uvádíme:

V .Praze dne 21. 12O

1988

Vážení přátelé,

důvěra v starou zkušenost, že o vánocích, svátcích lásky

a pokoje, lze uskutečnit i to, co by jindy bylo více než obtíž
né , nás vedla k tomu, že jsme těsně před štědrým dnem 1988 za
slali prezidentu ČSSR dopis, ve kterém jsme ho požádali, aby

ca všemi možnými zákonnými prostředky zasadil o osvobození ob-,
čanů, kteří jsou z politických nebo náboženských důvodů drženi

v československých věznicích. Současná napjatá vnitropolitická
situace Československa vyžaduje více než kdykoli předtím co

největší míru snášenlivosti a my se snažíme apelovat na odpo
vědné činitele, aby ji projevili. Propuštění politických věz
ňů by bylo -významným krokem v tomto směru.
Demokratická iniciativa vyzvala československé občany,kteří chtějí pomoci v úsilí o pomoc politickým vězňům, aby je
podpořili vánoční peticí za propuštění nevinně vězněných, a
se stejnou výzvou se‘obrací taká na ČechySlováky žijící
v zahraničí, Chcete-li se připojit k naší výzvě, zašlete nám

nejpozději v úterý dopoledne dne 27» prosince dopis přibližně
tohoto znění? ’’Připojuji svůj podpis.k žádosti o propuštění
občanů vězněných z politických nebo, náboženských důvodů, kte

rá je obsažena v dopise Demokratické -iniciativy prezidentu
republiky dne 20, 12. t.r,

podepsáno může být jakékoli množství osob. Dopis, jehož

kcpii eventuálně můžete zaslat i na adresu kanceláře prezidente
republiky ČSSR /Praha Hrad/,v každém případě pošlete na někte

rou z následujících adres:
Martin Litomiský, Doudova 6, Praha 4
Emanuel Mandler, Nad lesním divadlem 1213, Praha 4
Miroslav Štengl, Husitská 1, Praha 3

Bohumil Doležal, Vinohradská 6, Praha 2
Dále se Demokratická iniciativa obrátila dopisem ne před
ní československé kulturní pracovníky, činné v oficiálních in
stitucích:
V Praze dne 21» 12. 1988

Vážený pane/Vážená paní,

tyto dny, kdy lidé na celém světě slaví svátky míru a po
koje, tráví řada našich spoluobčanů ve vězení jen proto, že v

souladu se svým politickým a náboženským přesvědčením veřejně

vystupovali ve prospěch hodnot, které jsou nám všem blízké
a crahé: ve prospěch svobody a spravedlnosti, ve prospěch zlidštění společenských poměrů-v naší vlasti. Jsme přesvědčeni, že
pomoci těmto našim nespravedlivě postiženým spolubližním je mo

rální povinností každého, kdo má skutečný zájem .na tom, aby se
i u nás konečně začaly prosazovat hodnoty, uznávané dnes již
takřka všude na západě i na východě Evropy. Zakládající účast

níci hnutí Demokratická iniciativa se proto rozhodli obrátit
se v-těchto svátečních dnech na prezidenta republiky dopisem,
který přikládáme v příloze, a vyzvali své stoupence a vůbec
všechny lidi dobré vůle v naší zemi, aby se k nim svými podpi

sy připojili.
Nemusíme Vám snad zvlášr zdůrazňovat, jek účinná by byla
Vaše podpora v této věci, už vzhledem k Vaší popularitě a k važ

nosti, jaké se těšíte nejen u naší.veřejnosti, ale konec ksnců
i u vedení našeho státu. Očekáváme, že tentokrát pochopíte
fvážnost situace e připojíte se k žádosti, vyslovené v našem

dopise.
Za Demokratickou iniciativu

Bohumil Doležal

Emanuel Mandler

Koticčx:« l/smokraTl ökä iniciativo ewslcla v-oechny febtcylóiv
které jsme zde uveřejnili, ne jvýznamně jším čs, sdělovacím pro-’
středkům s tímto průvodním dopisem:

21.

12.

1988

Vážená redekec,

víme, že není zvykem Československých sdělovacích prostřed

ků odpovídat na dopily a materiály nezávislých aktivit. Prosí

me Vás, abyste v tomto případě učinili výjimku. Demokratická
iniciativa se rozhodla využít předvánoční a vánoční doby k

faktickému připomenutí toho, že tradiční hodnoty práva, svobo
dy, tolerance a spravedlnosti jsou drx>s neméně aktuální než
před staletím a že je nezbytné, aby je nuže společnost přijala

a řídila se jimi-, V tomto duchu jsme zaslali ane 20. 12. t.rc
prezidentovi republiky dopis, ve kterém ho žádáme, aby
vše
možně zasadil o propuš tění občanů držených v československých
věznicích z politických a náboženských důvodů«,

v příloze zasíláme předvánoční výzvy, v kterých žádáme
c spolupráci všechny lidi dobi’é vůle v Československu, zejmé
na však významné kulturní Činitele a žurnalisty; kromě toho

taká naše krajany v zahraničí□ Je více než pravděpodobné, že

není ve Vaší moci tyto materiály oTisknout, ubezpečujeme Vás
však, že každé i sebemenší přispění tomuto našemu úsilí bude
velmi důležité.
Připomínáme, že jediným proviněním lidí, o jejichž bezod
kladné propuštění žádáme, je to, že veřejně projevovali své
názory, mínění a přesvědčení, a doufáme, že Vás o přispění ne
žádáme marně.

Za Demokratickou iniciativu

Martin Litorníský

Emanuel Mandler

++-+ Z DO PI s9,REAGUJÍCÍCH NA VÍ Z EU DEMOKRATICKÉ INICIATIV!

Na výzvu Demokratické iniciativy se do uzávěrky tohoto
čísla Zpravodaje /3 1. ♦ 1 2.1 933/ sešlo přes tisíc-podpisů. Z do
pisů, které zakládající členové Dl doposud obdrželi, vybíráme
několik úryvků:

Připojujeme své podpisy k žádosti o propuštění všeď: věz
ňů svědomí, kteří se neprovinili ničím jiným než veřejným '-vy

slovením svých občanských postojů.

. .

0 vánočních a novoročních svátcích, cínech míru, kli lu

tolerance, milosrdenství a přijímání přodsevzctí ke zvýšení

kvality života, je naše žádost tím naléhavější.

/4 podpisy/
Zasílám svůj příspěvek k podpisová akci organizované de
mokratickou iniciativouo Vítám skutečnost? že Dl obnovila svou

činnost. Rád bych se jí podle svých schopností o možno ctí zú
častnil a proto Vás Žádám o případné zaslání podrobných infor
mací p Vaší činnosti.

F.,Ra
...připojuji se k podpisové petici Demokratické iniciati
vy z 20. 12, 1988, kterou adresujete prezidentu. republiky Gy-

stávu Husákovi a která se týká propuštění občanů neprávem věz
něných z politických nebo náboženských důvodů. Ivíůj syn Tomáš

Tvaroth je ve vazbě v Ruzyni za přsčin, kterého se dopustil

28. října svou přítomností na Václavském náměstí,
Ji řina T v a ??o cho vá
Připojili jsme se k Vašemu požadavku a požádali preziden
ta Husáka o propuštění všech politických vězňů.

Čs.’ výbor mezinárodní společnosti pru lidská
práva
Vídeň

Vážení přátelé, kteří jste nám poslali pozdravy a přání
všeho nejlepšího k Novému roku či u příležitosti vánočních
svátků, děkujeme Vám upřímně za tento projev účasti a sympa-.
tií. Věříme ve Vaši další pomoc a podporu a budeme se snažit,

abychom nezklamali Vaše očekávání.

Zakládající účastníci Dl
Váša ©ožnuty a připomínky zasílejte prosím na adresu:
Bohumil Šoležal, Praha 2, Vinohradská 6

