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*!♦* VENSK.1 POLICIE V LEDNU 1989

Jako reakci na brutální postup čsl. policie proti pokojným
manifestacím v týdnu od C5n do 21o ledna 191’9 vydala Demo
kratická iniciativa toto prohlášení?
V

týdnu od 15„

dq 21 o

likrát brutálně zasáhla

svobodu a

spravedlnost»

b.^zpreceden ».ní

proti nevinným občanům #

zásahy,,

Policejní

vyostHly prohlubující

ské společnostio
bezpečným

ledna československá policie něko

ileK.r-li

které byly opravdu

se

v naší

se vývoj

požadujícím

českosloven

krizi

republice ubírat ne

$ .érem., nozhvvá nez vyvodit z události

letošního

lednového týdne bezprostřední závěry a přiznat jejich opod-

statněnosta
CHARTA 77«

Ha první, zcela nutný závěr již upozornila

Týká se odvolání

or.oh^primo 25-čpyedriých za A^dnové^rep^ps©/’

zejména federálního ministra vnitra a velitele vojsk praz^**”

ského a středočeského kraje ministerstva vnitra«

Lednový

týden

represí

by nebyl

kdyby aparát o-

možný,

zbrojených pořádkových složek nebyl přebujelý a
sel ohlížet na zákonné normy«

složek výrazně přispívají
tvářeni

nepřátel

dne

k stále pokračujícímu umělému, vy

jak se to také v

íe nutnost podstatně redukovat

početnost policie a v z.áj-

mu r.ašeho obyvatelstva zrušít^Lidové gili.ee,

vlastním

nout, že stav,

kdy

kusili

telstvOn Je
nout toho,

které opět za

Je však třeba také připome

li dá js&u trsstno stiháni

položit kytici u

ostudu nejen

lidem«

lednu pro

lednového tý

Logickým, závěrem z událostí

sahovaly proti

se mu

Početnost a moc ozbrojených

a nepřátelství,

jevilo a ukázalo»

kdyby

za to, že se po

sochy svátého Václava,

pro če.shos Levočský stát,

ale

i

představuje

pro jeho rbyvo-

tedy především třeba - to je další

závěr *» dosáh

aby od t rostní housti hání^aktiyistů^zatcenýn 4,

dny^pd^L pdpa^hy ht you štěno,

•* 2 *•

2 **
Při zdůvodňováni policejního postupu hrály významnou úlo*

- Kč3_.zd.ů.y

j e$j2&siupm JxfráXy ^ýsxi&m^QU? ůčd~

informace československých sdělova

hu nepravdivý a,., tendenční

cích prostř^.dků^.,Jcte ré nebylo možno uvést na pravou i.iru, Hel«

lednových událostí

Š7m závažným záPěren- z

je potřeba

legálního

v^díKÍ2í„2£LíiÍ9,ky f £í •'v j sj,éh°^££skosIcvenskáho^denV u^

se v týdnu od

Kromě smutrýoh okolností

stalo něco neobyčejně pevzbudivéhos

Letech projevil veřejně vůli

ledna

náš lid po mnoha a mnoha

po svobodě a dejp.ckroci i B

to většinou spontánně, živelněr!

zápasu za demokratizaci

do 21.

hutnost organizováni

Stalo se
aktivistů

v dosavadních i nových nezávislých ak

tivitách je závěrem posledním a nejvýznamně]šiKonfrontace,
k níž

došlo,

však načase,

byla konfrontací

policie

s lidem a jeho vůlí;, je

aby podobna jako v jiných socialistických státecTT

tato vůle začala naplňovat«

se také v Československu
V Praze dne 26.

Ledna

1989

Za Demokratíckou iniciativu

Bohumil

Doležal

Martin Litomiský
Karel Štindl

Emanuel. Mandler

Ilja Sto rožeňko

x

X

X

- 3 -

*.

Na přelomu ledna 3 únore c 'li někteří účastnici Demokra
tické iniciativy předvoláni *; výslechu na StB. Infowci, n^tom
přináší následující prohlášení ú i, které současně žada účastní
ky
stoupence hnutí o podporu p.ošadavkú v prohl šerii zformulo
vaných, a to formou petiční akce*
Ý++

PROHLÁŠENÍ DEMOKRATICKÉ INICIATIV’/

*++

února tor.

byli

Ve

Nandler předvoláni

slovenského

Stb.

pokud by ve

republiky,

v cizině/.

•

poškozování

Demokratická iniciativa působí

7 naši

republiceo

pracovníkům je v

práv,

s oficiálními

našeho státu,

/pobu-

republiky

platných

českoslo

í^po lešenského živo

Postup policejních orgánů proti

rozponu jak

tané demokratizaci

zájmů

rámci

v

venských zákonů a usiluje o demokratizaci

ských

své dGsávadní

paragrafů československého trestního zákoníku

řcvání, podvraceni

ta

.-¿ájmům česko

pocite politicky zneuži-

stíháni

trestně

Demo-

Eylo jim cznáneno,

iniciativy směřuje proti

státu a že mohou být,

aktivitě pokračovali,,

pracovnici

Ha.tin Litomiský a Emanu

DclažiTl,

k výslechům na

Demokrat*ické

že činnost

telných

1.

iniciativy Dchumit

kratičké

el

Ledne a

dnech 51.

jejím

proklamacemi

tak se závazky na poli

o chys

lid

stvrzených naposledy v závěrečném dokumentu víden

ského následného jeanáni «.ECS*
bádáme, aby vláda vSSR uznal' činnost
tivy i

dalších nezávislých aktivit jako

Demokratické

inicia

společensky prospěšnou,

aby skončila s p«jlicejniffl dohledem nad nezávislými aktivitami,
l

jejich policejním šikanováním a aby zastavila kampaň sdělova

cích

prostředků proti

sazeni

lidských práv v naši

Toto prohlášení
iniciativa

tická

aktivistům zápasu o demokratizaci

a pro

republice.

za.cilc <.^

rovněž účastníkům hnutí . Ďepokra-

a jeno příznivcům s

tím,

aby se k němu petič

ním způsobem vyjádřili.

V

Praze dne 3. února

19^9*
La

Ilja

Storoženko

Demokratickou iniciativu
ílartin Litomiský

Kloster;-nnova c73

Doudova u -

UO 00

140 00

Praha 4

Praha 4

•
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TELEfiWí MAČARSKÉnO

***

DNůOíUůTaCN ’: )

•

<',-;

.■-!••

Demokratická iniciativa obdržela následujíc4 tei.ugí u i
Í-Ladrr-kóhc r\ mokrat \ cké ho fóra, jimž S' toto hnutí eb?r'.*
k celé čoskor5nvenaké denokr^tieké. vořcjno^t«:

demokratům!

Pražským

Chceme vyjádřit náš hořký úžas nad nedávnými

která byla znovu svědkem použití

v Praze,

dcl

a

reformní

iniciativu«

společná středoevropské minulosti

reakční

lili

vodních

slzotvorného plvnu« Znovu vidíme zápornou odpovOd na

požadavky obnovy a

a

obušků,

událosčmí

povahu těch mocných,

přátelé,

kteří

se z neústupnosti

československá mládeži,

pražští

Demokratické fórum je s Vámi« bedlivá,

Celé maďarské

mem, úzkostí

doovaděuji.destruktivní
uchý

temnému postupu«

k tomuto
Drazí

četné událoc-i naší

a

demokraté!

se záj

solidarity sledujeme’ Váš osucL

s pocity

Prozatímní

přecUccínictvo

maďarského Demokratického f oře-

Budapešť 17 B

ledna

19¿9
X

*++

PRCHLAČENI

X

X

DEMOKRATICKO IMICXATXV7 K fJAVRHU ÍÍA UDÍLENI

NObELU*'? CENY MÍRU VÁCLAVU HAVLOVI

***

v+*

***

Demokratická iniciativa se rozhodla rearovat na návrh
amerických senátorů, aby ’’ácLr/u .¿avlovi byla udělena Nobe
lova cena míru, následujícím prohlášením:
Vzhledem k závažnosti, kterou představuje návrh americ

kých ronétorů na udělení

Nobelovy ceny míru Václavu Havlovi,

rozhodla se Demokratická

iniciativa k této věci

Návrh na udělení

se vyslovit«

Nobelovy ceny míru Václavu Havlovi

po-

važujeme za důležitý zejména z těchto důvodů:

- návrh

spravedlivě oceňuje osobní

prosazováni

přinos Václava Havla při

lidských práv v Československu, přínos dosažený

houževnatou organizační

likaletým vězněním,

a

literární

které by se nyní

prací

a stvrzený něko

zřejmě mělo opakovat,

~ jméno a osobnest Václava Havla jsou dnes jednc.zpačnými, sym
boly zápasu československého Lidu za

svobodu,
ni

za demokratizaci

občanských

práv v ČSSR*

Indi v i Juá ,n '<

společenských peměrů a

a ráru..’1

S přihlédnutím k tomu považuje Demokratická iníc^ati^a

''ri^^-vy ceny míru Vács-vu Nav —

za potřebné návrh na udšloni

Loví veřejně podpořit a připojit se !: nl£ib a to bez ohledu

na ta,

kuy a za jakých oko In^Suí

vpzbyo

z vy čet ' ovac'

i

sp,ře biídn užitečné, vyjádM-L5

'XI-v? z*

drr»akrct ’cky smýšlející

so obcrjbnýn z^ůsoberr další

ci

bi'd° Yér.-av Havel propuštěn

4sne ochotní

skupiny a sděluj ere, že-

jednotliV"

taková vyjádřeni

přijímat a nedávat o nich veřejrorii zprávy«

V Praze dne 9 * února

19-39

La

D...neklátickou

iniciativu

Bohumil

DoLcžol

nertin Litcmiský

Emanue*

Handlc-r

"Ija

j

"‘ožen-ko

£tingr.

Karel

x

¿-4“?

><

.

x

x
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^RATICKl: INICIATIVY HEL3IířSKĚ.'?J VÝBORU

DOPIS

Uvnř^-sefne
dopis Demokratické iniciativy Českoslo
venskému hecv X’irká nu výňp^u *, zú.ezii ostí cestovní ch dokladů,
která by-, y úú.n& ..:n i kůr, V', odrbrlr-y ( sd, ~ úřacyr Dopis jsme z dů
vodů nedostatku r'-íst? nsno-žli opublikovat v minulém čísle
zr r" v-odr j e n

če *?;cslovenský

helsinský výbor

k rukán předsedy orof«

dr3

Jiřího Hájka
Praha 17«

Vážení

přátelé,

t

obracíme se na Vás s prosbou o podporu: v

létě a na-pod

zim lánského roku byly řa^u účastníků našeho hnuti
cestovní

ře znáte«

doklady s běžný» obecnýr. zdůvodněním,

Rovněž n?,xe odvolání

jsme zaslali

tosti

ledna 1989

ministru vni

a pot Q--*j nmc

difikaci

odebrány

které jistě dob-

byla vesměs bezvýsledná«,

rn č°c'd žMo^t o prošetřeni

cd něno v tú souvislosti

Proto

záleži

též obecnější

mo

dcc^vr.dniho postupu pacevých orgánů s ohledem na me

zinárodně uznávoné právní

normy a obecné zásady lidských a ob-

respektované dres takřka v celé Evropě»

čínských práv,

boto dopisu přikládáme,

Předpokládáno, že né* případ mři
působen?

spadá do oblasti

jednoho re: ■: oc.:i’ ri

stejr* .?r;o ':cpií

odvolání =

cestovního cHklady a zon ••nrř'

o odnětí

Text -k**»

zdalek-» ojedinělý a že

Vašeho výboru«

Ncpc~hybuj eme o tom,

že se naším případem budete vélr.ě zabývat,.
Za

iniciativu

Demokratickou

Martin Litomiský

IIja Storoženko

XXX

LISTÁRNA DEMOKRATICKÉ INICIATIVY
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Účastník Dl Bohumil Doležel obdržel před nedávnou dopis,
jehož podstatnou č4st i adresátovu cdpovM tu zveřejňujeme»
.
<
Vážený pane,

se zneookof <?ni mt sleduji vývoj

.

různým?

ných

a

pohledních událostí

Jedná s» o »r.anif es Láce

’ini c iativo a *K a Chartou-,,

různé podpisové

akce,

vyvola

které organizujete,

•

Mladí

<$*

a nezkušení

se těchto akci«

častni

Lidé se přidávají na Vaši stíránu a ůPtán se Vás, co

to korju přinese? Těm

mladým v tom .nej lepším případě vchozeni
uplatnit se,

z práce a nemožnost

ale také možnost troštů odnětí

celá věc nekonči, protože "oprese je zaměřena i
příslušníkům a<,« Vlivem těchto akci

i

dochází

k narušeni

Postrádáte

ne, že

i

a

čest,

kdyby se snad něco změnilo, oni

nosnézeným pánem osudu jiných,

Bezpečnosti

že masy

budou nuceni

A v o k a f? ř i ř u ,
stanou ji
v ý h bdy v

jako je tomu dnes«

lze zmanipulovat,

V celách dě

masy přinášejí

toho prospěch»«

k d y tato s k u p í r □ v y v o l e n ý c h dosáhne cíle,

přo

r u k c >. ■ n

události, a postoje račích orgánů Vám snad dnly

dostatečně najevo, že něj-eké jednáni
nenřicház;

r-, H rt **. •?•

dělat za

zajiruž všichni, j^n když má moc & z toho plynoucí

Poslední

pinami

na ně

požívat všer,h výhod a bude

a jedinci nebo skupina vyvolených má z

oběti

rodinným

protože těm mladým n^kdo neřok«

se jako dnes a někdo bude vládnout,

!a^

reakcí

pro ti

rodin«.-,

smysl pre

jinách totiž platí,

Tím ovšem

svobody«

*■> •*■ ■•

í- A

v úvahUt.
\-«? ^r v*

s - f b ’>

:;řnr.’: na
■■'; •'i > P '

a dialog

nějakých

.> w - '■

'

•-..'

s opozičními

sku

"oné?d *ních ru?*-»
ť ť« »”,

/" a- •

p r O j r.SJ?*'

7
otevřeného nepřátelství,

-

za pokus o

alespoň v našem okrese,

je dodržován v celé

rozvráceni

ale domnívám se,

republice.-,

republiky -

že jednotný postup

°okud jste podporování

někým ze

Západu a musíte vykazovat činnost, pak hledejte jinou formu

a nevtahujte do

čestnými je,

nečintp

ani jejich

rvuinyB

Na závěr bych Vás chtěl upozornit, že nejsem komunistaQ

které u nás panují, nejásám, pochybuji

poměry,

o tom,

že přes

tavba hospodářského mechanismu a demokratizace společnosti

pro

jak se v tisku a v projevech představitelů proklamu

běhne tak,

je«

Nad

Jsem ale realista a nechci

se dočkat toho, že můj

syn bude

3«

zavřen

Xo Yo
Praha

8»2«1989

Vážený pane,

nezlobte se, že na Váš naléhavý dopis odpovídám tak pozdě,
ale měl jsem v poslední

době hodně práce a

tahy bohužel

drobné

Chtěl bych-^ás ujistit,
i’
jež mi činíte, chápu motivy,

.nepříjemnosti, které mě dost zaměstnaly«

že přes ne příliš

Lichotivé výtky,

které Vás vedly k tomu,

ho

abyste mi

napsaly bojíte se o osud své

protože ho máte řád a záleží

syna,

Obávám se jen,

Vám na něm«

že Vás tento docela pochopitelný strach trochu zaslepuje - jinak
byste asi

jen tak beze všeho neopakoval

třeba,to, že podnec ovaci

míst,

vých akcí", sami

ři

lidé,

kteří

různých podpiso

a

ztrátu zaměstnáni

a osobní

Lidi .

svobody /mimo

jsou dnes z politických důvodů vězněn i,pat*

většinou k předním aktivistům nezávislých

aktivisté nezávislých

sí

"manifestaci

v klidu a bezpečí, vedou nezkušené mladé

fc. tornu.« aby riskovali
chodem,

argumenty oficiálních

skupin/, nebo, že

iniciativ j sou podporováni ze Západu a mu

pak "vyvíjet činnost”,,

Ale to podstatné,

co se ri ve Vašem d^opise nelibí, jsou

úvahy o tom, že vždycky bude nř-k/o vládnout, požívat všech vý
hod a bude neomezeným pánem nad osudy jiných»,
nášejí

oběti

a prospěch

jste sám, kdo si

z

že masy jen při

toho má skupina vyv*olených0

tohle myslí

a asi

právě proto

to u nás v po

sledních dvaceti .Letech vypadá tak, jak to vypasdáQ
náboženství

a není

v něm ani

má smysl žít v takovém světě,

Jistě, ne

Je to smutné

trochu místa pro nacději- jakýpak
kde je člověk nutně

3 navždy vy-

o

dán na pospas zvůli

a vykořisťování? Chápu,

k ternu lidi

zeměkoule a v tento dějinném o-doM

votni

zkušenost«

Jenže r.kučor.. ?t není

českého politického mušlemi, v

že na tomto místo
vede jejich ži

ještě všechno»

V tradicí

:,:vli č-kově a Masarykově,

’ci

je přesvědčení, že aktivní,

‘ . "reyý přístup lidí

k problémům,

které, před ně st?’rí

život, nakonec vede i

ke změnám

na "vysoké" ůrevní

ví

a v

kultuře«

katdcdonev

společenského'života, v politice, hospodářst

Tohle přesvědčení

není

jen věc zkušenosti,

ale

taky viry - a náš problém je, že jene pod náporem zkušenosti
přestali věřit> věřit v to, že svět bude

o to přičiníme, že
to ve

Lepší, než je,

se

když

když uděláme něco dobrého a pěkného, tal: se

světě neztratí

a jednou se nám to třeba

i

vrátí«

Vůbec

si

přitom nemyslím, že je třeba za každou cenu jít hlavou proti
a že manifestování
o

a petiční

a‘co všechno vyřarl«

zdi

V té tradici,

které jsem se už zmínil, r.5 významné místo pojem "drobná práce",

práce,

kterou člověk dělá r.a té úrovni

se pohybuje,

ale nedělá ji jen samu pro sebe nebe jen kvůli

ale s výhledem a nadějí,

živě,

že tak může ovlivnit i

jak se mu vládne a bude vládnout.,
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