stí"; projevy oficiálních osobností a sdělovacích prostředki'I i nadále zvyšují hladinu
nesnášenlivosti a nenávisti, pokračují represe proti jinak smýšlejícím, první republika
a mnozí její význační představitelé jsou stále veřejně ostouzeni.
Že oficiální politika se ubírá právě tímto směrem, to dokládá rovněž osud demo
kratizačních návrhó a požadavkfi, které vznesla během své krátké existence Demokra
tická iniciativa. Týkaly se tak významných otázek jako např. zrušení stávající kádrové
soustavy, otevření prostoru pro svobodnou výměnu informací, umožnění činnosti no
vých spolki'I a sdružení, úpravu vztahO mezi církví a státem v duchu náboženské svobo
dy i nezbytných úprav trestního a občanského práva. Tyto i další návrhy a požadavky
zóstaly bez odpovědi. Obdobně nepříznivý byl osud požadavkO ostatních českosloven
ských nezávislých aktivit
Demokratická iniciativa chce, aby naše veřejnost získala možnost dóstojně vzpo:
menout našeho prvního demokratického státu a jeho zakladateló T.G. Masaryka, M.R.
Štefánika a dr. E. Beneše. Chce však
,, také politické vedení státu dfirazně upozornit, že
tradice první republiky nás zavazují k pravému opaku toho, co je obsahem současné
oficiální politiky, a v této souvislosti hodlá připomenout své návrhy a požadavky. Proto
spolu s dalšími nezávislými aktivitami svolává na 28. říjen I 988 pokojnou manifestaci
občanó a vyzývá své stoupence k účasti na ní. Manifestace proběhne od J 5. do 17. hodi
ny na Václavském náměstí v Praze.
Demokratická iniciativa posléze vyzývá státní orgány všech stupňó, aby nekladly
překážky československým občanOm, kteří budou chtít ve dnech 28. až 30. října uctít
památku zakladatel O československého státu, zejména na místech, kde dříve stály sochy
a pamětní desky T.G. Masaryka, M.R. Štefánika a E. Beneše.
Za Demokratickou iniciativu
Emanuel Mandler
Nad lesním divadlem 1213
Praha 4

Bohumil Doležal
Vinohradská 6
Praha 2

ÚSD, Sb. Dl, strojopis - originál s vlastnoručními podpisy, 2 s.
1) Datem 10.10. 1988 je označen koncept prohlášení podepsaný E.Mandlerem. Od publíko
vaného prohlášení se liší pouze tím, že v něm není uveden čtvrtý odstavec začínající slovy
,Le oficiální politika ...'.
Tamtéž, xeroxová kopie strojopisu, 1 s.
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1988, 21. fíjen, Praha. - Rozhodnutí odboru vnitfních vlcí Obvodního národního
�ýboru v Praze 1 zaslané E.Mandlerovi,j[ml se nepovoluje konán( manifestace k výročí
vzniku Československa pořádané nezávislými iniciativami.
Rozhodnutí
Odbor vnitřních věcí Obvodního národního výboru v Praze I posoudil oznámení
Stanislava Devátého o manifestaci k výročí vzniku če'skoslovenska, která se má konat
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dne 28.10. 1988 v 15.00 hod. v Praze 1, na Václavském náměstí a rozhodl dne 21.10.
1988 takto:
Konání manifestace k výročí vzniku Československa dne 28. IO. 1988 se ve smyslu
ust. § I písm. b) zák. č.126 Sb. z a k a z u j e. Podle ust. § 55 odst. 2 zák. č.71/1977
Sb. se případnému odvolání odnímá odkladný účinek.
Výkon shromažďovacího práva zaručený československým právním řádem je podle
ust. § 6 zák. č.68/1961 Sb. přípustný za podmínky, že shromáždění neohrozí veřejný
pokoj a řád. Vzhledem k tomu, že svolavatelé nejsou sdruženi v žádné dobrovolné orga
nizaci ani spolku ve smyslu zák. č.68/1951 Sb., nemohou jako soukromé osoby zajistit
zachování veřejného pořádku v době konání manifestace podle ust. § 7 uvedeného záko
na.(...)
Současně se poukazuje na nově platnou vyhlášku NVP o doplnění zásad ochrany
památek v hl. m. Praze, která byla schválena 10. plenárním zasedáním NV hl. m. Prahy
(usnesením č. I 0/6/P) dne 20. IO. I 988 s účinnostf ode dn� vyhlášení, v níž je právo
pořádat veřejné shromáždění v Pražské památkové rezervaci z dtlvodO tam uvedených
omezeno na orgány a organizace sdružené v Národní frontě při mimořádných a slav
nostních ph1ežitostech .....
Vedoucí odboru vnitřních věcí
ONV v Pr.u.e I
JUDr. Eva Baráková
ÚSD, Sb. Dl, xeroxová kopie strojopisu ll, / s.
1) Jde o xeroxovou kopii dodatečně porízeného opisu originálu ro zhodnuti. Na kopii není ani
označen! ůradu (ONV), ani jeho razítko, chybí rovněž vlastnoruční podpis.
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1988, 23. říjen, Praha. - Dopis nezávislých iniciativ Obvodnímu národnímu výboru
v Praze I s protescem proli nepovole11í ma11ifestace k výro{( vzniku Československa.
V ě c : Nezávislá manifestace 28. října 1988 v Praze na Václavském náměstí.
Dopisem ze dne 10. října 1988 jsme ohlásili zdejšímu národnímu výboru uskuteč
nění nezávislé manifestace k výročí vzniku Československa dne 28. října 1988 v 15 ho
din na Václavském náměstí...
Rozhodnutím ze dne 21. října I 988 jste manifestaci zakázali s poukazem na zák.
č.126/68 Sb. a vyhlášku NVP z 20. října 1988 o doplnění zásad ochrall)' památek v hlav
ním městě Praze. Dále pak uvádíte, že ohlášené shromáždění nesplňuje podmínku sta
novenou § 6 zák. č.68/51 Sb. o dobrovolných organizacích a shrom�žděních.
Zákaz nezávislé manifestace považujeme za nezákonnf
Zákon č.126/68 Sb. byl přijat v září roku 1968 a je označen jako zákon o přechod
ných opatřeních na ochranu veřejného pořádku. Podle Vašeho rozhodnutí by musela
nutně tato přechodná opatření trvat 20 let. Na Vaši další námitku, že svolavatelé nejsou
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