sdruženi v žádné dobrovolné organizaci a nemohou jako soukromé osoby zajistit zacho
vání veřejného pořádku ve smyslu zák. č. 68/51 Sb., nelze brát rovněž zřetel, neboť tento
zákon nevyžaduje, aby organizátoři shromáždění byli sdruženi v oficiálních společen
ských organizacích. Národní výbor nemá pravomoc svou vlastní vyhláškou měnit zákon
a v tomto případě omezovat pravomoc na svolání manifestace jen pro organizace sdru
žené v Národní frontě.(...)
Podle postoje národního výboru a orgánd ministerstva vnitra k manifestaci bude
možné udělat si skutečný obraz o tom, jakou tíctu mají tyto státní orgány k práv6m
občand zaručených Ústavou ČSSR.
Podpisy za nezávislé aktivity
Za správnost:

Stanislav Devátý
Revoluční 1285/312
Gonwaldov 760 01

ÚSD. Sb. Dl, xeroxová kopie strojopisu 1 >, / s.
1) Jde zrejmě o xeroxovou kopii konceptu dopisu - srov. závorku s tečkami za větou končící
slovy •... sdružené v Národní frontě" a poznámku .Podpisy za nezávislé aktivity• v závěru
dopisu.
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/988, 24. fíjen, Praha. - Dopis nezávislých iniciativ pfedsedovi vlády ČSSR L. �lrou
galovi, v 11ěmf protestuj( proti záka:11 mamfestace 28. fíjna a pofadují odstranění kon
fro11tač11( politiky ze strany mocenských orgá1111.
Vážený pane předsedo,
21. října t. r. zakázal odbor vnitřních věcí ONV v Praze I konání pokojné mani
festace, kterou ohlásilo pět československých aktivit na počest 70. výročí vzniku Česko
slovenské republiky. Oficiální sdělovací prostředky zároveň zahájily kampaň proti ma
nifestaci 28. října jako proti akci, jejímž účelem je rozvrátit republiku a jejíž konání
tedy musí být i za cenu použití policejní síly zmařeno.
Nezávislé skupiny však ve svém oznámení uvedly, že podle toho, co každý ví, vidí
a slyší, manifestace 28. října proběhne v každém případě. Odpovídá totiž spontánnímu
přání uvědomělých občand přihlásit se k demokratickým tradicím našeho národa a trvat
na tom, !e tyto tradice musí konečně začít vstupovat do našeho života. To se dnes neděje.
Není proto otázkou, zda se nezávislá manifestace dne 28. l'íjna uskuteční - právě tak
jako není otázkou účast nezávislých aktivit - nýbrž zda vrcholné orgány českosloven
ského státu budou pokračovat v konfrontační politice v6či vlastnímu lidu a zvyšovat
tak jeho neddvěru k politickému vedení země. (...)
Žádáme Vás proto, abyste postupoval jak podle Ústavy ČSSR a všeobecně uzná
vaných mezinárodních norem, tak podle československého právního řádu, a to v pojetí
nikoli autoritativním, nýbrž demokratickém. Aby tedy federální vláda ČSSR rozhodla,
že proti těm, kteří manifestaci připravují, nebude uplatňovat sankce a že nepoužije poli
cie k potlačení manifestace, ale naopak - jak je 10 také přirozené - k ochraně pořádku.
70

Neučiníte-li tak, to znamená rozhodnete-li se Vy a Vaše vláda pokračovat v konfron
tačním kursu, pokaz.í se 70. výročí vzniku republiky a vnitropolitické napětí se bude
i nadále tragicky prohlubovat.
Za nezávislé aktivity

Za správnost

Petr Placák
Stanislav Devátý

Emanuel Maodler

ÚSD, Sb. Dl, xeroxová kopie strojopisu I)• I s.
1) Jde zrejmě o xeroxovou kopii konceptu dopisu, na níž chybí vlastnoruční podpisy. Srov. též
závorku s tečkami na konci druhého odstavce.
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1988, {28. f(jenj,1> Praha. - Leták Demokratické iniciativy k 70. výrotí vzniku Česko
slovenska.
J u b i l e j n í r o k Č e s k o s l o v e n s k a 19 8 8 j e r o k p o ž a d a v k 6
Demokratické inici ativy
Jediný uskutečněný požadavek DI (z prosince 1987):
2 8. ř í j e n j e s t á t n í m s v á t k e m !
Udáme, aby se bezodkladně uskutečnily tyto požadavky, které DI předložila loni
i letos vrcholným orgán6m československé společnosti:
- zrušit kádrové řízení a tzv. nomenklaturu
- vyhlásit amnestii pro všechny politické vězně
- odstranit privilegia člen6 KSČ a fuokcionář6 společ. organizací
- zrušit politicky zneužitelné paragrafy trestního zákoníku
- uvolnit možnost cestování do celého světa
- odvolat „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti"
- zrušit pracovní povinnost
Udáme o odpověď zejména na tyto požadavky a návrhy, které předložila DI.
Žádali jsme:
- reorganizaci NF a přijetí nového spolčovacího zákona
- odluku církví od státu a uznání základních princip6 náboženské svobody
- právo pracujících na vytvoření odborové samosprávy
- vytvoření podmínek pro co nejrychlejší odsun sovětských vojsk z Československa
- nahrazení zákoníku práce civilnínů pracovně právnínů předpisy
- ustavení nezávislé komise pro vyšetření okolností smrti Pavla Wonky a poměrtí
v československých věznicích
Demokratická iniciativa vyzývá účastníky slavnostní manifestace na Václavském
náměstí dne 28. října 1988, aby svým podpisem podpořili její dosavadní požadavky
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