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Na ústřední výbor KSČ jsou nadále denně doručována písemná 
stanoviska odsuzující činnost nelegálních struktur. Odmítnutí 
výzvy " Několik vět " je obsahem již více než pěti tisíc dopisů 
a rezolucí zaslaných ÚV KSČ k 18. 7. 1989 . Odsouzení této 
nejnovější "aktivity " protisocialistických sil je obsaženo 

rovněž ve stanoviscích zasílaných k Provolání PÚV KSČ. Aktivi

zaci nelegálních struktur odsoudily a podporu politice KSČ tímto způsobem 
za poslední tři týdny vyjádřily stranické orgány , základní 

organizace strany , pracovní kolektivy , společenské organizace 

NF i jednotlivci ve více než 12 500 stanoviscích . 

Krajské a okresní výbory strany po projednání informace 

zaslané z ÚV KSČ 28 . 6. 1989 přijaly vlastní opatření k zamezení 

šíření výzvy , k aktivnímu ovl ivňování politické situace a 
k orientaci pracujících na plnění úkolů přestavby . Například 

předsednictvo jihomoravského KV KSČ na schůzi 13. 7. 1989 

rozhodlo zveřejnit své s t a novisko k současné politické situaci 

v kraji. V jeho obsahu p ub likovaném v krajském deníku Rovnost 

14. července se mimo jiné uvádí : "V tomto období , kdy tisíce 

prae-ovních kolektivů vyjadřu jí svými konkrétními činy podporu 

Provolání PÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února , zazněl rušivý 

hlas autorů protisocialistické výzvy " Několik vět ". Na tuto 

výzvu již řada pracovn ích kolektivů ze všech okresů našeho 
kraje a z Brna odpověděla odmítavým stanoviskem. Očekáváme, 

že všechny základn í orga nizace KSČ , politické , společenské 
a zájmové organizace sdružené v NF a národní výbory budou 
v okruhu své působnosti mobilizovat pracující a ostatní občany 
k plnění hlavních úkolů strategické linie XVII. sjezdu KSČ 
a nedají se odvádět od svých každodenních povinností, budou 

aktivně čelit všem nepřátelským pokusům o rozvrat a narušení 
klidu. . . Př dsednictvo jihomoravského KV KSČ se obrací ke 



všem občanům , aby svými postoji Čelili snahám nepřátelských 

sil zneužít výročí internacionální pomoci v srpnu 1968 a státní

ho:. svátku 28. října k narušení činorodého úsilí našeho lidu . 

Vyjadřujeme přesvědčení, že občané Jihomoravského kraje v 

období aktivní přípravy a konání VČS ZO KSČ a ROH, příprav 

i konání stranických konferencí a XVIII. sjezdu KSČ prokáží 

své socialistické vlastenectví a lásku k domovu zvýšeným 

pracovním úsilím". 

Předsednictvo západočeského KV KSČ přijalo podobný postup 

a jeho Členové žádají ÚV KSČ a komunisty ve státních orgánech, 

aby byla přijata na adresu tvůrců výzvy "Několik vět" okamžitá 

a rázná opatření v souladu s naší socialistickou zákonností. 

V písemných stanoviscích zasílaných ÚV KSČ je zcela jednoz

načně odsuzována snaha nelegálních struktur o vyvolání neklidu 

a napětí ve společnosti. Odmítány jsou jejich útoky na samotné 

základy socialismu a znevažování výsledků, kterých bylo 

v ČSSR při jeho rozvoji dosaženo. Například v rezoluci přijaté 

na veřejné schůzi ZO KSČ Krajského inspektorátu české obchodní 

inspekce v Hradci Králové {Východočeský kraj) se říká : 

" V každém případě nemůžeme souhlasit s názory , že Českosloven

sko se nachází v současné době ve slepé uličce. Jsme přesvědče

ni, že je tomu právě naopak , vždyE přestavba otevírá široké 

cesty demokratizace celé společnosti " . Rovněž poslanci MNV 

Šívetice, okres Rožňava {Východoslovenský kraj) jednoznačně 

odsoudili otevřenou snahu o konfrontaci spojenou s útoky na 

současný proces přestavby a demokr atizace naší společnosti 

vedený KSČ. "Naši občané i my po s lanci MNV si plně vážíme 

hodnot vytvořených za 45 let od osvobození naší socialistické 

vlasti. Velmi dobře s i pamatu jeme , jak vypadala naše obec 

před 40 lety a víme jak vypadá dnes. Hlásíme se k tomu, co 

si naši občané vybudovali pod vedením KSČ". 

Se snahou Chartistů a dalších skupin o očernění uplynulého 

období, o vydávání dosavadní cesty za období úpadku společnosti 

nesouhlasí účastníci aktivu uskutečněného v závodě 02 Bavl-



nářskýcb zá\·odů V. I. Lenina Trenčín (Západoslovenský kraj), 

členové ZO KSČ Sklostroj Nová ves nad ·Lužnicí (Jihočeský kraj), 

lh ZO · SČ Most ( Severočeský kraj) a ohé další kolektivy. 

Některé 3SP i jednotlivci cxleslali svá odmí avá stanoviska 

?ř - na adresu V. Bav la a dalších signatář· Cha :.- ty - 77. 

:\SČ Žulová (Seve r o::ioravs.~ý kraj ) ·;e své stanovisku 

rozhodně odm.ítá ?(>Žadavky nelegálních skupin na odvolání Pouče

:1í z k=izo·:ébo vývoje, na diskusi o 50. letech, o roce 1968 

a -alší. Stejné :iázory vyslovili ko.- ni sté ZO KSČ v ~ stě 

l>yd:išcě č . 92 3rno 3 a č. 69 3rno 2 ( Jiho::x>::ca·,ský kraj). 

·1 ::-ezo:uc:'.ch je součas!lě zó • ::-az:io·:á:10, že je c..ře.:>a. ene ::-gič

~ěji a ·ůsleó..,ěji pokračovat v nas::o pe:ié cestě přestavby 

a \"')'Tozo·.·at a·~sleók:y z neplněni stanove:iýc3 -~ko~ů. ·; to spatřu

jí ko.:.unisté zá.<ladní cestu k ; :,_.:,_~lizaci ·.1:::. 71.! ::ielegá:.n.ích 

skupin :1a yšle:ú lidí . Občané si uvědo-ují, že k -;,yřešení 

eko:10::i:.c.-ých p=obl~ů vede jen poct.ili-·á ;>=áce. Kolektiv 35? 

živočiš::ié \-ýro:>_- ze střediska Dohešo1.·, JZ:> Ode=sko (se~.rero~ 

::-at:ský kraj ) :iapsal : •žije::.e na :.::a. é \-es:1.:.ci, :;,racuje=e jako 

z~dělc: ~ živočišaé výrobě, ::.á::e ::-odi:iy a je pravóo , Ze 

o!>Čas :tejs=e se vší::. spokoje::ii jak na s vé::.i ? =aCOV:.šti, t.a)c 

v o:>Ča."".lskéo ž:.::-otě . .-aše spo:eč-:10s;: :..á ~ěžkosc.i, a:e nikdo 

je za ::ás nevy:feší. Chce=,e žic v , _ , c!lce.e, a:>yc:-tO se 

_ :.. ::iaše Cěti =ěli do!:>ře, a.le cesta, kte=ou :ih aatoř.:. text.o 

•sě)~o!.ik vět• éiopornčají, k or::u neveóe. Odsuzuj~ jejich 

:-aay a p :.-ohlašuje.e, Ze za nás :.ie::aluví. Chce=e na svésa praco--

7~Š i spl:iit všec;i::,y hospoc.á:'ské "-.1<oly ::col<a 1989 a s _ íme 

si, že o je nej:epší odpověo !'.la jej.:.cb š va::ií• . 

Požadavek ó • sled.ného ods raňování nedostat.k-:i obsa.: uje 

i :.-ezoluce ZO KSČ M:ecba:iizace craiovébo hos.;x>čá?st.\"Í ČSD B:.-ani 

ce Se·.tero.aoravský kraj): •p-roblby, kreré se v naší republice 

p:-oje·rojí, je !)t:~o řešit jinou ces o a na 2::-ušení.a socia_i 

Přede7Š' je :1.:tno ~ři se na zvýšeno.: :-.Con::ro„u, jak si 

p:.::{ s•:é ú..<o„y ?racovníci ve vyššíc . ospočářs:ir:ýc. a ?O-i~1.c-



kých funkcích, ve výzkumných ústavech, řídících orgánech, 
z~~ ned...°chází k neúměrnému obohacování z titulu zastávané 
funkce na úkor poctivých pracujících , jak se dodržuje pracovní 
doba a jak je využita" . -

Pracovní kolektivy na rozdí l od různých rozšiřovaných 
štvavých petic, požadují udržen í klidu, pořádku a vytvoření 
dobrých podmínek pro plnění hospodářských úkolů. Na podporu 
poli tiky přestavby uzavírají nové socialistické závazky. Napří
klad pracovníci spotřebního družstva Jednota Mikulov (Jihomorav
ský kraj) dlouhodobě plní a překračují všechny plánované 
úkoly. Zavazují se překročit plánovaný maloobchodní obrat 
na rok 1989 o 15 miliónů Kčs , a zisk o 3 milióny Kčs. v průběhu 
roku uvedou do provozu dvě rekonstruované provozovny veřejného 
stravování, dvě prodejny a o 4 stánky rozšíří prodej v rekreač
ních oblastech i na dálnici. Pro zlepšení zásobování při součas
né složitosti dodavatelskoodběratelských vztahů zajistí nad 
rámec fondů zboží v hodnotě 40 miliónů Kčs. Rozšíří výměnné 
obchodní akce pro zpestření trhu s partnery v MLR , PLR , BLR 
a navážou přímé vztahy s podniky v SSSR atd. 

Úsilí o naplnění cílů přestavby svým závazkem podporuje 
i kolektiv závodu 04 Plzeň s.p . Stavební stroje (Západočeský 
kraj) , jeho celková hodnota představuje 48 240 hodin, z toho 
18 725 odpracovaných zdarma. Pro zlepšení životního prostředí 
uvedou pracovníci podniku do provozu čističku odpadních vod 
s účinnou a moderní technologií s nákladem 3 milióny Kčs. 
v závodě dokončí bezprašnou úpravu vozovek a komunikačních 
ploch . Náležitou pozornost budou věnovat zeleným plochám a 
celkovému vzhledu objektů závodu. Zavázali se dále překročit 
plánovaný zisk o více než 3 , 5 miliónů Kčs. 



~; ::;;:~:::;~~r;t:::;al~le:::~e:~jí:~ K::an::::::, - .. ~~~os;::: 

prev azne parne tn1.c1. unorových událostí roku 194 8 . Hrdě se hlá 

s íme k výz n amnému dílu strany a .lidu před 41 lety , kterým bylo 

uskutečněno vítězství pracujících . Ste jně tak dnes se stavíme 

::e;r!:::~i~:l~:~:u k
st

;:~:i:kt:;;;~e:e K:td:;::t:žoezv;::n~:~: 

společnost umožnila s lušně žít a využívat všech kulturních 

vymožeností. Žádáme ÚV KSČ , aby proti těmto rozvra tníkům bylo 

postupováno tvrdě v mezí ch zákonných opatření. Potvrdila se 

naše obava při propuštění V . Havla na svobodu , že jmenovaný 

nezůstane stát stranou protisocialistického působení a to 

ukazuje , že chybí rozhodnější postup proti těmto elementům". 

Členové ZO KSČ č. 2 př i okre sní správě SNB Blansko ( Jiho

moravský kraj) s e domnívají, že ne jvyšší státní orgány nedo

statečně postihují a řeší protistátní činnost signatářů Charty 

77 , ze jména Havla , postupně ustupují nátlaku různých sdruže

ní "na ochranu l idských práv", čímž se vytváří prostor pro 

činnost různých protistátních seskupení a nelegálních struktur , 

z čehož vyplývá ta skutečnost, že bezpečnostní složky místo 

řádného zásahu proti narušovatelům socialistického zřízení 

a veřejného pořádku pouze shromažčiují informace. Jsou toho 

názoru , že touto administrati vní cestou nelze proti těmto 

seskupením bojovat , cíl přestavby - zlepšení ekonomické i 

sociální struktury naší společnosti - je správný , avšak jeho 

realizace je pomalá a přístup některých článků řízení je likna

vý. " Domníváme se , že ze . strany vyšších řídících článků bude 

třeba použít direktivn ího přístupu k řízení národního hospodář

ství , neboE přes přílišná demokracie je brzdou uskutečňované 

přestavby" . Požadují, aby byl zaveden pořádek ve mzdové politi

ce , zejména v kulturní frontě , z jejich řad se rekrutují Členo

vé nelegálních struktur , které naše společnost odměňuje udělová

ním různých titulů a jejichž příjmy několikanásobně převyšují 

příjmy dělníků a techniků , kteří si s vědomi tě plní své pracovní 

úkoly. 



Důslednější uplatnění mocenských nástrojů proti signatářům 

výzvy požadují ZO KSS Okresního osvětového střediska Michalov

C!S:. (Výctiodoslovenský kraj), ZO KSČ č. 8 Pleas Havlíčkův Brod 

(Východočeský kraj) a mnohé další. Zasloužilí čJ,enové strany 

Strakonic (Jihočeský kraj) žádají: "dejte jim , co jim 

po zásluze patří - pořádné ponaučení a hodně tvrdý trest". 

Mnoho stranických organizací a pracovních kolektivů odsuzu 

je , že se na stranu nelegálních struktur svým podpisem pod 

výzvu " Několik vět" přidali i někteří známí herci, zpěváci 

a další pracovníci z oblasti kul tury_ Například komunisté 

ZO KSČ Kulturních zařízení Kutná Hora ( Středočeský kraj) napsa

li: "nás pracovníky kulturních zařízení zaráží, že v zastoupe

ní protisocialistických skupin se objevují iména profesio

nálních umělců, kterým naše společnost poskytuje velmi dobré 

podmínky k práci i hmotné zabezpečení. Domníváme se , že pra

covníci kultury by měli v současném období vyvinout maximální 

úsilí na pomoc přestavbě společnosti a ne jitřit vášně 11 
_ 

ZO KSČ č. 12 Orlová - Doubrava (Severomoravský kraj ) ve 

svém stanovisku uvádí: "udivuje nás postoj některých našich 

populárních umělců. S kým to jdou ti to mistři kul tury . Při tom 

nás a1e překvapuje , že z řad umělců se až doposud nenašel 

žádný komunista, který by ·jejich počínání odsoudil. Dočkáme 

se takového vystoupení a nebo se máme domnívat, že mezi umělci 

již není statečných komunistů ? 

Obdobná stanoviska obsahují i rezoluce MěV KSČ Moravský 

Krumlov (Jihomoravský kraj) , MěV SČSP v Gelnici (Východosloven

ský kraj), rady MNV v Dírné (Jihočeský kraj), ZO KSČ Rožctalovi

ce (Středočeský kraj) a mnohé .další. Členové ZO KSČ Okresní 

odborové rady a Okresní správy nemocenského pojištění Vsetín 

( Severomoravský kraj) uvádějí: "jsou mezi námi lidé , kteří 

chtějí za každou cenu rozvrat. Vyzývají, vyhrožují . Jejich 

jména známe už dávno , ale s o to větším překvapením jsme četli, 



že se k těmto"spasitelům " přidali i ti, kterých jsme si vážili 
a jejichž jména jsme si zvykli spojovat s hlubokým kulturním 
záži-tkem . .. Jak si nevybavit citlivé herectví Dany Kolářové, 
tvárný projev B. Polívky, hlas Hany Zagorové i moGerní hudby 
Michala Kocába. O to bolestněji pocii:ujeme jejich postoj k 
naší vlasti, k vlasti která jim ve velké míře poskytla vše 
- vzdělání , úctu k jejich uměleckému výkonu . . . Obracíme se 
na ně s otázkou : Co vás k tomu vedlo ? Pokud jste se k výzvě 
přidali s přesvědčením , tak vezměte na vědomí , že jste nás 
zklamali". 

Členové strany ZO KSČ Mlékárna Frýdek Místek ( Severomorav
ský kraj) v rezoluci adresované generálnímu tajemníkovi s . 
M. Jakešovi odsuzují všechny akce , organizované proti našemu 
zří.zení a politice strany . Zároveň ujiši:ují ústřední výbor 
plnou podporou v boji proti těmto tendencím . Ve svém stanovisku 
vyjadřují však i nesouhlas s tím , že " ÚV KSČ dává zelenou 
našim nepřátelům , neuplatňu je práva vedoucí síly ve státě , 
souhlasí s viditelnými ústupky a · tak podporuje veškeré zlo , 
které hraničí s katastrofou pro naši vlast ". Komunisté žádají , 
aby "s. M. Jakeš s jejich rozhořčením seznámil celý ústřední 
výbor , očekávají přísné potrestání těch , kteří zapalu jí hranici 
a jestli si to n ikdo neuvědomuje , může se stát , že nás komunis
ty budou postupně na ni házet a upalovat . Z těchto důvodů 
bychom měli být jednotní , a netrpět rozdíly mezi komunisty. 
Ústřední výbor KSČ by mě l stát v čele boje proti nepřátelským 
silám a dát zásadně na vědomí všem , co rozvracejí naše zřízení 
a usilují o likvidac i vedoucí úlohy strany, že nemají šanci 
tak jako tomu by l o v roce 1948 a po roce 1968 . Bude to sice 
těžší vyhrát a upevnit si pozici , protože takovou podporu 
jakou jsme měli v minulosti od sovětských soudruhů už asi mít 
nebude me. Máme však za to , že to 

I 
co jsme se za ta léta naučili, 

ještě umíme a vybojujeme opět klid v naší společnosti . Kul tur
ním pracovníkům , kteří podepsali "Několik vět" by se mělo 
dát na vědomí , že když se jim nehodí žít a poctivě pracovat 
v naší republice , aE si jdou do světa zkusit a na doživotí 



vydělat na chleba k těm, kteří jim tak pobláznili hlavy , 
nebo_ mezi nás do výroby . My jim ty roupy vyženeme , neboE lidé , 
kteři se , umí snížit k takové podlosti již mají všeho nadbytek 
a nevědí co dělají" . Uvedená organizace zaslala jm€:nem všech 
pracujících Mlékárny ve Frýdku Místku rovněž dopis v. Havlovi. 
Jeho kopie je v příloze č. 1 . 

Také 71 účastníků setkání zasloužilých komunistů s vedením 
OV KSČ v Českém Krumlově (Jihočeský kraj) odsoudilo autory 
výzvy "Několik vět ", kteří získali prostor nejen u nepřá

telských a kriminálních živlů, a l e i u některých veřejnosti 
známých pracovníků kultury. Současně vyslovilo otázku , "Jak 
hluboko mohou ještě morálně klesnout ti, kteří si v podstatě 

zmonopolizovali Čs. státní film a televizní obrazovku ? čím 

naše vlast těmto lidem ublížila ? To , že jsou dnes ve službách 
ideodiversních center (Radio Svobodná Evropa , Hlas Ameriky 
a další) nás opravňuje vznést rozhodný požadavek vůči našemu 
státnímu vedení, aby se již podobné věci netrpěly a byly 
z nich vyvozeny odpovídající závěry. Nelze ponechat lidi pod 
vlivem někoho jiného a připustit, aby byli zaskočeni nečekanými 
událostmi. Spoléháme , že právě nyní bude dělat aktivní politi
ku celé vedení naší strany i státu. Strana dnes velice potřebu
je, aby se k veřejnosti denně proml ouva lo z televizní obra
zovky a ofenziva byla na naší straně ". 

V příloze č. 2 jsou uvedeny poznatky a názory funkcionářů 
( v nomenklatuře) OV KSČ Sokolov ( Západočeský kraj) , k teré 
byly vysloveny na aktivech v souvis l ost i s projednáváním infor
mace k výzvě " Několik vět ", zas laná ústřednímu výboru vedou
cím tajemníkem OV KSČ s. Sáblem . 

Ze základních organizací strany nadále zaznívá požadavek 
zveřejňování kvalifikovaných komentářů k jednotlivým bodům 
výzvy , které dají dostatek argumentů k provádění masové politic
ké práce . Sdělovací prostředky by ještě více a šířeji měly 



ukazovat charakter a majetkové poměry organizátorů nelegál 
ních akcí, autorů protisocialistických pamfletů, aby obča
né lépe ,pochopi li z jakých sociálních vrstev se rekrutují . 
Je očekáváno, že se zásadním stanoviskem k aktivizaci nelegál
ních struktur vystoupí některý z vedoucích představitelů 

KSČ a podpoří tak postoje mnoha organizací i pracovních kolekti
vů, které odsoudily protisocialistickou výzvu "Několik vět" . 

Vzhledem k tomuť že na adresu ústředního výboru, generál
ního tajemníka a dalších funkcionářů dochází řada dopisů ko

lektivů a organizací i jednotlivců k této problematice , doporu

čuj~e ve zveřejněném. komuniké z jednání PÚV KSČ za stanoviska 

souhrnně poděkovat , aby se na ně nemuselo reagovat jednotlivě. 

v ojedinělých případech jsou na ÚV KSČ doručována stano

viska na podporu výzvy "Několik vět". Například 18. 7. 1989 

došel korespondenční lístek odeslaný z Prahy 14. 7. 1989 

s uvedenou adresou odedsílatele - Karel Fišer, Praha 4, Jižní 

Město - a slovy: "V plné míře souhlasím s textem Několika 

vět". 

Východočeský KV KSČ v operativní informaci upozorňuje, 
že v kraji byly zaznamenány snahy o aktivizaci nepřátelsky 

orientovaných skupin a jednotlivců. V okrese Havlíčkův Brod 

se snaží o zvýšení vlivu skupina Havlíčkova mládež, v okrese 

Ústí . nad Orlicí tuto tendenci potvrzuje nátlaková akce na 

soudní orgány v souvislosti s procesem se signatáři Charty 77 

Stárkem a Vojtkovou. Činnost skupin i jednotlivců je vyhodnoco

vána. Politické a státní orgány kraje realizují svá opatření 
ke snížení jejich vlivu. V okrese Ústí nad Orlicí byla napří
klad již v zárodku podchycena činnost dělníka Milana Sirůčka 
ze s.p. Elitex, který se snažil rozmnožovat a rozšiřovat text 

výzvy "Několik vět". Bylo tomu zabráněno. 

Dne 12. 7. 1989 v době od 18.30 do 19.00 hodin seznamoval 

v restauraci U Strouhalů v Ústí nad Orlicí Aleš Šmejdíř, nar · 

13. 1. 1970 bytem Ústí nad Orlicí, Dukla 305 , přítomné hosty 



~ vý~vou "Několik vět.". Provedeným šetřením bylo zjištěno, 
ze pisemnost dostal od M. Sirůčka, kterému se na jeden výtisk 
rovněž p~depsal. Šmejdíř získal do 13. 7 . pro výzvu 21 podpisů . 
Podepsali se učni, studenti a dělníci z podniků Perla , Elitex, 

OÚNZ a Prefa. Jsou zjišEovány podepsané osoby a prováděny 
s nimi pohovory. Dne 6. července 1989 v poledních hodinách 

přinesl zaměstnanec OÚNZ - Ústí nad Orlicí , 21 letý občan Hybner 

( jde o bigotního katolíka , přívržence Charty 77), mezi zaměst

nance jídelny nemocnice velkou fotografii Havla a text pamfletu 

"Několik vět". Snažil se získávat podpisy pod výzvu . Ještě 

tentýž den byl s Hybnerem proveden pohovor . Ukázalo se, že 

s výzvou obcházel i některé kanceláře OÚNZ. větš ina lidí si 

listinu přečetla, ale nepodepsala se. Na událost okamžitě 

reagovala ZO KSČ. Výbor informoval Členskou základnu, byla při

jata opatření k působení komunistů mezi bezpartijními. Negativ

ní jevy byly zjištěny i v dalších místech. Například výzva "Ně 

kolik . :vět II byla vyvěšena na nástěnce v Pleasu Havlíčkův Brod. 

Předseda ZO KSČ Bohuňov obdržel anonymní dopis s dotazníko

vou akcí o deseti bodech . Obdobný materiál došel i předsedovi 

ZO KSČ KV SSM. Realizací přijatých opatření se podařilo zabránit 

pochodu Havlovice - Kohoutov , okres Trutnov , připravovanému 

nezávislými skupinami . · Setkání 40 - 50 osob v hostinci v Havlo

vicích se podařilo eliminovat. 

Uvedené případy aktivizace nepřátelských sil prohlubují 

zájem komunistů o jejich působení. Při zaujímání stanovisek 

k výzvě "Několik vět" je často vznášen požadavek na seznámení 

s celým zněním pamfletu a poskytování více argumentů vyvra

cejících tvrzení nezávislých skupin. Například Členská schůze 

dělnické ZO KSČ v Technometře Semily 12. 7. 1989 doporučila, 
aby základním organizacím byla předána věcná fakta a argumenty 

' pro osobní působení komunistů mezi bezpartijními (v uvedený 

den nebyla členská základna ještě seznámena s obsahem dálnopisu 

ÚV KSČ) . ZO KSČ zároveň žádá , aby informace všeho druhu byly 

rychleji předávány komunistům , nebot oni musí denně reagovat 



OKRE SNI VYBOR 
Příloho č. 2 

KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSrrn 
SOKOLOV, VITEZNA UL. 1929 356 14 SOKOLOV 
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Ov Ks!: 
odbor informaci 
P R A H A 

VYRIZUJE / LINKA SOKOLOV DNE 1 3 „ 7 • i ~•3 9 

V~ž en1 soud ru zi , 

v souv i s l ost i s pro jednáním in1orm ac e k výzv ě " N ě kolik v ě t " 
s nome n k l at urni mi fun k c ionáři OV Ks !: v e dnech 3 .-4.7.1989 
v á m z asi l áme r e a ge nci a zobec n6ní d is ku s e na těchto aktivech 
v čet n ě n á zorů z e ZO KS Č. 

Jednoznačně je od s uzovan a č i nnost nelegálních struktur, 
která směruje k rozvratu n aš i společnosti, likvidaci vedoucí 

~~~~~n~ ~ r~? v~j ~~~~:!~a z~f ~á \~~~~~=s~!~~u:~o ~~č:~č k:m~ll,dy 
z hlediska přijatých opat ř eni a postupu od počatku leto š niho 
roku proti n e legálním s trukturám. Naopak jsou požadavky na 
potřebu tvrd š i ho postupu vč e tně odhaleni těch z kulturní 
fronty, kteři maji v ue, ěl e cké činnosti vytvářeny podmlnky 
a podporu a na druhé straně vyjadřuji souhlas a podporuji 
s truktury, kt e ré usiluj i o rozvrat socialismu. 

z ve značné mi ře je vyslovo v án názor, že vedeni strany, vláda 
•. mnoho záměrů z hledisk a postupu " Přestavby " vyřkla, ale 

není důsledná v realiz a ci, v plném rozsahu nevyužlvá s~ý~h 
. pravomoci, v konkrétnin, ž ivotě ne~I znatelný_po!un poz,t,vni r., 
směrem. Na základě t ho se ob evuJ I názory, ze rešeni 

\ 

k6drov · otázek v centru ·e ne us e ne, ze , ter dn_e s 
vysvětluji a hovoři o chyE_acli v m1nu~-~stiDyTT777cffTvO H i • .!l.Dttf y gíi9ov e ~n_y_úL.fiiOJCclcli a fal<vě nt_, ze se znovu nedo-:_ 
~.u~E.!!.Y.~• ... 
~~~~d /~:;~~!, i 1 ~

0 ;:~:% n: c l ~!~ t k~~~~~~• otázky v ce n t r u~ 
muze ka z dy dělat 1akouko l1v tunkc2..e.. 

BANKOVNI : POJENI 
5BCSSo!(olov 
l ú 033?1 



3.Z•jména u staršlch -:oudruhů, ale 1 části sthdni stranické 
generace se projevuJi pož~davky na rad1t.Hnějši 

8 
represivni postup proti představitelum a aktivnlm členům nelegHnich 

struktur. V1ce vidl řešeni protisociálistických tendenci 
v tres,t~im posti~u a nechápou.současnou situaci a potřebu 
ideolog~ckého boJr cestou novych politických přlstupů a metod v flPP. 

kvda komunistů a značná část členské 7.b kl-,dny, a to v celé 
j~jí sociá lní strttl;tuře ve svých postojích a reagencích je značně pragmatickfi a ovlivněna věcnou s tránkou životních prob l émů , méně se rozebírá v hodnoce ni politické situace, 
r.d. lo ma r x isticky uvažuje , a proto ře še ni, východisk~, ale 
i vinu na součélsněm stavu spatřuje předt· všim ve vyšších 
~t ranických, státních a hodpoářských orgánech a jen výjimečnt připot1št i ne dostatky , chyby a problémy ve své práci, na svýd, 
pr;ocovištich , měs tech , v pracovních a občanských kolektivect, . 

5 „ V o~•ecne rov1ně , Jak kom u n1ste , tak 1 bezp a rt11ni souhlasi 
st zásadami přestavby , p o třeb ou měn it sta ré přístupy a hledo:: 
ncvt východiska ř eše ni n ah ro madě ných pro1'l~nů z potřeb . 
J€.r1 však do té miry, pokud se- zvý šE- nt" nároky na řízení, ůro-.• ~ t, 
orrr::i~zarc , kv a litu práce, z měny na rri'lco \• ištich bezprostř e•fr,t 
nt: dotý k s ji jich samotných nebo vlastních pracovních kolektivů. 
P;,k ~e většinou ar9umentuje vš í m možným s tir.i , že u nich 
str•v věc í odpovídá, že za nedostztky ne mo hou vést zpdpově d nc st , protože důvody a příčiny nedost ~ tku j sou mimo ně. 

6. Jsou vyslovovány požadavky, aby funkcionáři strany , vlády~ 
pracovnici aparátu , ministe r st ev ve větši r.iiře neform~lne 
navštěvovali pracovn1 kolektivy, st ranická jedná~í. a primo 
na místě se přesvědči li o stavu věcí, názorech lidi a nevychá-

~;[~ ~;nú~i~~~j~;;\!~:~•~=t~ ; představitelé strany~ vlády_ 

~! c~ot~i; t~p~~=~~y v p;::~~ ~~i~~~ e~~! v~:~i ~~:n~y n:
0

~~~;-~~•~o~:!ovou 
účastí li dí. 

r 

,;,~~~ 
v edo ufti~~jt!m nik OV KS 



na řadu otázek a invektiv bezpartij ních. Obdobné požadavky 
mají i další ZO KSČ Východočesk ého kraje. Vycházejí ze snahy 
vyzbrojit komu nisty a předejít n ázorové nejed notě . •ra se 
vyskytla například v ZO KSČ Lokomotivn í depo Hradec Králové. 
Při hlasová ní pro rezoluci k Provolání PÚV KSČ , obsahující 
odsouzení výzvy " Několik vět ", byli ze 120 členu zo KSČ 3 komunisté proti odeslání stanoviska a 24 se zdrželo h lasováni . 
Podn ětem k názorové nejed notě se stal obsah 6 . a 7. bodu 
výzvy (otázky ekologie a setrvání ve fu nkcích). výbor zo KSČ 
se prot o znovu vrátí k pohovorum s těmi , kdo se na podporu 
r e zoluce nevyj ádřili. 

Příprava výročních člen ských schůzí a s tranických konfe 
rencí pr obíhá pod le zpráv pracovníc h s kupin ÚV KSČ v s ouladu 
s u s nesením před sed nictva ÚV KSČ z 9 . pros ince 1988. Územní 
s tranické orgá ny j í věnují velkou pozornost. Pos tupy schvále 
né v krajích , Pr aze , Brat islavě , jednotlivých okresech a 
obvodech jsou plněny. Na pomoc základním organizacím byli 
de l e gováni členové vole nýc h orgánů , pracovníci apa rátu a 
přední funkcionái-i. Rovn ě ž základní organizace vypracovaly 
politickoorganizační zabezpečení výročních člen ských schuzí. 

Besedy s e Členy a ka ndidáty většinou přispěly k aktivi za c i 
komunistů i základníc h organizací. Poznatky a zkušenosti 
z j e jich průběhu byly využity i ke kádrové přípravě . Pozi
-c:. vn í ch výsledků s e vš ak nepodařilo dosáhnout tam, kde probíha
ly formálně a příčiny probl émů byly převážně spatřovány mimo 
r áme c pracovi ště i okruh působnosti stranické orga nizace . 
Tak tomu bylo v řadě případu ve Východočeském kra j i , kde 
pr acovní s kup i n a uvádí , že nepřispěly k akt i vizaci člen ské 
základny , o čemž v některých okresech svědčí i s nížení účasti 
na člen ských schůzích . 
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