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Text výzvy "Několik vět " 

~ J>'ólnopisné sdě l eni (dopis) zaslat:•) 

(!) ~střednímu výboru KSS 
~ t ,Krojským (městským) výborúm KSC o KSS 
C t,Okresním (obvodním) výborúm KSC o KSS 
/J ~lovní politické spróvě CSLA 

/1 lov~~Tt~av!~r~ K.SC ministerstvo 

Ministerstvu vnitro CSSR - nóčelníkovi poli 
tického oddělen í 

// ~olitické spróvě Pohraniční stróže 
a ostrohy stótních hranic 

Hlavnímu výboru KSC ministerstvo vnitro CSR 
Hlavnímu výboru KSS ministerstvo vnitro SSR 

Opis dólnopisného sdě l eni (dopisu) zaslat:•) 

Clenúm a kandidótúm předsednictva OV KSC 
/J[, vl'ajemníkúm a členům sekretariátu OV KSC 

Clenúm a kandidátům OV KSC 
// !,Předsedovi OKRK KSC 

Clenům OKRK KSC 
1,<, l.,»edoucím odděleni OV KSC 

Předsedovi Sněmovny lidu 
Předsedovi Sněmovny nórodú 
Předsedovi Ceské nórodni rady 
Ořadujicímu místopředsedovi OV NF CSSR 

Předsedovi OV SSM CSSR 
Úřadujícímu místopředsedovi OV NF CSR 
Instruktorům OV KSC 
Rektoru VŠP OV KSC 
~editeli Ostovu marxismu-leninismu 
Předsedovi CZV KSC při OV KSC 
Šéfredoktorům: Života strony, Tribuny, Tvorby, 

Nové mysli, Hospodářských novin 
Pro potřebu oddělení OV KSC -·-· výtisků 

3 ~chívu OV KSC (3 výtisky) 

Upozofnlnf: Text d61noplsn6ho sd61enl pfedóve)te ve dvou vftlaclch • rozd61ovnllcem 



Ú TilEDNÍ V1BOR KOMUN I ST I CKS STRANY CESKOS LOVENSKA 

vážení soudruzi , 

K informaci 
PRAHA dne 27 . června 1989 

Vedouc ím tajemníkům KV KSČ, KSS 

Vedoucím tajemníkům OV KSČ KSS 

v příloze zasíláme k informaci a k přijetí potřebných 

opatření text výzvy "Několik vět" , který má sloužit 

nelegálním skupinám k vyvolání politického neklidu 

a k nátlaku na vedení strany a státu . 

Sedm bodů , které jsou obsahem výzvy hrubým způso

bem zkresluje situaci v naší společnosti a obsahuje 

požadavky, směřující k otevření prostoru pro činnost 

socialismu nepřátelských sil. 

Žádáme vás o přijetí potřebných politických opatře

ní v okruhu působnosti stranických orgánů a organizací 

k zamezení šíření výzvy a jejímu podepisování naší ve

řejností. 

S obsahem výzvy seznamte ústně nezbytný okruh 

funkcionářů , o přijatých opatřeních a eventuáln ích 

případech šíření výzvy nelegálními strukturami infor

mujte odbor propagandy ÚV KSČ. 

Příloha : text výzvy 
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Text výzvy "Několik vět• 

První měsíce r oku 1 989 znovu a jasně ukázaly, že i když 

se současné československé vedení velmi často zaklíná slovy 

"přestavba" a "demokratizace", ve skutečnosti se dost zoufale 

vzpírá všemu, co demokracii vytváří nebo co ji aspoň vzdáleně 

připomíná. Petice a iniciativy občanů , které samo nezorganizo

valo, odmítá jako 11 nátlakové akce"; odlišné politické názory 

odsuzuje jako "antisocialistické" a "nepřátelské"; pokojná li

dová shromáždění rozhání ; do přípravy nových zákonů nedovoluje 

veřejnosti mluvit . 

Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost 

se už vymaňuje z letargie a že stále víc lidí má odvahu veřejně 

projevit svou touhu po společenských změnách. 

Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet 

s nehybností moci , roste společenské napětí a začíná hrozit ne

bezpečí otevřené krize . 

Tilkovou krizi si nikdo z nás nepřeje. 

Proto vyzýváme vedení naší země , aby pochopilo, že nadešel 

čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny 

jsou možné a mohou mít úspěch jen tehdy , bude- li j i m předcházet 

vskutku svobodná a demokratická diskuse . Prvním krokem k jakým

koli smysluplným změnám , novou ústavou počínaje a ekonomickou 

reformou konče , musí být tedy zásadní změna společenského kli -

~ matu v n~ší zemi , do kter ého se musí vrátit duch svobody, důvěry , 

tolerance a plurality. 

Podle našeho názoru je k tomu třeba : 

1) Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové. 
2) Aby přestala být omezována svoboda shromažoovací . 

3) Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé 
nezávislé i n iciativy a začly být konečně chápány i vládou jako 

to , čím v očích veře j nosti už dávno jsou, totiž jako přirozená 
součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. 
Zároveň by neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských 
hnutí , včetně nezávislých odborů , svazů a spolků. 

4) Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost 
zbaveny všech forem politické manipulace a předběžné i následné 

skryté cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly lega

lizovány sdělovací prostředky, působící nezávisle na oficiálních 

strukturách . 



S) Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech vě

řících občanů . 

6) Aby byly všechny chystané i uskutečňované projekty , 

které mají natrvalo změnit životní prostředí v naší zemi a 

předurčit tak život budoucích generací , neodkladně předloženy 

k všestrannému posouzení odborníkům i veřejnosti . 

7) Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých 

letech, ale i o Pražském jaru, invazi pěti států Varšavské smlou

vy a následné "normalizaci" . Je smutné, že zatímco v některých 

zemích, jejichž armády tehdy do československého vývoje zasáhly , 

se dnes už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to 

stále ještě velké tabu , a to jen proto , aby nemuseli odstoupit 

ti lidé z politického a státního vedení, kteří jsou odpovědní 

za dvacetileté upadání všech oblastí společenského života u nás. 

Každý, kdo souhlasí s tímto stanoviskem , může je podpořit 

svým podpisem. 

Vládu vyzýváme, aby s nim nenaložila tak, jak je dosud 

zvyklá s nepohodlnými názory nakládat . Zasadila by tím osudnou 

ránu nadějím, jirníž jsme vedeni , totiž nadějím na skutečný spo

lečenský dialog jako jediné možné východisko ze slepé uličky , 

v níž se dnes Československo nalézá. 

Podpisy je možno předávat Či zasílat dosavadním signatářům 

anebo na tyto adresy: 

Stanislav Devátý , Revoluční 312/1 285 , 760 01 Gott waldov 

Vác l av Havel, Engelsovo nábř. 78 , 120 00 Praha 2 

Jiří Křižan , Navrátilova 16, 120 00 Praha 2 

Saša Vondra , Trojanova 1 , 120 00 Praha 2 
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