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INFORMAČNÍ SERVIS Č.3
(Vydává  Nezávislé  tiskové  středisko  ve  spolupráci s

Východoevropskou informační agenturou: Jan Brabec, Jan Hrabi-
na,  Ivan Lamper, Jan Ruml, Anna Šabatová, Petruška Šustrová,
Jáchym  Topol,  Jan  Urban,  Martin  Weiss.  Uzávěrka  22.11.
15.00hod.)         

*  1. Podle svědectví občanů přijelo 22.11.1989 sedmnáct
autokarů,  plných  milicionářů,  z oblasti Moravy. Snažili se
ubytovat  v Riegrových sadech v sokolovně, což se jim nepoda-
řilo.  Proto údajně putují dále Prahou a snaží se sehnat uby-
tování.
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PROVOLÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ K DĚLNÍKŮM A ROLNÍKŮM ČESKOSLOVENSKA

My, studenti československých  vysokých  škol  co nejrozhodněji protestujeme
proti brutálnímu rozehnání  pokojné  manifestace, která se konala 17. listopadu
1989 v Praze u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a uctění památky Jana
Opletala, zavražděného  fašisty.  Manifestace  pražských studentů byla navýsost
pokojná. Přesto byli její účastníci  obklíčeni pořádkovými silami, a několikrát
systematicky surově  zbiti.  Zjevně  se tedy  nejednalo o pokus obnovit veřejný
pořádek, ale o nepřípustné fyzické  potrestání  s velmi těžkými následky. Tento
postup  je  v   příkrém   rozporu  s   posláním  pořádkových  sil,  s  platnými
československými zákony i s  přijatými  mezinárodními  konvencemi. Uvědomte si,
prosím,  že to  nebyl  zásah  pouze proti  studentům, ale zároveň i proti vašim
dětem, dětem z dělnických a rolnických rodin.

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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* Základní škola Ludvíka Svobody, Praha 6, 22.11., ředi-
telka  školy oznámila rozhlasem, že ten, kdo bude mít připnu-
tou trikoloru, dostane dvojku z chování.

*  SŠ  v Resslově ul. oznamuje (tel.), že Bezpečnost jim
zabavila videokazetu se záznamem pátečního zákroku.

* V Tachově přes noc strhávána všechna prohlášení. /tel/
* Československá  Televize  oznamuje,  že  od 11.45 hod.

23.11.  není vysílání ovlivněno pracovníky ČsT. O vysílání se
stará někdo jiný. Před budovou se zvětšuje dav lidí, kteřý je
seznamován  s  prohlášením  TV  pracovníků. Před budovou jsou
však i policisté.

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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INFORMAČNÍ SERVIS Č.4
(Vydává  Nezávislé  tiskové  středisko  ve  spolupráci s Východoevropskou informační agenturou: Jan Brabec, Jan Hrabina,
Ivan Lamper, Jan Ruml, Anna Šabatová, Petruška Šustrová, Jáchym Topol, Jan Urban, Martin Weiss.)

*  74. V Brně bylo 22.11. ustaveno občanské fórum, jehož
zástupci  se  stali Jaroslav Šabata, herec František Dresler,
Hana  Holcnerová,  historik  Radomír Malý, výtvarník Vladimír
Matoušek,  předseda  Městského výboru SSM Libor Trublík, stu-
dent Jiří Voráč, tajemník ČSS Jiří Venclík a Jiří Zahradník z
Mírového výboru ČSSR.
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Studenti filozofické fakulty UJEP
vstoupili do okupační stávky

Po  neúspěšném  jednání s vedením univerzity se rozhodlo
shromáždění  stávkujících studentů a pedagogů filozofické fa-
kulty zahájit okupační stávku 23. 11. 1989.

Cílem stávky je:
1. Ustavit nezávislou komisi k vyšetření masakru v  Praze 17.

listopadu.  S výsledky šetření seznámit širokou veřejnost.

2. Zahájit všeobecnou diskusi o současných poměrech a otevřít
pro ni hromadné sdělovací prostředky.

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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INFORMAČNÍ SERVIS Č.5
(Vydává  Nezávislé  tiskové  středisko  ve  spolupráci s 
Východoevropskou informační agenturou: Jan Brabec, Jan Hrabi-
na, Ivan Lamper, Jan Ruml, Anna Šabatová, Petruška Šustrová, 
Jáchym  Topol,  Jan  Urban,  Martin Weiss. Uzávěrka: 23.11., 
20.00 hod.)

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Občanské fórum - Laterna Magika: 26 67 65-7/ linka 37
Divadlo Na zábradlí: 26 65 80
DAMU - centrální stávkový výbor: 26 05 37

- koordinační stávkový výbor: 23 55 725
Medicína: 20 13 94, 232 88 11, 23 28 872
Nezávislé tiskové středisko: 22 59 02
FF UK: 23 19 024
DISK: 26 53 77
FAMU: 26 60 33
AVU: 37 38 49
Mánes /výtvarníci/: 29 24 41
ŽURNALISTIKA: 23 15 524
Realistické divadlo: 54 85 45-9
Kavčí hory: 49 92 88
TELEVIZE: 22 02 27
VŠE: 21 25 363

Ivan Medek /Hlas Ameriky/: 0043 222/ 45 47 01 nebo: 45 41 13
Svobodná Evropa: 0049 89 2102/ 2120 nebo: 67 06 075
BBC: 0049 89/ 22 49 69 nebo: 0049 125/ 72 101
TASS: 007 095/ 24 34 737

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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INFORMAČNÍ SERVIS Č.6
(Vydává  Nezávislé  tiskové  středisko  ve  spolupráci s

Východoevropskou informační agenturou: Jan Brabec, Jan Hrabi-
na,  Ivan Lamper, Jan Ruml, Anna Šabatová, Petruška Šustrová,
Jáchym  Topol,  Jan Urban, Martin Weiss. Adresa: Galerie mla-
dých, Vodičkova 10. Tel: 22 59 02 nebo 22 79 10)

[...]

*   Nutně  potřebujeme  papír  formátu  A3  v  jakémkoli
množství.  Hlaste  se  v tiskovém středisku OF v Galerii mla-
dých, Vodičkova 10!

(Uzávěrka č. 6: 24. 11., 21:00 hod.)

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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PROTEST KARDINÁLA TOMÁŠKA
Protestuji  proti zkreslujícímu způsobu, jakým sdělovací

prostředky referují o mém rozhovoru s panem Miroslavem Štěpá-
nem. Jako pastýř církve se snažím neodmítnout nikoho, kdo mne
požádá  o  rozhovor.  Setkání  s panem Štěpánem však naprosto
nelze považovat za ten dialog, po němž jsem léta marně volal.

Plně  trvám na svém poselství všemu lidu Československa.
Katolická církev stojí zcela na straně národa v jeho nynějším
zápasu.  Děkuji všem, kteří se nyní zasazují za dobro všech a
mám plnou důvěru v Občanské fórum, které se stalo mluvčím ná-
roda.
(V Praze 24.11.                   František kardinál Tomášek)

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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*  25.11.  v  odpoledních  hodinách zabránil na rohu Vo-
dičkovy a Lazarské hlouček lidí neznámému muži strhávat vyle-
pené letáky. Muž vysvětloval okolostojícím, že tohle je přece
demokracie:  oni  mají  právo si vylepovat své výzvy, a on má
zase  právo  jim  je strhávat. Svérazný stoupenec vlády lidu,
když byl vybídnut, aby si místo strhávání cizích textů raději
vylepil své, odešel s vyhrůžkou, že "ještě není všem dnům ko-
nec".

DůLEŽITÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:
Michael Žantovský (agentura REUTER)

537 159

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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INFORMAČNÍ SERVIS Č.6
(Vydává  Nezávislé  tiskové  středisko  ve  spolupráci s Východoevropskou informační agenturou: Jan Brabec,
Jan Hrabina, Ivan Lamper, Jan Ruml, Anna Šabatová, Petruška Šustrová, Jáchym  Topol, Jan Urban, Martin Weiss.
Adresa: Galerie mladých, Vodičkova 10. Tel: 22 59 02 nebo 22 79 10)

Dementi
Pražský   koordinační  výbor  stávkujících  studentů VŠ

jednoznačně  dementuje  zprávu  Ministerstva školství, kterou
přinesla ČTK, o ukončení stávky v neděli 26.11.1989. Studenti
se  cítí  hluboce pobouřeni další dezinformací ze strany ofi-
ciálních sdělovacích  prostředků  a  postupem  Ministerstva
školství.  Je absolutně nepřípustné vydávat informativní vzá-
jemnou  schůzku  za  programové  usnesení. Studenti naopak na
setkání  vyslovili ministryni školství nedůvěru a žádali její
demisi. 
Praha 23.11.1989           Pražský koordinační stávkový výbor

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 24. 11. 1989

Václavské náměstí, tyto dny nervní centrum celé republi-
ky,  se  i  dnes  zcela  zaplnilo lidmi, kteří přišli dát ne-
kompromisně  najevo  své  tužby, svá přání, ale i nesouhlas a
odsudek.
[...]

Pak zazpíval Vladimír Merta a poté moderátor OF
Václav  Malý ohlásil Alexandera Dubčeka. Statisíce na náměstí
ho  uvítaly  potleskem  a  skandování nebralo konce. Bylo za-
končeno  heslem:  "Miloši,  střídat!"

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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Dělníci brněnských závodů

Studenti vysokých škol se na vás obracejí jako na svého
přirozeného spojence a žádají vás, abyste se zapojili do

GENERÁLNÍ STÁVKY
připravované na pondělí 27.11.1989 mezi 12. a 14. hodinou.
Jsme přesvědčeni o tom, že vaše účast ve stávce je nezbytná,
pokud chceme, aby byly urychleně zahájeny změny, o které
usiluje drtivá většina našeho národa. Nenechte se zmýlit
polopravdami nebo vyloženými nepravdami o důsledcích
generální stávky pro naše hospodářství. Je pravda, že
dvouhodinové zastavení práce bude znamenat jistý výpadek ve
výrobě. Ale škody způsobené špatným řízením továren jsou
nesrovnatelně větší. Vzpomeňte si také, že v únoru t.r. jste
byli v pracovní době z některých závodů doslova vykázáni,
abyste se zúčastnili manifestace. Nařizovali vám to stejní
lidé, kteří teď mají takový strach, že dvouhodinové zastavení
práce zničí naši ekonomiku.
Nenechte se mýlit, spojte se s námi. Jde i o vaši věc!

Studenti brněnských vysokých škol

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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Občanské fórum vyzývá všechny občany Československa, aby
jeho  základní  požadavky  podpořili  manifestační  generální
stávku,  vyhlášenou na pondělí 27. listopadu 1989 od dvanácti
hodin.  Na úspěchu této stávky může záviset, zda se naše země
vydá pokojným způsobem na cestu k demokratickému společenské-
mu  uspořádání  nebo  zda zvítězí osamělá skupina stalinistů,
kteří  chtějí  za  každou  cenu udržet svou moc a své výsady,
maskujíce je prázdnými hesly o přestavbě.

Vyzýváme  vedení  tohoto státu, aby si uvědomilo vážnost
situace,  zbavilo  se zkompromitovaných osob a zabránilo všem
případným pokusům o násilný převrat.

Vyzýváme všechny členy vládnoucí strany, aby se připoji-
li k občanské veřejnosti a respektovali její vůli.

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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Vážení kolegové a občané,
zástupci stávkových  výborů českých divadel  se dnešního dne  rozhodli
být nadále solidární se stávkujícími studenty  a  pokračovat ve stávce
českých divadel až do splnění požadavků Občanského fóra, které  ani po
ukončeném zasedání ÚV KSČ nebyly splněny.

25.11. 1989 Zástupci stávkových výborů českých divadel

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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Programové zásady Občanského fóra
Požadujeme  zásadní, důsledné a trvalé změny politického

systému  naší  společnosti. Musíme nově vytvořit nebo obnovit
demokratické  instituce  a mechanismy, které umožní skutečnou
účast všech občanů na řízení věcí veřejných a zároveň se sta-
nou účinnou zábranou proti zneužívání politické i ekonomické
moci. Všechny existující i nově vznikající politické strany a
další  politická a společenská seskupení musí mít proto rovné
podmínky  účasti  ve  svobodných  volbách  do  všech zastupi-
telských sborů. Předpokladem však je, aby KSČ upustila od své
ústavně  zajištěné vedoucí role v naší společnosti a od mono-
polního  ovládání  sdělovacích  prostředků.  Nic jí nebrání v
tom, aby to učinila již zítra.

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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V Ý Z V A   V Š E M  M A T K Á M
My,  matky  s malými dětmi toho času v domácnosti, které

se  nemůžeme aktivně zúčasnit dění v centru Prahy, chceme vy-
jádřit svůj nesouhlas s brutálním zásahem ozbrojených složek
proti pokojné studentské demonstraci 17.11.1989 v Praze. Pro-
to  vyzýváme vás všechny, které nesouhlasíte s konzervativním
postojem  Čs.  svazu  žen  k  této otázce, přidejte se k nám!
Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas a podporu skutečné demokrati-
zaci společenského  a  politického  života v ČSSR i se svými
dětmi  v době plánované generální stávky 27.11.1989 mezi 12 -
14 hod. před budovu Čs. televize na Kavčích horách.

Matky z Podolí, Praha 4

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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- A ty fámy běžej pořád, i dodnes?
Fámy běžej furt, dokonce včera proběhla fáma, že na Pra-

hu se  stahujou vojska.  Vyslali  jsme auta s hlídkama, aby
objely Prahu a zjistily, co se děje, hlídky se vrátily s tím,
že opravdu probíhaj nějaký přesuny vojsk. Ale protože nemůže-
me sledovat  televizi,  tak  jsme  nevěděli,  že pan generál
Václavík  řekl, že ty přesuny vojsk znamenaj odevzdání zbraní
Lidovejch milicí.  Než  jsme si to prověřili, tak jsme na tu
fámu  skočili.  Málem došlo k panice, protože každej udělal z
pěti  aut  padesátiautovou kolonu, ze čtyřiceti vojáků udělal
čtyřicet  tisíc,  no a pochopitelně strach tady je. Bojíme se
logicky  toho,  abysme nedopadli tak jako v šedesátým osmým.
Mně  bylo  tehdy  jedenáct let, bydlel jsem na Vinohradech za
rohem vod Tržnice a pamatuju si akorát jak jsme s maminkou, s
tatínkem  a  s dědou  seděli v předsíni, protože jakmile se v
okně  pohnula záclona, tak se nemilosrdně střílelo. Takže mám
spíš  takový  vzpomínky,  který  vzbuzujou takovej neurčitej
strach.  Kdyby  se  tohle  mělo  opakovat,  tak by to odnesla
spousta  nevinnejch lidí. Jak už jsem tady předeslal, chceme
všechno řešit rozumným dialogem, přesvědčováním.

INFORMAČNÍ SERVIS Č.18  

NOČNÍ STÁVKOVÝ VÝBOR SV.VÁCLAVA
Já jsem  Kamil Němec a  jsem přeseda
stávkovýho výboru tady u  koně. To,  
že držíme koně, je v první řadě spíš  
taková   manifestace.   Říkali  jsme  
si, že  kdo má  koně, tak má vlastně  
celý Václavský  náměstí. 
A ten  Václavák musíme držet. Začali
to vlastně  studenti a to  prvenství  
jim  nikdo  nemůže  upřít. Ale  voni
se musej hlavně  učit, zvyšovat  svý
vzdělání a je jich taky málo.

(Uzávěrka č.18: 3.12., 21.00 hod.)

https://it.muni.cz/phil/o-nas/historie-cit/elektronicke-dokumenty-ze-stavky-1989#main
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POZOR - PROVOKACE!
Chceme  upozornit  občany, zejména mimopražské, že stále

pracují  na plné obrátky dezinformační centra. Jejich činnost
se zdaleka neomezuje na tisknutí letáků. Existují dokonce fa-
lešná Občanská  fóra,  z  kterých  jsou  poskytovány občanům
zkreslené  informace. Dochází stále k odposlouchávání telefo-
nů,  běžně  se  stává, že lidé z venkova, kteří volají do La-
terny  Magiky, jsou napojováni na dezinformační centra, odkud
jsou jim předávány různé, většinou poplašné zprávy. Další me-
toda je  naopak  telefonické  odvolání  členů  koordinačního
centra OF na různá místa, kde je údajně naprosto nutná jejich
osobní účast. Když tam pak dorazí, zjistí, že jeli zcela zby-
tečně.  Po  Praze také jezdí podivní taxikáři, kteří nabízejí
rozvoz propagačních materiálů. Proto je nezbytně nutné ověřo-
vat každou informaci !!!

Zdeněk Lukeš /OF Laterna Magika/
Jakub Cajthaml /Mánes/
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INFORMAČNÍ SERVIS Č.25

* ŠARDICE. Koordinačnímu centru OF píše Miroslav Zajíc ze Šardic.
Ve svém  dopise datovaném 3.12.  popisuje situaci na  Hodonínsku,
kde např. Jednota Hodonín vydala  nařízení, že nelze používat vý-
loh k jiným  účelům než obchodním. Na jakémkoli  jiném místě jsou
tiskoviny OF ihned likvidovány. Pan Zajíc píše o konkrétní situa-
ci ze soboty 2.12., kdy  v Šardicích usiloval o umístění tiskovin
OF na faře, pohostinství a  nákupním středisku. Bylo mu to odmít-
nuto s poukazem na zákaz. Nic jim však nevadilo, že na výloze mě-
li umístěny štvavé  letáky na adresu V. Havla  a umělců a několik
dalších pochybných provolání.
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PROLOMIT TEN ŘETĚZ
Rozhovor se Svatoplukem Karáskem

- Různé  osoby,  které  nás  dvacet  let  otravovaly  z obrazovky
a podobně, teď vylézají na pódia a vykládají nám, jak se jim žilo
nesnesitelně a jak celý život čekaly na tento okamžik...
- Já to vidím dobře, je  takové podobenství v evangeliu, že jedni
byli najatí  na práci ráno, druzí  v poledne a třetí  až k večeru
a ještě nebyla  ta práce hotová,  tak ten pán  šel na trh  a vzal
ještě půl hodiny před koncem další lidi. Tak kopou a pak dostanou
nakonec všichni stejnou  mzdu. A ty, co makaj od rána, říkaj, my
jsme snášeli horko dne a tíhu  břemene atd. a jaktože teď jsme na
tom stejně jako ti, co přišli za  pět minut padla, a  ten pán jim
říká, domluvili jsme si cenu? - domluvili, tak buďte rádi, splnil
jsem  to,  a  tak  mi  kušujte  na  ty,  co  přišli  za pět minut
dvanáct....  takže v  tomhle smyslu   to vidím,  že je  to dobré,
někteří teď přijdou  pět minut po dvanáctý, když  je vše vyhráno,
ale hlavně, že vůbec přišli. A ten,  kdo tam od rána dřel, ten má
tu hodnotu pro sebe, bylo to důležité pro jeho osobnost, pro jeho
osobní historii... Takže když vidím  zpívat Kryla s Gottem, je to
sice podivná podívaná, ale nevadí mi to.
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Požadavky OF učitelů brněnských škol
[…]
7. Žádáme rehabilitaci těch učitelů, kteří byli nuceni odejít ze škol
a učilišť, protože se nepodrobili nátlaku KSČ a neustoupili od svého
náboženského a filozofického přesvědčení.

Tyto požadavky byly schváleny zástupci OF učitelů brněnských škol na 
setkání dne 7.12.1989 v KŠaVBV.
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Televizní noviny 8.12.1989        19:30

*    Koordinační centrum OF se obrátilo na ministra dopravy a
spojů  s  výzvou,  aby  vzhledem k tomu, že nynější stav není
stavem  branné pohotovosti státu, urychleně organizačně zame-
zil zneužívání speciálních spojových systémů k odposlouchává-
ní soukromých telefonních rozhovorů.
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