D5
1969, 16. leden, Praha.
Dopis Jana Palacha adresovaný Svazu československých spisovatelů.²⁰

Vzhledem k tomu, že naše národy se octly na pokraji beznaděje a odevzdanosti,
rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit svědomí národa.
Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát za naši
věc upálit.
Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem získal právo napsat první
listy a nastoupit coby první pochodeň.
Naše požadavky jsou: 1) okamžité zrušení cenzury 2) zákaz rozšiřování „Zpráv“.
Jak viděno, naše požadavky nejsou přemrštěné, spíše naopak.
Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, to jest do 21. 1. 1969,
a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporou (časově neomezenou stávkou) našich
požadavků, vzplanou další pochodně.
Pochodeň č. 1
P.S. Věřím, že naše národy víc světla potřebovat nebudou. Leden 1968 začal shora,
leden 1969 musí začít zdola (má-li začít).
| ABS, H-682, podsvazek 1, 2 strany A5 rukopisu.²¹ |

D6
1969, 16. leden, Praha.
Úřední záznam příslušníků Místního oddělení Veřejné bezpečnosti
z Krakovské ulice pprap. Stanislava Marka a prap. Jaroslava Alexandra
o činu Jana Palacha a zajištění jeho osobních věcí na místě činu.

Místní oddělení VB 1,
Praha 1 – Krakovská 11
V Praze dne 16. ledna 1969
ČVS: 101/69
[…]²²
Úřední záznam.
Dne 16. 1. 1969 jsme zajistili věci Jana PALACHA nar. 11. 8. 1948 Praha, trvale
bytem Kamenický Šenov č. 836, okr. Č. Lípa, přech. bytem studentská kolej
20 Dopis se v originále dochoval i s obálkou, na které je otištěno razítko poštovního úřadu Praha 025
a datum 16. leden 1969. Ve spise je dochována také xerokopie dopisu úřadujícího člena předsednictva Svazu československých spisovatelů Františka Vrby a tajemníka Svazu československých
spisovatelů Vlastimila Maršíčka z 5. února 1969, v němž Správě vyšetřování Veřejné bezpečnosti
potvrzují, že na adresu jejich organizace došel dopis Jana Palacha. ABS, H-682, podsvazek 1.
21 Dobová fotokopie se dochovala ve vyšetřovací dokumentaci VB. Srov. ABS, f. F/H 7–2, inv. jedn. 52,
2 strany fotokopie A5 rukopisu.
22 Vlevo nahoře připsáno rukou „s. Slabý“.
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