D4
1969, 16. leden, Praha.
Dopis Jana Palacha adresovaný Lubomíru Holečkovi.¹⁵

Kolegové, svým činem vám dáváme do rukou nové trumfy. Doufáme (já za sebe
osobně ano),¹⁶ že jich využijete náležitým způsobem.
Pochodeň č. 1
(student vaší fakulty)
P.S. Omluvte úpravu, věřím, že chápete mé duševní rozpoložení. Stojí ještě za
zmínku, že po¹⁷ mezi následujícími pochodněmi je i potomek (potomkyně) dělníka z ČKD.
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 lid¹⁸ s dostatečnou podporou (to jest časově neomezenou stávkou)
našich požadavků, vzplanou další pochodně.
Pochodeň č. 1
P.S. Věřím, že více světla potřeba nebude.
| ABS, f. F/H 7-2, inv. jedn. 52, 3 strany A5 rukopisu.¹⁹ |

15 Spolu s dopisem se dochovala také kopie obálky, na které je otištěno razítko poštovního úřadu
Praha 025 a datum 16. leden 1969. Dopis byl poslán na adresu „FF UK Praha ARS Holeček“, na
obálce je dále tužkou napsáno „Praha 01, Celetná 20“. Dopis předal 23. ledna 1969 Lubomír Holeček
Správě vyšetřování Veřejné bezpečnosti. ABS, H-682, podsvazek 1, Úřední záznam mjr. Miloslava
Laciny o předání věci, 23. 1. 1969.
16 Slovo „ano“ bylo připsáno rukou dodatečně.
17 Přeškrtnuto rukou.
18 Od úvodního slova „Vzhledem“ až na toto místo je dopis psaný jako kopie přes průklepový papír.
Tato první strana je totožná s první stranou dopisu adresovaného Svazu československých spisovatelů. Následující strana dopisu Luboši Holečkovi je psána rukou a od dopisu pro svaz spisovatelů
se již liší. Srov. dok. č. 5.
19 Dobová fotokopie se dochovala ve spise StB. Srov. ABS, H-682, podsvazek 1, 3 strany kopie A5
rukopisu.
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