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1969, 16. leden, Praha.
Dopis Jana Palacha adresovaný Ladislavu Žižkovi.¹¹

Drahá Šelmo,
šlu Ti pozdrav a přiložený elaborát, jež je možná směšný, ale za to pravdivý. Pro-
sím Tě, aby jsi se přičinil o rozšíření jeho obsahu. Předem děkuji.

Honza
(alias Pochodeň č. 1)
P.S. Jestli můžeš využít „Ekonoma“,¹² tak využij. Pokuste se zpravit masové or-
ganizace (Čs. spisovatel, ROH, redakce, závody!)

Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly ve stavu beznaděje a odevzdanosti, 
rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způ-
sobem.

Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši 
věc upálit.

Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tím jsem získal právo napsat tyto¹³ 
první dopisy a nastoupit coby první pochodeň.

Naše požadavky jsou:
1) okamžité zrušení cenzury
2) zákaz rozšiřování „Zpráv“
Jak je vidět, požadavky nejsou přemrštěné, spíše naopak.
Jestliže tyto požadavky nebudou splněny do pěti dnů (to jest do 21. 1. 1969) 

a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporou (to jest s časově neomezenou stávkou) 
našich požadavků, pak vzplanou další pochodně.

Uvědomte si, že mezi nimi mohou být právě vaši drazí.

Pochodeň č. 1.
P.S. Víc světla snad nebude potřeba.

| ABS, f. F/H 7-2, inv. jedn. 52, 3 strany A5 rukopisu.¹⁴ |

11 Spolu s dopisem se dochovala také kopie obálky, na které je otištěno razítko poštovního úřadu 
Praha 025 a datum 16. leden 1969. Dopis spolu s dalšími osobními věcmi Jana Palacha předal 
22. ledna 1969 Správě vyšetřování Veřejné bezpečnosti Vladimír Príkazský. ABS, H-682, podsvazek 1, 
Úřední záznam mjr. Miloslava Laciny o předání věci, 22. 1. 1969.

12 Ekonom – studentský časopis, který vycházel na Vysoké škole ekonomické v Praze.
13 Přeškrtnuto rukou.
14 Dobová fotokopie se dochovala ve spise StB. Srov. ABS, H–682, podsvazek 1, 3 strany kopie A4 

rukopisu. 


