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ítBOJ SJJ nepřátel v nejhorčím
případě tě mohou zabít.
¿Y .BOJ SJi přátel - v nejhorším
případě tě mohou zrsdit.
hOJ Sfc lhostejných ti nenabíjejí
a nezrazují, avšaic jedině z jejich
mlčenlivým souhlasem existuje ne.
zemi zrač a yr da.
Bruno Jasenskij
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1. 4-aŽdý stá právo sestávat uvij názor bez přeicAiiek.
2* t-afidf má právo na svobodu projevu; toto príívo zahrnuje svobodu
vyhledávat, dostávat a sdělovat informace a mjšlenky všeho druhu,
bez ohle u na hranice, el út. tně, píeemně nebo tiskem, fcr ou umění
nebo jakýc i .oliv v
ěiá«*« jinými prostře-- ky podle vlaptní volby.
3. Požívání práv uvecenýcfc v odetvci ¿ tohoto článku s setou nese
zvláštní povinnosti - od ovfcnoet. i-ůže proto odléhbt wrřitým omezením, pvSsk tato coiezení budou pouze taková, jaká stanoví záicon,
a jež jsou nutná»
&/ K. respektování práv nebo povět-ti jiných;
b/ k ochranc národní bezpečnosti nebo veřejného
pořc'.dku nebo veřejného zdraví nebo morálky.
/I .-zinárodní p->kt o občanských a politických právech/
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11: £ se conec roku a náš „časopis" vstupuje do roku nového.
To je nříležitost, na malé zamyšlení.
áS „časopis" je dílem čistě amatérským /což jste si jistě už
vřimli/ a při sestavování jednotlivých čísel musíme vvcházet z
toho coraér>epo ruce. hyslímesi vš-i, :;e plníme alesnon v daných
možnostech náš záiOadní cíl - informovat své čtenáře o událostech,
dokumente cli, myšlenkách a literálních dílech.
chceme tím svým malým dílem přispět k zničení Kulturního a politického apartheidu dnešní státní moci.
ÍToto číslo jsme nejprve chtěli věnovat celé vénoř ía svátkům,
ale díky tomu, že se do redakce dostal velice aktuální zázna:
,pražského procesu" proti P.UMovi a spol, rozhodli" jsme se pro
tuto soncepci.
V novém roce dojde ís. í.Skterým změnám zaviněných technickými
obtížemi, které vznikly ke ¿onci tohoto roku. To zněměná, že se
náš měsíčník změní ve dvouBiěeíčník, pokusíme se to vynahradit
naSí le^Sí pr cí. V případě nutnosti fcudou vydávána zvláítní
čísla.
Redakce
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fám rovněž trošku opožděně přeje šlastné a

veselé vánoční svátky a al se Vám splní všechna vaŘe přání v novém roce.
P

* f.
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Vánoce jsou doposud v tzv. křesťanských oblastech obestřeny neodolatelným kouzlem. Jsou to stále ještě, dle obecného mínění, svátky míru a pokoje, při nichž se seticáv jí rodiny i přátelé a kdy se otvírá
leckteré lidské srdce s bývá obdivuhodně átědré, vnímavé a citlivé,
každý spěchá domfl a cítíme vSicbni velmi zřetelně, že být riiimo domov
nspř. riF, nemocničním lůžku, na vojně, či při výkonu služby nebo dokonce've vězení, bolí mnohonásobně více než kdykoli jindy. Snad jen na
krátký čas, ona stará, žel příliě zapomínaná pravda, že ¿stříme vžichni dohromady a že rozdělení i nepřátelství mezi lidmi patří k oněn
temným stránkám tzv. řivotní reality, kterou bychom niis-dy neměli přijímat a už vůbec ne se e ní smiřovat.
Toto poznání roste z křesťanského základu vánoc, z oné radostné
zprávy, že se narodil Spasitel světa, záchrance lidského pokolení z
věčné smrti, Vysvoboditel z nepřátelství s ;ohem i lidmi, Lékař lidských duší i těl. iiwěstovatel Pravdy, který ukázal cestu a dokonale
ztělesnil pravý život.
Je tomu bezmála 2 000 let co zazněla, chudým pastýřům dnes již
lependámí slova zachovaná ve svatých ¿ísaech u evangelisty LukáSe v
2 :vap. i 0— 14 Í „anděl jim řekli „nebojte se, hlt, zvěstuji ván: velikou
r.'.. ost která bude pro vřechen lid. nes se vám narodil j;,".iit- L
ristus rán, v městě avidově. i oto ván ude zatměním: . lezáete cětátko
v plctikách, oloženédo jeslí". A hned tu
lo s audčlei mnoí-.atví nebeských zástupů a ta^to chválili i>oha: ¿láva na výsostech Bohu a na
zemi' pokoj lidem, v nichž má X.íih zalíbení."
Vedle faktických zpráv o tom, co se stalo v betlémě, že se narodil
lidu ot&.ré smlouvy, tj. Izraeli, očekávaný iesiáš, tj. apasitel je £onebeskymi zástupy provolávána sláva za veliký, novou velikou naději a
víruprobouzející čin Bosí. Lidem pak je slíben pokoj na zemi.
Setrvejme na chvíli u slova p o k o j .
Člověk touží a také to
neustále zdůrazňuje, po pokoji, ve významu klidu. Ale sotva se k němu
přiblíží nebo jej dosáhne, ihned před nim prch-i do aktivity nebo rozptýlení všeho druhu anebo
dělá co dělá klid ani vnější ani vnitřní
nezíská. Právě o vánocích to lze pozorovat velmi názorně, fis to aby
si člověk odpočal, uklidnil, nabral nových sil, stává se oběti až nesmyslného shonu a starostí a výsledkem bývá
sto jen veliká fyzická
a ips-, ohioká únava. Tam kde licé přece jen dosáhnou jakéhosi uklidnění
a.Vu. cestou tradičního svěcení vánoc nebo na př. ultramoderním odjezdem c"o horské přírody, žel, dlouho jim zpravidla nevydrží, rak jak čas
odvěje vánoce, tak i jeho ,JLid. Vsedni den, jeho neklid « shon i starosti a lidská přirozenost se svými „moudrými" i pošetilými přáními
a tužbami, závistí i žárlivostí, nervositou i zlobou vykonají své a
zcela pohltí klid e mír vánočních daň. Člověk B«k tu opět o už po kolikáté stojí jako ten vypuzený hříěnía. prea bránou tohoto malého vánočního „ráje" jen s hrstí vzpomínek.
FroS to takhle vždycky končí? Je to asi. proto, že pravý pokoj není
kalendářní záležitostí a proto jej nelze umele navodit a naplánovat
na ironec prosince každého obč*nsuého roku. «ni nemůže být realisován
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Jen jako programový únik ze strastiplného a traumatisKŘisHU jícího
vředního dne. i ůže být získán jen tak, Se bude usilovně hledán na
pravé adrese u Toho, kdo je jeho čárcea a tudiž jej může i dát.
Když je v Kovem zákoně řeč o p o k o j i ,
pak se z ravidla
vychází z hebrejského slova ěalorr a z jeho obsahu, jac je nacházíme
ve otiré"- záhoně. Jde o pokoj, který je úzce spojen se spásou, spravedlností a S O U H E R " , J O K O j v, jadřuje rononalost a plnost vykupiteiského věku a je ovocem bozi spravedlnosti. Jinými slov řečeno, je pokoj
ovocem celého cíla Ježíte Krista, jeho narození, slov i tiinů, utrpení,
smrti i zmrtvýchvstání. Naplněn láskou oží vzt;čuje evými mocnými
slovy i řirij znamení království ofcíhc /odpouští hříchy, uzdravuje
nemocné, sytí, hladové, potěšuje a do omáhá k právu chudým a zvěstuje
vězňům vysvobození/ a tím vyslovuje soud nad tímto světem, který výše jmenované neduh, znovu a znovu plodí. .řemáhá svět v nás i kolem
nás, cterý jc ovládán ness ¿rotnou touhou > o -enězích, nenasjtnou žádostí po noci nad licími, bezbožnou pýc ou nad svým „civilizačním*'
dílem a permanentním vytvářením řádů, ve kterých jsou jedni privilegovení a druzí zbavení základních lidskýeí i oběaiiSicych prav. Ježíš
Kristus svým dílem. e věrností království to.íuu, jehož pevné základy
poloiil, vfrností až po smrt kříže, otevřel bránu i naději a víře,
že království Boží je jedinou pravou alternativou te Sem dosud neúspěšným pokusům získat klíče c tajemství nového člověka a vybudování
pospolitosti lidí opravdu vnitřně i vnějěně svobodných.
PoKoj ...o í je tedj ovocem díle Kristova vřem lidem dobré víle.
Darem neobyčejně vzácným s dr«.hocenýni, protože vr^cí člověku nejdůle•itíj í ivotní jistotu, že náě ivot mí smysl, :e o to. í zc to ít,
nebo* směřuje k vítězství lásky, spravedlnosti a c .oje. Záruba reálnosti vža není zakotvena v nějaicér optimistickém dějinném trendu,
ale v živát :,oh , Jeho 1 f-ce, cterá se projevila v tom, že nám na
noinoc pes al Ježíše ^rista i jeho £úky, aby nás uvec.li v . ravcu jeho
království a nás na tuto cestu pozvali a tak náS život naplnili božským o bří.her., ento pokoj je silnějří než všecka po -.túře í mluvící o
marnosti života a lidských sní o lepším zítrscu, je jednou z velikých
oéz ,a reservoirů duchovní a mravní síly uprostřed neklidu vlrstního
srdce, raalovčrncsti kristových učedníků tváii v tvář úkolům, jeř
jiu jsou svěřeny a malomyslnosti sojovuí*ftza spravedlnost, Kteří
slábnou rod tíhou břemen a obětí v zá ase a mocí tohoto světa. Pokud
b. chom objevili a zažili něco z tohoto pravého p o K o j e. — en«ťl
letos o vánocích, vak bychom
snad už nemuseli po jejich sxončení stát znovu za branami váaoci.ích svát
ků jako vybíianci z opravdového ráje srdce
Prosinec 157S

K a r e l

Saj-

ex;

Já se ti divím, křičela paní Pina, kdyby to byli pořádní lidé
611 by k starostovi a ne takhle žebrotou, iroi si je nevzali do domu
Simonovi, proč je máme mít my? Oopa^ jsme něco horšího než Simonovi?
Já vin: Simonová • ena by si takovou holotu do do&c nepustil?.. Já se
ti ci vír., člověče, Že se tak zahazuješ s já nevíra kým.
- ekřič, bručel sterý leachar, vř.dyt to budou slj-Set.
«t to slySí, >ravila paní iina, ozvedajíc hla Ježtu víc, nevídáno,
to by tak hrálo, abych nesměla doma ani pípnout k vůli nějakým tulá-
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kům. Znáš Je? ¿ná je někdo? O* říká, to je má zena, phh povídali,
jeho žena. Já vím jak to u takových poběhlíiů chodí, že se neetydíš
pustit něco tatového do domu.
Izachar chtěl namítnout, ze je pustil jen do chléva, ale nechal si
to pro sebe, měl totiž rád svůj pokoj.
A ona, pokračovala paní Jiná pohoršené. Ona je v jiném stavu, abys
to věděl. Prokrysta pána, ještě to mám tai-c chybělo. Jez^s Karia,
abychom ta«c přišli do lidských řeči. .:.roeímtě, kdes nechal hlavu,
Daní Dina nabrala dechu, to se r zumí nějaKé mladici tv neumí; říct
ne. £dyž na tebe uaelala ten svůj kuicuč t k ses mohl přetrhnout samou ochotou. ¡ně bys to neudělal lzachare. Jen si .ustelte lidičky,
je tam ve chlévě slámy habaděj. Jako bychom byli v celém Betlémě
jenom my. ádo mají chlívek. Proč jim Simonovi nedali otep elámy?
rotože Simonka by st to nenechala od svého muže líbit. Rozumíš,
jen já jsem takový ošlapek, že na všechno mlčím.
Starý Izachar se otočil <te zdi, snad přestane, mínil. Cna má trochu
pravdu, ale dělat tolik řečí pro jednou.
limn, brát cizí lidi do domu, rozjímala paní Dina ve spravedlivém hněvu,
kdo ví co je to zač. Ted ab; ch celou noc strache; nezamhouřila oKa.
A to ti je jedno, viS. Pro lidi ty všechno, ale pro mne nic. ^bys ty
v«»l jedinkrát ohled na svou udřenou a churavou zenu. A ráno abych po
nich ;je:;ti= uklízela, fch, kdyi *en člověK je tesař, proč není nřkde na
práci a proč zrovna já mám mít toli:. trápení? Slyšíš izachare?
Ale Izachar tváří ke zdi dělal ja^o by spal.
Panenko Maria vzdychla paní Dina, mám já to život, celou noc abych nespala starostí a on si spí jako dřevo, nohli by nán odnést celé stavení a on si chrní. Bože mám já to svízel.
A bylo ticho, jen starý izachar pozorné členil tmu svým chrupáním. &
půlnoci ho vzpudilo z dřímoty potlačované ženské zasténání. í safra,
li jel se. To bude něco vedle v chlivku. Jen aby tó nevzbudilo jinu, to
by zss b; lo řeči i ležel nehnuté jaio by spal. Po chvíli bylo slyšet
nový ston. i.ože smiluj se, dej al se Dina neprobudí, modlil ee v úzkostech starý Izachar, ale v tom už cítil, že se Dina vedle něho vrtí,
zvedá se a napjatě naslouchá. Bude zle, řekl si zdrceně izachar, ale
zůstal pěKíiě zticha, raní Dina bez hlesu vstala, přehodila přes sebe
vlňák a v; šla na dvůr. Asi 3e vyhodí, řeKl si bezmocně Izaeíar. Já se
ji do toho míchat nebucu, at si dělá co chce. Po jakési dlouhé a tlumené
chvíli se paní Dina vrátila, opatrně našlapujíc. ízacharovl se ospale
zdálo, že prcs-i-á ¡. chrastí nějaké dřivj, ale rozhodl se, že se-ani nehne,
Snar; je i;ině zima, mínil a dělá si oheň. Pak se ..ina znovu potichu vykradla. Izachar pootevřel oči a viděl nad planoucím o 1 něm kotlík s vodou.
tač to je, řekl si s podivem a hned zase usnul.
.robudil se teprve tehdy, ke, 2 paní Dina takovými zvláštními, horlivými
a důležitými krůčky běžela s dýmajícím íotlíkem na dvůr. I podivil se
Izachar a trochu ee ustrojil.
»usím se podívat co je, řekl si energicky, ale ve dveřích ee srazil s
;>inou. Prosímtě co taK běháš, chtěl vyhrknout, ale ani se k tomu nedostal.
vo ty tu máš co OKOunět, utrhla se na něho paní Dina a zas běžela na
dvůr z n jakými kl&cky a plútýnky v náručí. Sa prahu se obrátila:
Jdi do postele I rozkřikla se přísně a nepleí se nám tady, slyšíš!
Starý izachar se vyštrachal netfvofcek.Před chlívkem viděl bezradně trčel
ramenatou mužs ou postavu i zamířil K ní.
Jo, jo, bručel chlácholivě, vyhnala tě, že jo. To víš Josef, ty ženské.
A aby zamluvil jejich mužsíou bezmoc ukazoval honem: Je, je koukej, hvězda. Viděls už někdy takovou hvězdu?
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řicházíš mistře íálči
jak Nikodén v noci
za mnou do cely
bistře a kdysi příteli
přicházíš pomoci
vSak teprve po ovoci
poznáme zda jsme chtěli
jen to nejlepší
mistře a příteli
třebas někdejší
Vysokého učení mistře
chápávala b. stře
rychleji nežli já
ducha doby
tvůj išivotopis zdobí
odvážnost rayšlenxy i činu
komu klást za vinu
ěe spolu s časem lidé mění se
ne ty nechceš mou hlavu na míse
přicházíš nabídnout svou upřín.aou radu
vybrat ze snopů záporů a kladů
vím předem který klas
svou duši spas
apage satanas
ne odpust bratře vyslechnu tě
ač každé tvé slovo ¿crutě
do srdce řeže
něKdejší příteli a kněže
Ty který jsi chtěl Kdysi měnit svět
přicházíš poradit
jak sesmolit několik vět
vět chytře dvojznačných
s jediným jednoznačným slůvkem v nich
„odvolávám*

2_4_i_5
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Vím za něco něco
za jediné slovo
lze získat mnoho
ale nepsané dohody
za něco výhody
Híkáš že obecné dobro velí
abychom neulpěli
na své ješitnosti
stačí se trochu kát
a bude zas talár oblékat
čekají betlémské ovečky
všaK kdo z vás pečlivě mysle ...
odpust to bude z horečky
že mluvím nesouvisle
£íkaž nedělat hrdinu
ale v tuto hodinu
není ve urně strach z ponížení
ne v tom to není
už dávno nejsem hrdý lev
hnijí mi zuby a dnes jsem zvracel krev
spíš psu teS podobúm se
málo mi záleží na osobní kráse
na hrdosti ověnčené trny
na hrudi a ústech bez poskvrny.
Odřeknu se kacířstev a bludů
odvolám beze studu
své omyly a poblouzení
jak ale odvolat co bylo a není
zříci ee bludů které nejsou moje
kát ee z nespáchaných vin
slovní potyčky a boje
s preláty jsou jen stín
toho oč vskutku kráčí
a ty to dobře víě mistře i-álči
mistře vysokého učení v ¿raze
přespříliš draze
bych zaplatil kdybych jim vyšel vstříc
něco bych získal ale ztratil víc

Napsat těch několik vět
znamená že dvakrát dvě je pět
že není to co je a je to co není
mistře a příteli
tohle není lpění
na slovíěkách a paličatost
neobviňuj mne z pýchy
ta tam je moje mladost
Víš jako já že jejich přísnost
jen ten oblomí
kdo zřekne se rozumu kdo popře svědomí
a to jim jde ne č pár sporných tezí
odvolat svědomí a rozum v tom to vězí
Oo ty bys dělal na mém místě
příteli odpověz mi te5
že to je těžké to vím i já jistě
což nemáS mistře lejší odpověS
proč pláčeš mistře Fálči
proč pláčeš

S n a j d r:

oe střílen věží zní hvězdnou prstomluvou
Trojice času se protly ve svaté půlnoci
kamené ¿rajky světa se zavlnily
S bolestí života rodí se nám dítě
Kle, výkřiky sepjatých dlaních napsané jedním dechem
Stříška nad jeslemi
dutiaa houslí v níž jetelo tónů
¿¡ejsj iiděí místo v koláčku
^apka v srdci zvonu
Tam tč budou kolébati
Ježíšku panáčku
V závětří křídel kan nečas neteče
kam ses to narodil můj malý svatý
kam ses to n&rodil člověče
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Do
Do
Do
Do

náruče ujíždějících stěn
náruče řízené na dálku
smogu otrávených myslí
míru jenž supluje za válJiu

kdybys byl dítětem tohoto století
musel bys přimout Krále, šejky a teroristyodle diplomatického protokolu
¿¡abízeli by ti prvadu, olej, společenský ráj a hlavně svou
výmluvnost
několikero map tvého Království
s různě vyznačenými hranicemi tvé lásky
jež je nekonečná
Nabízeli by ti vlastní výklad tvého desatera
sto různých variant lidského štěstí
Strávili by s tebou v dlouhotrvajícím srdečném rozhovoru
aniž bys - svaté nemluvně mohlo pronést jediné slovo
i to by se komentovalo
Betlém by byl opět v televizi
vedle běžných zpráv o zadržovaných rukojmích
hladových dětech s na/ouKlými bříšky a stařeckýma očima
¡¿práv při kterých má básni . chuí; navždy zanechat básnění
Zpráv v nichž se pravda Křižuje
a sproslčáctví se přednáší v tanečních hodinách pro pokrokové
Zpráv a reklam na nezbytné diplomatické zdvořilostní úsměvy
kam ses to narodil můj malý svatý
Keni ses to narodil člověče
fíed demoluje hořko ideálem sladkosti
Štědrovečerní chvíle líbezného dobra
Pěst zapečetilo pohlazení na oslavu rehabilitace lidské rusý
Politika se dnes bere stejně vážně jako tohle básnění
najednou jsou všechny cesty k rozuzlení
Zduševněla hmota
a básník musí v tomto okamžiku demontovat psací stroj
a naíukat se do vánoční zkušeností všemi prsty srdce
Slovíčku boží jsem jen z "ech
potulný šumsř a ptáčník světla
věčný harcovník
Přespává v louttotách jež se nerozjeli v sedlech slepích koní

- 9 -

a v rukách nic
nic než naše dějiny jež učí útěkům
a větSím otázjcám
V ranci pár starých knih - svatých a kacířských sen mlýnů větrných, tíhu Božích muk
obrázek maminky a města jež toužilo být Betlémem
Slovíčku boží jsem jen bludný Čech
Tak máš-li prchnout, pojtime spolu
fcámó v torr, oba jistou -¿u; enost
ISudene ti spívat svaté dítě
.ísniěka patří k cestě, jaK křídla k rozletu.
Otiskly jsme jen zxrácenou u^ zku ztéto básně.
- red-
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Kdo pouíívá autobus, auto, nebo jízdní kolo je o souzen modlit ee
na pokání, kdo pije je vjloučen ne týden s bohoslužeb. To není program
do budoucnosti ajatolláha Chomejního, nýbrž detail se sovětské současnosti .
V prostoru Archangelsku, lermu, Ufy a '¿ufy existují skupiny starověrců, kteří dělý svůj Sívot do dvou částí - náboženské a sovětské.Děti
e mají podřídit v poslušnosti a úctě zbožným starším, ;,.do přijde do
produktivního věicu opouští klášterní společnost a stává se laikem. Vykonává sluSbu v armádě, stane se zaměstnancem nebo pracuje na kolchoze
a vede i jinak světsicý život, «akmile však vířící dosáhne důchodového
věku vrací se zpátky, domů, do kláštera. Nadále žije bez techniky, tabáku a Koření, y-ři přípravě pokrmů smí použít pou^e sůl. VSechny vymoženosti moderny jsou tabu, doxonce i návštěva světského lékaře, kdo k
němu přesto jde musí se na pokání modlit 40 modliteb, navrátilci se
vzťálí komunismu asovětské moci, uznávají pouze elektrifikaci země. 3
touto se musí nějak vypořádat, tak rozhodla sekta, nebot všechno světlo ;ochází od Boha.
Toto radikální dělítko mezi existenčním vědomím a norm?ni praktického bytí je nejextréoinější forma jinak rošířeného každodenního jevu.
Stále více sovStskýcb občanu vede dvojí šivot. Pohybují se mezi zdánlivě perfektní přizpůsobením a n?.prostýi odvretem. Ij-sk reagují na éru,
která poněkud jinaJi než za Lenina, jtsliaa a Ohruščova ne proklamuje
převrat a net. Ěsobuje panické existenoiální úzkosti. Kusové hledají
vykupitelské mýty pro domácí potřebu. Cd exkluzivních spiri ti etických
seancí sž k oasové víře v létající talíře, science fiction je v samizdatu nesrovnatelně více rozšířena než disidentská dokumentace o porušováni lidských prav.
úe jihu Ruska ve Voroněžském ¿raji, kde stojí druhá nejvStší atomová elektrálaa Sovětského svazu se událo loňského roku zázračné zjevení.
Stará selka uviděla v chrámoví svého domu tvář zemřelého vnuka a vypravovala o tou sousedům. V krátké době se rozlil celý proud poutníků z
kraje do vesnice a nebyl to nikterak průvod starých a chudých. Zvědavci
přijeli na motorkách a auty, autobusy a na nákladních vozech. 5.000
ateistických osvícenců z kr°je se drželo stranou.
„ o m u n i s t i c k é u č e n í , Které p o u ž í v a l ještě Stalin K vymycování tříd-
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ního nepřítele a které ještě Uhruaěov celebroval jako boj světla s tmou,
8tratilo dnos v Sovětském svazu všechen lesk O P V Í cc-nosti. Reálný socialis UP je ú5ae všech na učeš ".viní statistik a tabulek. ro nenaplénovaná životní očekávaní zbývá málo prostoru, tak jako ve Zločinu a trestu vložil ijoatojevský do úst řorfiliovi:x a konečně se všechno projeví
tím, že nebudou myslet na nic jiného než na kladení jedné cihly na druhou 3 na zřizování chodeb a místností ve společné stavbě a celá nistériu'- života se vejde na dvě tiňt. né strany, .rotože to ve skutečnosti
tak dopadle, protoře navzriorj vňeir, úspěchům je svět společné stavby
šedý, isonotoní a plný nedostatků, pokoušejí se sovětští občané vytlouc
ze Sirot* něco vlastního, "ětíina oujvatel měst a mladistvých na venkově uskutečnila zázrak jak oživit tristní výrobky oděvnickř o průmyslu
západními textiliemi ze záhadnýc pramenů. Západní zboží je jediný
vSeonecnř závazný statutární symool v ¿ovětekea svazu.
i.rivovs IÍ a vzdělaní členovo strany soírají starožitnosti, ruské
laky a drobnůstky s carské doby. iít v kuchyni západní ledničku a v
obýváku ikonu pokud ožno ze ¿taroganovského období to je vysněný svět
zbohatlíků.
domovnice, které »¿e^če-tac zlovolně počítají západní návštřvníky
v obytných blocích středostavovské kulturní prominence mají simy ve
své alkovně u výtahu kousky svého druhu :;ivota. ¿eetává z o": ráz .ových
výstřižků carů, Šlechtických dámiček a ruských básnických knížat, -am
kde si kdysi dobrá společnost kupovala insignie blahobytu ve staré
moskevské arbetovské čtvrti, kupují ones zbohatlíci pomocí státního
komisionářství pro starožitnosti diskrétně staré náhrdelníky, klenoty,
kter>: jsou příliá nádherné než ab; je b>lo možno nosit veřejně, tupuje
se ro případ černého dne. ií už tento den znamená cekoli, na onen
ofic.1. lně propagovanv ¿ivotní cíl Peztřídní s olečnosti tu nikdo nemyslí.
"¿•měř v'ichiii oovětstí občané hovoří dvěma jazyky - na. .ízeuým a
r>riv ítním. -ez obtíží přecházejí z jednoho do druhého. To všechno neznamená, Se masa obyvatelstva se obrací k režimu demonstrativně zády.
konec konců to v vovětském svazu po hmotné stránce nebylo je.-tě tak
dobré
jako v brežňevově éře. Jodnínky proouktivity jsou integrální
r
oučásti vědomí, podporují 3Íce fluatraci, špatnou n laou, egoisnus,
ale kritické myšlenky vůči režimu se u většiny itusů neciostovují. Už
jen z trafic a" patriotismu. To oolisuje střed sovětského imp.-ria od
vSech okrajových národností a ode všech odstředivých sil ve východní
vropě. V¿taina občanů v ostatních státech pod moskevskou nadvládou
má jednoznačný obraz světa - ¿ijí ve vědomé ic režimu ^ritické distanci.
To opět nezná en , že politicky sklamané sovětské občany je třeba hleé
dat pouze v malém okruhu aisidentů. Většina aisioentů se pokládá za
opoziční sílu. wítí se být potvrzeny ve své ochotě s. oběti ruskými zápu nimi vysílačkami, které i tomu aejmenšímu okruhu přikládají celosv tový význam a část protivníků režimu vysí je. tě k tomu nt. iluzích
oné anarcfcokonzervativňí filosofii Alexandra üolzenicyna, podle níž
B>ůže svět uzdravit pouze staxoruská mest lita.
K rozumu jsen-, péišeladost pozdě, řekla n.i jedna kandidátka věd a
dcera jednoho vysokého krajského stranického funkcionáře, ¿i-dyž mě přijali na universitu měla jsem ježtě iluze a psala o xeninovi a přesvědčením, studium mě o veškerou iluzi připravilo, lokoušet se o nijaké
refer':.'' je úplně zbytečné. Jednotlivci se sice pokoušejí» ale stojí na
etracené vartě, LÍO oéetáváa od budoucnosti, že se mi podaří zastat
aspoň intelektuálně sama sebou, ale samozřejmě nevím jestli později
budu muset nastoupit do nějakého ruísta, kter mě donutí se ..řizpůsobyt.
Int lestuálové v mém okolí mluví skromně stejně je o já, ale dokáží
se bez znatelných ropzpaků přenést do řeči oficielního svčta. a.djž se
tak dívám na naše studenty vcelku, tak nejsou ani pokrokový ani radikální. v'"t: inou prostě mlčí. Ve veřejném životě se mlčí ani ne tak ze
str-chu, jako z nedostatku jakéhokoliv úspěchu a netyká se to jen

-

Il

-

intelektuálních povolání. Dělníci chodí jen neradi na závodní plenárky a když tam jdou, disKuse se nezúčastní, neptal jeden svářeč do
časopisu socialistický průmysl. ¿le proč taKé máš vstát a níco navrhovat, když to stejně nikoho nezajímá a když tím stejně ničeho nedocílíš. Tohle je mlčící země, stèîoval si mně jeden sovětský učitel,
jsme pasivními anarchistami. fcy učitelé sedíme a~ svých ideologických
poradách jako zařezaní, nikoho nic nenapadá, niKdc nic teorwtic,.:y podlo
Seného a společensky závazného nenavrfcno. J8k také miižeoie půsi bit na
vývoj co nejrozvinutějží osobnosti žáica, Když ani těit úplně slabým a

eez zájnu o vyučování nesmíme dávat Ipatné znáa:*y. To je totiž základní

r

,reliée. Jak se vůbec může rozvíjet společ .ost ve Které se niido

nechce učit. .aždý costale K d y ž ukončí desátou třídu nějaké to zarëst*>ání, ale málo kao aíůže mít vliv na to, jaKé bude. -i ten ufitel mi dále řekl. i ejtěžěí jro mne je, že i moji iáoi prostě mlSÍ a já nevím,
j»?ou němý z lhostejnosti a nei:o naopaic proto, že vědí. ...opaK je to za
ději:;;»
nichž se dovídají a Z8 literaturu, co je to ze Gorkého o němž

se učí a joK u nich viVr.ec mviieme vzbudit zájem o západní jazyky, kdyjl
sotva mohou něitam ce.- tovet a když nesmějí udržovat styky

Sověta>céra svazu existuje i tento

s cizinci. V

směru určitý ústup do druhého . ivota.

hoste ¡očet vědců a pedagogů obojího pohl;ví, kteří dávají sami přednost povolání vrátného či poKojské. Je možné pracovat dva dny či dvě
noci za sebou a člověK má paK ¿ajednou příslušný volný čas na psaní,
malování a aby se mohl věnovat soukromím výzkumům a činnosti. Takový
odklon od veřejného života ne ní ovšem zcela bez neiezpečí. Jtát by mohl

v> Sadovat náhradu za poskytnuté vzoělání, kdyby se otean vydal vlastní
cestou nřiliš nápadným způsocem. Většina sovětských občanů volí vlastní
cesty

živote m po Teleným způsobem. Ve velkoměstech

¡cvete akumulace zá-

padního zboří, ochánční užínsů, nahraných i nenabraných kasst, léků,
výměný trh oděvního zfcoží, obuvy, stereofoních rozhlasových a gramofonových zařízení odvrací spotřebitele od nedostatků běňného zásobování
a absorbuje síly a agrese, které by se mohly případně projevit i v jiných společensko politických oblastech.

ápadní zto:.í mohou neprivilegované vrstvy Sovětského svazu získat
jen z černého trhu, nebo jako dar od příbuzayřch a známých se ¿.ápadu.
: ictúéně se zcela nenucené v listu kečerní Iookva, který mé dvakrát týdně přílohu inzerátů nabízí £ prodeji třeba úplně nový- raciopfíjmač
atelik Grundig 21 CO, či hledá poslední mocel Kapesního očítače firmy
Texas Inotrumens. iroetřední funkcionáři lidosprávy velice rádi umisťují své příbuzné jako pomocné síly na zahraničních velvyslanectvích a
zííKávójí tsK přímý kanál k zahrani'. ímu zcoží. 7 jednom lepěím moskevském kadeřnictví šeptá místní figaro do ucha své zákaznice, reprezent a c e jec.n západní firmy.
řiadam potře oval bych fén na vlasy od firmy Braun. Žádný nemám, odpovídá záKajtnice. *le nilovstivá paní
přece Las to jezdíte za hraníce,
s ; čí riotr polohlasem, aby ho cologové e ost"tni závitnici neslyšeli,
i* proč ai nekoupíte nějaký z německé demokratické iej»u:liky. C'en je
moc těžký do ruky, modaut, myslete na mne, ano. Při příští návštěvě
árie pokračuje. Ladam, kde zůstal můj fén. Jeítě jsem nixdc nebyla, nehledě s tomu že toho musím od tamtud přivést už moc. «no, tak milostivá, buít na mne příště nezapomenete a nebo si své vlasy budete muset
příst, dělat sama.
,
At i už dělá wosKva ne mezinárodním podiu kole.« Z ápadní eh vysílacícS
stanic KOIÍ.-C chce hluKu, dnes patří tyto stanice k samozřejmostem sovětského všedního života. Posiouchají je milióny a mnozí se v rozhovo-

rech odvolávají zcela bezděčně na jejich informace, jenní poslech pořadů západních st;-aic skrývá v sobě pro mnohá sověts-cé občany eosâ jako
dech velkého íiroKého světa. Za cbvilJcu tě zavolán zpátky, hlao A ierik
priívjí vysil: z rávy. To" le olov«.« slyší příležitostně z telefonu
jMje
od disidentů, ale i od funtcio-iářů strany. Ojcno na £ápad je ote-
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•feno.
re n v a t e h o rádcové ae po/tusiil do jist-, míry vzít na vědomi
že elektronika a ldee, a spolupráce a Konius jsou nefělételné. »<epřá- '
tels<cá tvář nápadu se nice vády z^ovu a znovu odhaluje, ale tax ostrý
nrofil ja :o v šedesátých letech, už nesisáala. Rusxý patriotys-.us slouíí
déle r-. inu JÍÍO silná ochr.^-iá vr3tva I systému not. odi ba s~>íée slouží
1 pocit:' aéaěe„nosti, íteré se projevují r t u ¿apitaiisticíemu 2ápadu.
?yto pocity méněcea sti se totiž zase .<00*>easuji v náro lni hrdosti.
V tomhle o3i.'ru jsou h o n . at západním ¿.c-nauce-i a odvrat do sou.;ronii v
^ovětswéra bVííu něčía trochu jiný".
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lety, 2t.prosi.iCe : f 79 se n.irodil výsnamny činitel .-.omunisticíé etr?ny bověts^ého sv^au a -lezinárodnlho Komunictirr.ého hnutí Josl?
'i^srionovič Jtali.i.
/ , t . / .'tál v čele ústředního výboru strany v době, icdy sovětský lid na1 no val svůj 'ipantioký historický u.col: ur,<íutei>.it
socialistické přem" í.v zea.ě, industrializaci a koleutivizeci zemědělFTVÍ.
otalin nul velay oso 1 ní pocil na vítěztví ^ovétsitého tvaiu ve II.
světoví" vilce. JSLÍO přeoseda státního výboru obrany a vrchní velitel
řídil a s veliíou energii or<_=uiizoval obranu proti nacistlckýr. hcrdán,
'-eroické vypětí z á z e í na por-oc
ovítcicé triráďě, mobilizaci víeho lidu

.-. -on "e fa :isffiu.
A. ro čes.<o;?loveiis,:.\ lic ee Stalin stal zt leraě í
. cv ts.:ého svazu a Jeho hrdiného lid«, v něa spatiovnl svlá£tě v tč2 .ýcb dobách nacistické otupece svou naději a oporu, .»o co*u ^ov^tskč armády, v jejlaŠ
čele stál jaso v r c h u ! velitel J.v. ¿teltn, bojovali 1 rříslu?r.ici řeskos l e v - s k é vojens-é jednotky, jartjz^tni i dtlSi ¿ntifdéisté a bojovníci
zi ?votodu. tnvptociteleitá úloha .»ověts-téi o svazu Je ve vcěčné paměti
českofloveneicého lidu spjata s Jeto ¿mé^ea.
IfJté po v lce íTiour-l jt lia velí .ou pr ..cl při o .ově -..'.lliou rozruenťho icš^odď ství, při jel o rekonstrukci a zaeezpečc .í lalSíí o rozvoje.
"e jxall ově činnosti sc v. t* proje-ovaly i z.l; -rr
rysy: začal se
odklánět od leni-Sitých zásad a norem, dopouětěl se chyb, prosasoval nssprávné rozhodi-uti. iřeceňovel vlastní zásluhy, svůj podíl ca úepěiích
strany a víeVo sovětského lidu, považoval se za neomylného. Vytvořil se
«.ult Stalinovy osobnosti. V důsledku tol o dořlo ptik K neoprávněnému N » >
z c vání lie.ojatiEiíu, s. hrucěcu n-ružovaní socialistické zaxonnosti, It
bezdůvodným rer,resárlí«: proti předníc stranickým, statním a vojenským
činitelům 1 dalším
racovní.;fim.
t^iincvy chyb. a omyly, které tv ái tě v posle.í.iím období jeho života nabyly Í. vážného řásu, způsobily oovets^é. u sv zu a jeho lidu a také
eziij ze ní"» Kotunlstlok-cú r nutí ncr-.lou j - o č u . nv
¿ult ¿t .línovy
c • c ' aosti .e o M gT.?flt a ta^e :.ez '-.1. h l m o c e
eccirnlc..- - s. uteč ně
I f f č - l K . t » sovrTsK ho a říze ní . /«../ "iroliti K s s trasy byla soravná, -Ái? orieutovánt na výstavbu socialismu, vyjadřovcla zájray lidu.
//ísdimír íierloch, ^to let od narození J.V.i>tellna RI 21.12.79/
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¿oznárka:
lyslím, že te3 už stačí jenom.rehabilitcvat" A.Hitlera, fcěl
se -talinem mnoho společného. Oba by]i „vt-lcí vojevůdcové",
oba nechali vraždit 2idy, ob» byli vi-dcové stran a na jejich
roznazy či pcaměty bylo zavražděno nebo zemřelo několik milionů lidí. ¿ři čtení druhého člaiucu o Stalinovi, převzetého
z moskevské Pravdy jsem došel K názoru, ře pan V.Gerloeh Je
pa^eiétějíí než papež/čili Kapanek větší stalinieta/. důvody
této rehabilitace -;talinc m : ž o u být různé, ale zřejmě pánové
z ~.tB a
chcou vytáhnout své zaprášené Jtalinv ze skříní,
přípaaně sunciat ze stěn a podělit se o své idoly s dalšími
občany, Případně nostalgicky zavzpomínat na zlité staré časy.
Jako další ukázku „literální" ajctivitv stB
pfínášíma fejeton
převzatý ze Signálu.

"rárjení s filosofem
.'už jménem Julián robin je i njní. lodivná a todvojná jsoucnost i
nejsoucnobt tohoto nuže vyplývá ze dvou příčin. Jeho Lytí jsem vědomě
popřel smyšleným jménem, -rotože I M A I ve zvjku dělat re^la^u - třeba
negati/ní - lider. nicotném. A NAOPA* Jelo jsoucnost Je v tos, že za vytvořený a jictíneir. se skrývá skutečna postava.
A její čiuy stojí za sasaání. /uče, k věci. lan Julián • obin je
filozof. oKutečně vystuoovpl filosofickou fsKultu a ve svých přecstavách
vjrost v tlltU oboru na evropskou „Jedničku 11 . 2a ještě na víc. i>a člověka světoví ho íorr.átu, kterému je v echno dovoleio a je už také váe
projde. A protože se paaovnl hodně vysoko, usmyslel si Julián ¿obin,
že .1 m - jako naší socialistické společnosti - to u_cá2e a vyxreslí.
i-ačal protestovat. Iroti víenai a všenu, co se u .¡ás déje. K aby se
při tom protestování nenudil, přibral si manželku, Která se může uprotesxovat natolik, že někdy nemá čas uvařit vlastní.'; dětem, ale protože
věci tohoto sv< ta nebývají tak jednoduché a ran Julián .obin je člověk
důsledný, přibral k tonu protestování svého šestnáctiletého s^na. A
toho nutí, aby psal do Tigriaova „Svědectví". Vychovatele jsou tedy u
ofcinů, jak z uvedených skutečností zřejmo, velice poveoeni. ¿de by bylo možno uvést néxoliK. raySlenes no téma, jaté ¡nají rodiče pr vo obracet sv ' děti proti spoleu..osti, ve Které žijí, ale bylo ha to zbytečné,
ááo, kdo jsme nors. lní,Je odpověS jasná, a lidé jako Julián tobin a jeho povedená milostpaní už ztratili poslední Kousek svědomí, takže Jin
něco vykládat je práce, Kterou dar«o dělat.
Vzniká oprávněná otázka: jak ¿ije člověK, jako Julián lObiu a jeho manelKa, Která Je jednou z nluvčích za dinosaura?
odncvídám zcel=? jednoznaině: nevede se Jim ňr.atně. i.žou. ¿de, ve své
vlasti chodí, Jak se řÍKá, od ničeho k ničemu a ne Západ lžou. Jednak
o too., že jsou utiskování, za druhé - a to je pro Západ podstatné předstírají, že mají v *'e SKOS lovena KU nějaaý vliv na nás, prosté občany a n.i vývoj věcí našich. A protože emigrantskýra centr lát., zbývají
Jenom lidé tohoto pochy Dného typu, /kdo ze slušných lidí se postr.ví
7roti spoleceastécu ookrokuí/, tedy ze Západu plynou valut .
evím, jestli prší, ale kape určití, A kape tí-k, že tc staří ne bezpracné iivobvtí.
-ezrrrcnéV iřeřekl jsem s«.
Julián lobic se nedře, ach J é ! :ořádá
nc^říkle? takzvaně „ilegální" filozofické Kursy. Ilegální? Jikdo mu
nic nezakazuje s nikdo ho za to nestíhá. Zvláětr.f ja, 2e posluchači
těchto kursů jscu větri-.ou liáé, kteří c.ejí olíže ke galérce nel k
vysokoškolskému vzdělání. i.le tíc dřina pana Juliána
otiae zdaleka
ne<onČí. Ondy si vyjel za svými přecnáŠKi*i do t-t r '.-.-ch -ech. ..a ceEtě ho zestťvila běžná kontrol
a ; o-.ádela o předložení occ?nského
příkazu. řán Julián i^obin - divte se ueto ne - napřed přecetírel, že
v
je lucfcoo? :;ý, iak za omčl na první lež a lehl si prostí ..a zee. Prý
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na protest proti policejnímu násilí, ebudeme si vykládat, že předložit ovolaným orgánů® občanskou legit.uaci je prostá p. nijak .¡eurážlivá otázka občanské povinnosti, ¿»e však běda I,"pro Juliánc ; oblna.
Ten to považuje za a*t.politického teroru. & tedy zase protestuješ na
Západě. Pochopitelně. t nás se nad člověkem, který si místo toho, aby vy
táhl občanku, lehne na zem a neuměle předstírá hluchotu, buS zasmějeme,
nebo ho pjSletne - jak to udělala hlídka Tli - na psychiatrické» vyšetření. liiagnoza, sterou lékaři stanovili filozofu Juliánu aobinovi, se
oodobala ocenění, jež kdysi dali lékaři obchodníku se psy Josefu Švejkovi: simulant mdlého rozumu.
Jak vidčt, Julián 3obin protestuje vidy, všude a se všech okolností.
Samozřejmě, že každý rozumný člo ěk se zeptá: proč? 'ihomas r.ann ve
svém románě „boktor íaustus" říká ústy hudebního skladatele Adriana
.¡.•everkhuna, že psycholofiové jsou nejepraveriliví jší lidé na světě. Jáu3me tedy psychology, budeme spravedliví i k Juliánu Bobinovi. A z psychologického bleíiska odhalíme kořeny jeho takzvaných nroteetů. Ono je tfetiž strašně pohodlné vyrábět provokace a protesty a brát z? to peníze
na Tuzex. >ozhodnf je to pohodlnější, neE den co den poctivě pracovat.
A ta nechul za něco pořádně vzít, to je jediné, co JuliánaBobina nutí
protestovat. Přehledl však, Se rozkřikuje do světa především svou nemohoucnost.
Petr Koval
Poznámka»
Primitivismus pánů od atB je značný, co k tomu dodat vícf

°enom pro nezasvěcené, jednu maličkost, že . ulius Jo ¡sin
Dracuje jako noční hlídač v SCO v ^r ze a tudíž zřejmě dělá
sapánek víc než pan ¿oval /existující či neexistující/

Sv en iirban; l E N t l

PKIVA,

OOTA

A

SkUZ^ClOST

/.../ Jsme právem hrdi na čestný pouíl, kterým přispívají socialistické země, 2 mezi nimi i naše vlast, k pokrokov-.iuu úsilí
V oblasti lidských práv. ústava tíSsiR stanoví práva a svobody občanů v plném
souladu s příslušnými aszinároduími dokumenty, se Všeobecnou deklarací
lidských práv, s asťlntárorinflil pakty liasKych práv a dalšími raeziaárodníni úmluvami nii jatýrai Vainýj shromážděním b^i, ua&e země na rozdíl
od Uí>k a ady dalších kapitalistických států všechny ratifikovala a
důsledně zaiezpečuje plnění všech přijaty ce závazků. /.../
Ustav:; n Jeho socialistiok lho atátu právní, zakotvuje kvalitativně
vvšší, vpravdě humanistické pojetí lidských práv. Základ
práv a SVOT
bod člověka, občana socialistického státu, tvoři je1o osvobození od
vykořisťování a od všech forem útlaku - politického, rasového i národnostního. /.../

V podmínkách našeho společenského s^stárnu, rozvíjejícího se podle
plánu a v souladu Kolektivních a individuálních, ekonomických a sociálních zájmů, bude se dál.; prohlubovat socialistický humanismus v práv e c h a svobodách člověka, a ot.čana. ávěak již na dosaženém stupni rozvoje vnáší zemi přev. Suje úroveň zabezpečení lidských prriv všeobecný
demokratický standart, určený v ceziiárodnícb aoK-mentech./.../
i současné dobt provádějí imperialistácjcé mocnosti politiku ^zaměřenou na vměžovč. LL do vnitřních záležitostí socialistických zemí pod
záminko« „ochrany" lidských práv. Odmítáme tyto okrytecké sněhy, Které vycházejí z oněch Čistí světa, kde národní a sociální útisk, bída,
raBisaM a potlačování lidské důstojnosti jsou původními jevy každodeního
o a.
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Proč se odpůrci socialismu začali taK intenzivně najímat o zachová—
vání lidí-nýeh práv v socialistických zemích a e nápadnou ochotou nám
„pomáhat" podle svých receptů ,,zlepšovat» socialismus? -OKoušejí se
lidská práva. Která sami Každodenně v masovém měřit .u hrubě poiuřují,
zneuřít v boji proti pokroKu, demoicracii a . orozumění mezi národy. Jobře víme, že všechny „svobody" doporučované nám z Kapitalistickýiského
SVÍ5ta jsou jen svobodami zpáteční cesty do vyicořistovatelsáého řádu,
nástroji imperielie ti c ké buržoazie. /.../
/Hř
10.175/
Poznámka! Se slov pana ¿rbana čiší velKá nadutost a více méně nám radí
- držte hubu a krok||(
ČÍSI.A

a :ie o
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.. .^oíítume se vzestupem peněžních příjmů obyvatelstva o 5,31* na
úroveň 361 mld Kčs. Počet pracovníků \ národním hospodářství ?p zvýší
o G,7/i-. Výdaje na sociální zabezpečení o 7,1^. .irotože v důsledku úprav
maloobchodních cen provedených v letošním roce vzrostou .'ivotní uáSlady
v průměru asi o ¿TSifr. bucie Činit přirůstej cel ;ových reálných řijmů
oc.yvatelstv c v roce ¡ÍHL 2,2^.
/Zpráva předsednictva VV i s6 přednesená,soudruhem" Václavem iiůlou na zasedání UY ^SČ dne 10. prosince 1579/
... Celkové příjmy obyvatelstva se ¡jí v příští; roce zvýšit o ¡8,2
mld korun, tj. o 5,5*. V souvislosti a ti-, re zv.yěí 1 yýťfjr obyvatelstva v obchode . ve slu;.bách a ostatních oblastech v eouhrnu_ o _ 4 , , .
/plán - PO z. řmiaKce/ /Výplod ministře financí CSBIL Leopolda Léra k
roz očtu na rok 19^0/
... „el-cové peněžní příjmy obyvatelstva stoudnou téměř o 1,3 mld kčs,
to je bos mála tetiř o
..isKané zkušenosti z posledního období
nás vedly K rozhod uti obezit z v.,7; o v ¿..ní příjmů z mgzSTŠlt v' « tím
obnoveni "vyvážených vSstoh'". eeeí /T7oj~
-Kti»ity rř.ce ř. jejím odrnčnovlníra.... /Z výitladu ministra financí CSR J.Tlápáka - RP 19.12.79/
k dokreslení ještě toto:
(JelKové peněžní příjm„

obyvatelstva se mají v příštím roce zvýšit o

14,2 miliardy Korun, tj. o -r,i% při růstu příjmů z mezd o
/Výklad ministra financí Ssiit i.eopolde Léra Ke státnímu rozpočtu na

ro.K i r 75 - to znamená x loňskému rozpočtu/
Keni nám zcela jasné, Kde se ná;, jinde můžou zvýšit příjmy než ve mzdách
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Tento záznam Je pořízen podle paměti jednotlivých účastníků, zejména
Jana edn ře, Jiřího jednáře, Zuzany jjientsbierové, Pavly němcové a je
určen pro příbuzné a přátele obžalovaných, usilovali jsme o maximální
přes ost a o ojektivitu, mohlo však dojít Jc nepřesnostem ve formulacích.
Nejméně -^esné jsou pravnějiodobně záznar ; závěrečných řečí obh-jců.

řRVwf

VI...

ifl říl

2k#října I97S, f-ěstsíý soud v Praze, Spálena ul. ¿, II.patro, jednací
sin č. Sí•
V 6.30 hod. zahajuje předseua senátu dr. ¿aěpar /dále jen Př.sen./
kromě př. senátu je čleuem senátu ar. ..ureS /i/, dvě Berny /2,3/ a jeden muž /1/. «nalevo dva prokurátoři /JT I - dr.Jerida, ÍJI.2 - dr.Adamec/,
dále náhradní soudce /5/ . ••* ravo obhájci: doktoři iinder /t>/, řřnka / 7/
"ic*ý /. / , Xičař,/ /, ilouza /lt)/, ěmeček /II1/.zástupující po řadě
Petra Uhla, Václava j-endu, Jiřího )ien6tt iera , áolava havla, Cttu Bednářovou a iianu /tědicovou.

Jako diváci /či zástupci veřejnosti/ je piítoo".o 12 příbuzných obviněných, dále dr. «lái /12/ z Generální prokuratury a další tři osoby:
redaktor áwc.'ho práva Ji-ří . e&co / 1)/, po le Jména na vstupence muž jménem kebele / 14/, a neznámý ir.už /15/ a podle jména na vstupence muž jménem Bláha /16/• Asi šet t míst pro diváky zůstalo neobsazeno.
Jo formálním zahájení bjls přečtena ob.aloba.
rř.een.»

mV

trestní věci proti ing.j-etru Uhlovi a sr,o3 . je podána
o b ž a l o b a

proti
í.ing. Petru Uhlovi
proti
^ .dr. /áclevu .-e.novi
proti
3.Ji"ímu Jienstbierovi

i roti
4.Václavu t.aviovi

proti
ij.cttě

zednářové

n a r . fa. • C . i94-1 v ť r r z e ,
e.iatému, z a m ě s t n a n c i
n.p.iiramírny - z á v o ^ CZ, řrphr, 3 , t r v a l e b y t e e
i-raha ¿, A n g l i c k á 8 , t . Č . ve v a z b ě od 2 5 . 5 . ¡ 9 7 9

nar. ti.o. i ¿-«i-to, ženaténu, z raěstuanci hotelu f eteor iiaj Praha 1, trvale bytem Praha 2, Karlovo
náou ib,t.č. ve vazbě od 2 9 . 1 S»7S'
nar. ¿0.4.i9.)7 V ..ladně, rozvec enérvu, 'oicumentaristovi j-rojeictovébo ústavu hl.mfats • rehj , trvale b , tem .raha
Podskalská 8, t.č. ve vazbě
od 2'j.á. .S79
nar. 5.1O.<936 v iraze, ženatému, spisovPteli,
trvalém bytem jraha 6, U Dejvického rybníčku 4 ,
přechodně Hrádek u Vlčice e.5, okres Hrutnov,
t.č. ve vazbě od ¿9.3.1979
m i roz.Smirousovc, nar. IÍ.I.19I7 v .raze, rozvedené, administi ativ.jí pracovnici výrobního
podniKU ovazu invalidů SSxt i-!eta rahe, trvale
b?tero archa 4 , r.ovodvorská 4 1 6 / 1 4 1 , t.č. ve vazbě od 30.5. '979

-

proti
6.Daně Němcové
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roz.valtrové, .ar. 14.'1.1934 v .ostě, vď aé, v domácnosti, trvale bytem ±raha ¿, «ečná 7, t.č. ve
vazbě od ¿9.5. 1979
že

v době od jara i97B cto konce ^větna 1979 v ťraze a jinde z odporu
proti socialistickému .státnímu zřízení republiky a se záměrem-podporovat
anti-comuni. tichou zahraniční propagandu a v úmyslu vyvolávat : ezi obyvatelstvem repu liky nepřátelství proti soeialistickér.u společenskému a
státnímu zřízení republiky, založili nelegální or, anizaci „Výoor na obranu nespravedlivě stíhaných", a po stanovení programu cr,; ¿ntzpce a rozdílení úkolů, v dorozumění s dalšími osobami a m kterými činiteli zabríJaičníc • 2tvavýoh centrál vjl.otovili postupně velké množství písemností, v nichž hrubým způsobem pomocí vymyšlených nebo zárcérnč zkreslených
údaj A byly hrubě napaPány bezpečnostní orgány, prokuratura, čoudy, sbor
nánr-vné výchovy, tyto písemnosti rozšiřovali v 5; SK a d .vsli je JC dispozici i zahraničním antiko unistick
centrálám, cteré je v;,u. ily k
•toků proti nám v západním a enigrantském tisku a v relscích různýoh
tvavýoh v. síiačů typu „,-vobodná vropa ,
tedy.
z nepřátelství c socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky prov děli podvratnou činnost proti jejímu společenskému a státnímu
zřízení a proti jejím mezinárodním zájmům, přičemž tento čin spáchali ve
spojení s cizím činitelem a ve větším rozsahu.
Tím

s p á c h a l i

'

všichni o ř.alovaní trejtný čin :odvracení republiky podle S 9B oost. 1 ,
Z pí3 *• / h/ tr.z.
rotore s odůvodněním ob-.alohj jsou sezná eni jak obžalovaní, tak senát
i všichni obhájci, ,iebudeme odůvodnění obžaloby číst.
u slovo se přihlásil dr. ¿.inuner a žádal oeooní alj šení svědků /pracovní ,3 oro.uratury a soudů/ za předpokladu, že by se četly jejich výpovcdi - .vořáka, Grulicha a .atěchy a rovněž dů as ruko isu znalcem.
Tr.Kloza žádá, aby byl přiložen celý spis, týka jící se , íry Jiparové,
nebo aby byla její výpovftS vyřa^eaa z důkazního řízení. Ur.Tichý žádá,
aby tyl přeivolán svodek lis a přečteno sdělení č.54 /iimatlík?/.
ř.sen.: „Soud rozhodne bčhe

dokazování."

Cb"alovaný Václav Jsenda /dále jen V.B./ upozorňuje na závacy formální a nepřesnosti v údajích obžaloby /v datech a jménech/, způsobené
zřejrí technickými potíže i. On sám nemá vyživovací povinnosti ke dvěma
dětem, ale má pět nezletilých dětí.
ioté obžalovaní opouštějí místnost, jako první ke slySení zůstává
ana . r.icová /D.ÍJ./.
řř. sen.: lo obvyklých forcřlitách se táze jjauj .ěmcové, zda rozuměla
obžalobě a žádá ji, aby se vyjádřila k její podstata.
D.i.. : „¿éru ob alobu na vědomí, ale nerozumím jí. «Jak plyne i z mé výovedi, ob alobu odmítám, «ecítím se vinna tím, iie bych jednala
z odporu k socialistickému státnímu zřízení, :e bych poa orovala antikomunistickou propagandu /cituje obžalobu/ VOaii neoyla i,á4n.. organiza-

-
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oe, Pie v o l n á i n i c i e t i v a občanů na podkladě
29 flstpvy."
ř.sen.:

petičního práva "podle ČI

„odmítáte. Tax nám aspoň řekněte, Ja* jste se ú č a s t n i l a
ku VOIIĎU."

vzni-

: „Odvolávám se na svoji výpověS z doby v y ě t ř o v á n í . Gbčes v našem vědomí dochází k rozporu mezi i n d i v i d u á l n í m a společenským
: rávním v ě d o m í m , což mě
edlo Jc rozhodnutí něco
č i n i t . ,ále ¡»ne s. tomu vedly humanitní d ů v o d y . "
: ř . s e n . d r . « a ě p a r chce blíže znát metodu činnosti
B.U.

: Nabývali
ké

.

.

jeme

řiro-

účast?"

: „účastnila

Iř.pen.:

VOWÍ;u.

případy, n e p l á n o v a l i

akce. 1 '

P ř . e e n . : „Vaie
i). 11.

jsme se jednotlivými

jsem se většiny

„kdo udával

tón vsáí

schůzek."

činnosti?"

. „..ikdo, cyla to s p o l e č n á za e ž i t o s t , k«ždý

jednal sám za

I f . s e n . : „Jak byly v y b í r á n y osoby, jejichž pří .rcy se

sebe!

F6 -> ¿¡¿býval?"

L-.M.

: V mém případě jsem se o nich dovíutila Ležný^ spoieč někým styker;,, šlo o přátele či z...ámé. aaždý jednal z vlastní iniciativy, případy vytíral ze svého prostředí podle potřeby, nikdo nikoho
ne Í ni puloval."
i ř . ř e n . : „Je várr z n á o, že
ateri ly T G I S l byly řěžně přístupné v
cizině?"
C.M.

ozvěděla jsem se to až při

řř.een. :

co s d í l e n í Č . 6 3 , ve kteréa. se výslovně hovoří o spolupráci s cizinou?"

vvšetřová.jí."

B.f,

• „7 něm se obiecíme na d e m o k r a t i c k o u n f l l m t . nikoli na nějaké instituce nebo orgány, které by danou s utečnost zkreslovaly."
ř . s e n . : „A s d ě l e n í , která v y c h á z e l a v emigr-^utských

D. i.

: „dozvěděla

lř.sen.:„A
i->. .

jsec se o tom až při

to se o tom ve výboru

časopisech?"

vyšetřování."

nehovořilo?"

: „Ne"

V tomto iríste př.sen. d r . 4-ašps.r žádá o e^pie p ř e d e š l é h o . Zápim
d i t u j e z a p i s o v a t e l c e /i n a d á l e / dr. t ureš - nutno p o z n a m e n a t , že
velmi v ě r n ě / o v l á d á tč-snopis?/. V zápisu se n e o d l i š u j í otázky od odp o v ě d í , užívá se f o r o t a „iokud se t Če A , tak á", přičemž A je otázka., B o d p o v ě S .
I ř . sen. : _IHT11 j6te d o h c d u , že někdo v cizině bude s váir.i s p o l u p r a covat?"
••.

: „ve sdělení č.ío jsou jmenováni ^avín a o a n o u c h . Považovala
jsec. je z a prostředníky s d e m o k r a t i c k o u v e ř e j n o s t í , jinak Je
n e z n a u , jejich acresj jsem nikdy n e p o u č i l a . "
iř.sen.:
M .

„navštěvovali v á s

někdo z

ciziny?"

: „navštívili mne dva h o l a n d š t í statní p ř í s l u š n í c i , z
jedc.n se představil ji ko člen Amnesty I n t e r n a t i o n a l ,
lil mi jc-jich cíle, že A . I . není ž á d n á politická orrenizoce,
duje příhody n e s p r a v e o l i v ě stíhaných ua celém světě, dá jsem
l a , Se u nás existuje V 6 Í S , který má podobné cíle jakc « . i . ,
m e l á m . A . I . nepovazuji z a š k o d l i v o u . "

nichž
»'yevět2e sleT.U řekele v

-

Př.sen.s
Í.S.
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.Co jste mu dala JC nahlédnutí?"

: „louce dokurr.pnty,

:teré jsem měla nahodile u sebe /Jeden

Př.sen.: Bylo vám známo něco o vlastních finančních zdrojích
D.

: „Semě11 jsme žádné finanční

Př.sen.s

INFOCH/f

VOWSu?

zdroje."

„Ani v cizině?"

AJ.II. : „řond otče.ieké pomoci náležel Jhartě 77, což Je nčco jiného než
VONS."
Př.sen. s„kdo z penězi
D.i..

řř.een.s
D.H.

disponoval?"

: „liomnívám se,že anad aenda s tím měl něco společného, už si as—
vzpomínám, iřesně nevím, nevím ani o nikom jiném."
„ayl určen uěkdo, kdo to měl na

starosti?"

: „Nevím. Ldo cítil potřebu poskytnout pod noru, obrátil by ss
pravděpodobně na Chartu 77, každý si to řešil sám."

Př.sen. : „Co je var. známo o spolupráci s podobnými organizacemi v cizině - např. v POISÍU?"
J).N.

! „C spolupráci b lolsksm nic neví.-i, ani s jinými podobnými
ganizacemi ."

Př.sen.s
D.i«.

„To, co Jste uvedla při

všetřování, je vše

or-

ravda?"

: „Ano, zmýlit Jseir se mohla Jen v detailech."

př.sen.: „Závěrem se obžalovaná odvolává na poorobnoa výpovéS." ..iktuJe."
Pr.<c

s „když jste nestal
až do kones?"

za tfkol aějajtý případ, sledovela

D.K.

s „.«^dostala sa úkol I Zpravidla jseir tikový případ sňala
padě přes známého/ a informovala jsem o něm YOl»,'

/popří-

Ir. 2

:

... .

: „ .a společné schůzce VCabu* ia konkrétním uoneěném znění se
museli podílet nejméní tri členové - ti vsai neby i ar eni,
došlo k tomu nahodile."

Pr.2
.....
Pr.2

"ž jste zprecavř-vala sdílení, tam jste to

Jste jej

: „•• roz neževání se to doEtelo

předkládala?"

Jak?"

: „...
] o "i.o rozmnožováno, riaaejv š to byly opisy
sa Jsem nic neopisovale."

ne etroji. JS-

s „trle Jste přítosna na schůzce, kde tyly formulovány nrotestní
dopis, do
/maažslká' íčaranskébo a C-insburge/ a ^tt?"

l>.i».

s „i>e-amatuji

Pr.t

: se dále ptá na .ísemnosti, tzv. střípky pro V O I ' S .
„Slo o důvěrný aateriúl pro v.itřní potřebu . UJSV, acy si každý
:
mohl svůj případ správně umístit do
rostoru a Ďasu."

Ir.2
.á.
Pr.2
u.u.

: ..Víte,

se."

byly saslány dčkovné dopisy za finanční

podporu?"

: „C ničem ta^ovti nevím."
: „*řeoý lela Jste o tom, když vás navštívil holandský
příslušník, >roč zrovna vás?"

státní

: »nepřemýšlela jsem o tom, ¿-ase ¿dresy cyly zveřejněny, "sen
oroca velice otevřená, a idy; ze mnou ntkoo přijde, nefoukám,
co je zač, a poví ám si s ním."
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Ur.Lindner : „Co byste mohla říci o činnosti ¿etra Uhle ve VOJJSu?"
D. .
: „fičantnil se jí stejným z ůsohem jako my ostatní, byl jedním
z náe."
Dr.Iindner : „Je vám známo, že by býval měl sleoovat případv Satatv
/jmenuje další/'?»
t,I,

: „ÍJeshodují se osoby, například Aobal byl můj. Má vý^ověd při vyš e t ř o v á n í byla z a l o ž e n a n a předloženém

seznamů."

Dr.Lindner : „Znal lihl onoho holandského státního příslušníka?"
D..., : „ i c mi o tom není známo."
Dr.řčnka : „»'ědřl bende, že jste veřla ve st1 k s holandským st.příslušníkem?"
B. . : „tfe."
Dr.LŽičař: „i- ůíetc- ee vyjádřit k copisu ve věci lareěových?"
s „Ve vCNi/U ee o tom v diskusi irluvilc, řádný »eteriál se však nezhotcvi] . Ani já ani VOKS k, touiuto případ« řádné ttnwrlfkt nezaujal f"
ř.sen.: „Cl to byla podle vá6 akce?"
1).::. : „«eřejnosti."
Př • CPU. ! }« Oo je to veřejnost?"
D. .. : „ooubor jednotlivců - "
ř. sen.: „Xo je taková teorie..!"
i)..'..

: »Ad; 2 dva takoví h oupí kltci něco vjveoou, na to by neměl být
trest smrti. Oviss kmSéý aa to může mít svůj názor. Já sama jsem
zás*. alm odf"rc«'a trestu e rti. Proto jsem dopis ejvyšsímu soudu podepsala, .likoliv však proto, ze bych e jejich činem souhlasila.'
.ř.sen.: „i,;iate níaor prav; veřejnosti na případ lareřových':"
D. . : „lo nebylo předmětem sporu, v dopise šlo o trest smrti."
Ur.i«2ičař: „Zasedal '0- J i mimo Prahu, uapříklad ve lčicích? '
Jí.M.

: „Nezasedal /ani se t M Sácný člen F M I t nez&rzovel V/,ani nikde
jinde mimo Prahu."
r. louza: „dt .á® známo, že by byly někdj nějaké spory uvnitř- v ON au
ohledně organizační struktury?"
: „..ázor moř3 mít kaSdý svůj vlastní. i»apř. *etr tkl »Cl iřesnějsí
: .ft.
názory na zlepšení organizace prače, což vyplývalo z jeho potřeby preciznosti. HjT ostatrií jsne byli spíěe Sfisrcrl&tičtějěí eleneaty."
ur.lo^a : „¿en sesnam, srie jsou přiděleny vřípady členůr. 7C ^u, kdy
jste ho vid. la poprvé?"
D. .
: „až při vyšetřování. Asi vznikl na základe schůzky v mém bytě,
kde se hovořilo o tom, ze některé případy už nejsou aktuální."
Ur.klouza: „kdo byl autorem?"
J3.ÍI. : „¿íevím"
.r. louza: „Pokud zpracov vali jednotlivá sdčlení tři členové VOlSu,
titíž rozhodovali o instituci, kam mají být zaslána?"
JĎ.Í . : „So se spíš rozhodovelio na společné schůzce."
Ir.2
D.u.
Pr.2

: ,,-ro jednávali jste případ ~srefit na schůzce VI ; au?"
: „V osobním hovoru na schůzce, nikoliv jako předr.et jednání."
: „UveSte konkrétní případ, kdy někdo - jak se praví ve vašem

-

¿\

-

sdílení." pouze hovořil o bezpečnostních opatření na letišti a byl za to
odsouzen na deset let. Znáte takový případ? Já tedy ne."
D.S. : „lievzpomínám si. ;,o;.ná, že uěKdo z ostatních taxový případ zná."
Pr.í ,: „Uvědomujete si šKo^livost ta/ováho tvrzení? Z dSR n m nebyl
vrácen ani jeuiný únosce letadula."
Dr.Tichý: „J odle obžaloby a z výpovědi ojany němcové je patrno, že skupina zachovávala pravidla konspiroce. ¿xistovcla taxová pravidla a byla konspirativní?"
D.N. : „Neexistovala. VOUS byl veřejný. Tato formulace vznikle v souvislosti se soukromým dopisem ..lihla Tesařovi, ale zde něčlo o konspir?ici, ale o prostou diakrétnoet v souxromé korespondenci."
I řih] i nč v 9,30 hod. byl předveden Jiří iiienstbier /J.H./.
Př.sen.: „To co jste uvedl při vyšetřování, {Je pravdivé?"
J.Jj.

: „Co jsem uvedl, ý
-vdivé s tím, že některé formulace jsou
-íepresné.
proto, že je formuluje vyšetřovatel, o každou
větu se člověx musí dohadovat. V ta^to zkroucené podobě pak byly předkládány ostatním obviněným."
Př.sen.: „Vyjádřete se K podstatě obvinění."
J.J. : „o odviněním nesouhlasím, necítím se »inen. -elý komentář, termíny jaxo nepřátelství, jsou nepravdivé."
Př.sen.: „Sedněte nám něco o vzniku a vaší úi.rsti na

vC.8u."

J.Jj.:

„Slenmm jsem od založení /duben 1976/. Zpracoval jsem sdělení
Lise a Zmatlíka. ¿odílel jsem se ne formulaci některých ostatních. Vše ostatní v žalobě je bud zkreslené nebo nepravdivé, nebyla to
organizace, natož llef'lní — ale iniciativa jednotlivých občanů, aby
se zahranilo perzekucím nespravedlivě stíhaných. Každý, kdo sdělení
znracoval, za něj nesl odpovědnost; sdělení nejsou teudenč-.í, nezkreslují skutečnost."
řř.sen.: „Pouštíte se do KategoricKj'ch

soudů."

J.l).

: „Cílem činnosti bylo usilovat o to, aby v naší společnosti nebyly osoby persekuovány za své názory, «ešlo o útokj na státní
instituce, s;le o .ritiku Konkrétních osob.

ř.sen.: „^yla činnost propojen^ s cizinou?"
J.D. : „^e."
Př.oen.: „Ale v souhrnem dokume tu je to uvedeno."
donuraentu se pouze Konstatuje, ž e vítáme pomoc

J.u.

: „/ základním

J.i).

: „iie. iáyl-li něKdo přesvědčen o nespravedlnosti, tak se tím kon
Krétním případe' zabýval."

Každého, doma i v zahraničí."
íř.sen.: „i ěli jíite v cizině zprostředkovatele?"
J.v. : „¿-ic tahového nevím."
Př.sen.: „I-íl jste konkrétní úkoly? kdo vám je dal?"
J.J. : „^ m jsem se rozhodl. Aikdo mi neměl co určovat."
Př.r;en.: „Což nedocházelo k dělbě práce?"

Př.sen.:

J.D.

„ useli

jste si přece pspon říci: Ty u d ě l á ! to a ty zas to."

: „ elze to tax formulovat."

rř.sen.: ^ ¿ y g bylo sdělení zpracováno, co se s ním dělo?"
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J.D. : „To bylo náhodné."
Př.sen. :„J£ čemu by pa£ byly schůzky?"
J.l). : „Abychom se vzájemně informovali."
Př .sen.; fiiosuzoval se na schůdkách případ i-rešových? "
J.D. : „S celou řadou lidí jsem o "tom případu hovořil,
ala nemohu o
tom říci, že by to bylo posuzováno ve TOfiáu.M
Př.sen.: „Vy jste ale byl proti."
J.D. : „To jsem říkal všude, ale zároveň jsem přesto proti trestu
smrti."
Př.sen.: „Jak to bylo s finančními prostředky VCJSSU?"
J.D, : „0 žádných finančních prostředcích nio nevím. POP nemá nic
společného s VQHSem. ve VOiíSu se nikdy nic podobného ani neprojednávalo."
Př.sen.: „Vy sám jste dal někomu nějrkou podporu?"
J.D. : „He."
Př.sen.: „Jak docházelo ke styku s cizinou?"
J.D. : „Vím, že tam byle ta jména Janouch a i^avín, ale nevím, Kdo s
nimi byl ve styku." ???

Př.sen.: „Jste novinář. Co je vím známo o zveřejňovaní sdělení VONSu
v cizině?"
J.D. : „0 tom je mi známo velmi málo. i.ěkojikrat jsem slyšel vysílání
zahraničního roz iasu o persekuci osob v u^oR, ale VO. o se
nezabýval posíláním dokumentů do ciziny."
Př.sen.: „Usilovali jste o styk s jinými organizacemi v cizině /např.
v Polsku/ ?"
J.D. : „Pokud je mi známo, nliioliv."
Př.sen.: „Upozorňuji vás, že doznání je polehčující okolnost. Zvažte
to! Jinak se hajte podle avého přesvědčení, nikdo vám je nebude brát."
J.D. : „Jsem členem OJJÍSU, nemám se k čemu doznávat. IS je vše."
/../ členka senátu: „Sířili jste své úzory Jménem naší veřejnosti.Jak
jste byl přesvědčen o své", názoru'.'"
J.D. : „Osobně vycházím z toho, že kcyž něco říkám, říkám to za sebe.
Ve sděleních se téměř řádné osobní názory nevyskytují. Jsou
tam zejm.na přesné informace, fakta. Jediné hodnocení je v to , že na
základě faktů jsem dospěl k názoru, že někdo je v rozporu s ústavou
nebo s tím, co je obsaženo v i>ezinárodních paktech, nespravedlivě stíhán."
/.a tomto místě předseda obžalovaného přerušil, otázka sni odpověS nebyly zaprotokolov :.ny./
fr.2 : „žnal jste se se 2 .atlíkam? "
J. ¡. : „Po řadu let, prostřednictvím jeho při různých."
Pr.2 : „Jakých?"
J.D. : „To je moje soukromá z.le:itost."
Ir.Z : „Jaké jste míl informace, že jste došel k závěru, že jde o
|
nespravedlivý postup?"
J.D.

: J H 1 jsem seriozní iníoroiace od příbuzných. Sdělení o: sáhuje p
ze fakta, např. aa jakých okolností byl t,atčen, kdy byla proven
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do ovní prohlídka, z čeho byl obviněn."
A d e se předseda senátu snaží poaunsy přerušit lr.k - neslýchaná věc ten však ve výslechu pokračuje./
"...Podstatou sdělení je, ,.e se obrací na úřady se žádostí o prostudování dotyčných připadli - zcela podle petičního práva."
Pr.2

: «-Byl jste slyšen jako svědek ve věci „Jímatlik"?"

J.T>.

: „JIBO."

Pr.í : „Uplatnil jste své názory?"
J. . : „Ano."
Ir.2 : „-^ylo nějské spojení nebo spolupráce s polskýir; KOR?"
J.J. : ^lodle mého n .zoru nic takového neexistovalo."
Vr.e. : „Co víte o protestních akcích proti odsouzení v í»Dk a SžáRÍ"
J.B. : „nějaká sdělení byla, nepamatuji se."
vr.Tichý: „tolika schůzek jste se zúčastnil?"
J.D, : „Asi deseti."
lir.Tichý: „Jak jste se dostal k lisovi?"
J.D.

: „io byl vlastně případ, který mne přivedl k tomu, abych se touto činností zabýval. Podobně tak i pohřeb prof.Patočky, sou
s Ji*ím -edererem, můj vlratní případ ..."

/Jiří Jienstbier přerušen předsedou r.enátu dr.kašparem/

j)r.Tichý: „Jaká byla vaše motivace, cíl?"
J.J. : „Sledoval jsem jediný cíl - pomáhat tomu, aby nixdo v 5dSH netyl perzekvován za svoje názory, za kritiku státních orgánů."
Ur.Tichý: „bvedl jste, že jíte zpracoval sdělení lise a ¿matlíke. Jak
byla sdělení rozšiřována e komu posílána?"
J.D. : „Jak byla rozšiřována, nevím, vím, že byla poslána státním
org nům, soudům, prokuratuře std."
Dr.Tichý: „Jak je to a pevnými pravidly TOrJu?"
J.ji. : „"eměl žádných pravidel. Je to společenství jednotlivci, a odpovědnost individuální, kolektivní ¡orální odpovědnost je záležitostí každého občana a VOtia se k ní přihlásil."
¡.r .Tichý i „V . alobě se tvrdí, že jste byl ne vjsoč? is-cém sjezdu /r. iSfč>8/
zvolen do U/ ¿¿C. i.ůáete se k tomu vy jádřit?"
/iředseda senátu dr.kašpar otázku zamítá: „áoud to nepotřebuje."/
Dr.Tichý:„Dslší otázka: Je to pravdou?"
řře.: eda opět: „.»oud to nepotřebuje" a zároveň
J. . : „ e.není."
Dr.Tichv chee zaprotokolovet, že otázka nebyla připuštěna. í>oud to zrniví tá.
Dr. indner: ,,-aká byla úč«st Pet a Uhla ve TCNSu?"
J.^ienstbier odmítá o jiných osobách vypovídat.
Pr.
: „Jste právník?"
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J.D.
Pr.1
J.D.
Pr.1
J.D.
Pr.1.

:
:
:
:
:
:

„Ne."
„¿i četl jste vůbec nějaké soudní spisy?"
„To myslíte...Seti jsen o procesech z 50.let."
„Otázka je jasná. Ano nebo ne?"
„Ne."
„JaKým pr'vem tedy můžete posuzovat, zda ten či onen byl odsouzen právem nebo neprávem, jestliže o tora rozhodl >coleKtivní
or án, který je k tomu pcolán?"

J.B.

: „Každý občan má prívo, podle mého názoru i povinnost se vyjádřit
Ae všeru, co považuje za v o d n é nebo nevhodné."
Pr.1. : „VáS způsob obhajoby je poněKud naivní, dělá_te ostudu svému
jménu.

Př.nen, dr. Kašpar: „Vy tam v tom bílém svetru, pojaté sen ! » vemte s
sebou to, co si tam píšete, .ěechnc!"
„To jsou p r z d n é papíry."
"»emte to všechno, pojíte jefctě blíž. JaK se jmenujete?"
„Ondřej .¡Jienstbier."
„Ukažte ty poznunuty I" /jfeda ůá senátu dr."-aáper prohlíží poznámky./
„Proč si je děláte?"
"' n i více příbuzných a storou matku. Abych je Kohl informovat o průběhu
procesu."

řřed. sen. dr.Kašpar ui tuje do z á p i s u : „Poznámky Ondřeje jJienstbiera
se zabavují a zakládají se do s p i s u . "
PaK informuje účastníky, že poznámky při líčeni se mohou drlat jen se
souhlasem senátu. Zvedá ruicu přítomná A.Sabatová / anželka , e tr
Uhla/.
řed. en. dr. .ašp^r je předvolává k pultu: „Jak se jmenujete?"

„Anna Sabatová."
„Oo si přejete?"
„žádám o povolení, abych si mohla dělat pot;námKy."
„Dělat poznámky při lič ní se nepovoluje, považujte to za varováni, při
opětném porušení jednacího řádu můžete být vyloučena."
„'pomnívám se, ;,e u veřejného procesu mám právo dělat si oznámky."
Senát po poradě vylučuje Annu Sabatovou až do konce soudního líčení z
jeho účasti.

„Já neodejdu." A.Sabatová si šla sednout na své místo.
Před.sen. dr.-»-ašpar ohlašuje pětiminutovou přestávku a během ní dva uniformovaní příslušnici K.Sabatovou vyvlekli ze soudní sině /ta se nevzpírala. ^le odmítala odejít, nechala se bezvládně odvléci/,
ne
/," důsledKU mo . n o s t i

dělat s i

pozaámKy

bude n á s l e d u j í c í

zápis

stručnější/

•^řestávKa delší než ohlášena. i'o ní dr.-indaer navrhuje, aby byl předveden - eti iJhl a aby si pro neobvyklost situace mohl zvolit důvěrníka, dle
* ..tr.ř./jednacího řádu?/, nesivisle na tom, že jde o veřejný proces,
při něírž účast důvěrní
nevyplývá ze zákona. řřed.sen. dr.íjtópa* oznamuje,že se žcioe ti nevyhovuje, ježto „pro ni není z áiconných^ důvodů" a
ne podkladě opatřeni dle « 201 tr.ř. a J 34 jedn.ř. o přeplňování soudní síně.
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Jednání pokračuje před oláním Ctty bednářové /O.ji./
To formalitách ji před.sen. dr.^ašpar žádá, aby se vyjádřila, k podstatě obžaloby.
0.1.• : „Odmítám obžalobu i cel.' trestní řízení. Činnost VOíhsh nevyplývala z nepřátelství. Odmítala jsem vypovídat ve vyšetřování,
odmítám také vypovídat i před soudem. Odmítám váběc účast na
celém procesu, a to z vážných morálních důvodů. Hoje fyzická přítomnost
není dobrovolná a nechci se nechat vmaaipulovat do jakékoli role v tomto procesu, chtěla bych se ale zmínit o motivaci, proč jsem nevypovídala a proč i ted odmítám vypovídat, nezlobte se, že to bud« číst, po
pěti měsících vidím poprvé víc než tři lidi pohromadě, ¿účastnila jsem
se rehabilitačních procesů v šedesátých letech a mela jsem možnost vidět i slyšet, jak se hroutily obžaloby z padesátých let i žalobci."
/V tomto okamžiku ji před. sen. dr.&aápar přerušuje:
„Ale paní -Bednářová, tak chcete vypovídat, nebo ne, musíte se rozhodnout, mluvte k věci."
Ctta Bednářová se pokouší pokračovat, před.sen. dr.kašpar ji opět přerušuje. jr.ilouza žádá o oíožngst krátké porady s klientkou, poté žádá,
aby byly její poznámky a espon přiloženy ke spisům, s tím před sen.
dr.kašpar po krátké poradě souhlasí,/
^řed.aen. dr.^-ašpar pak prochází svůj základní seznem otázek. Ctta Bednářová na všechny odmítá odpovědět.
Je předveden obžalovaný áclav enda. Ja vyřzvu k zaujetí stanoviska
k ob alobi .Benda v delší promluvě uvádí, že jak uá .veul při vyšetřování, záj-.rok proti ¥t ou, jakož i celé řízení neuznává a že se tedy
nehodlá k žalobě vyjadřovat ani vypovídat.nicméně přesto by chtěl nyní, když je již seznámen se žalobou, vyjádřit k některým jejím bodům,
které nejvíce zkreslují skutečnost.
1. ve sděleních X-íSu nešlo o lživá či zkreslující informace. Dokumenty
byly věcně a konkrétně, odvolávaly se buS na dostupné dokumenty z
jednání či na sv.dectví účastníků, yl-li uveden nějaký názor, nešlo nikdy o podstatnou část sděleni, nikdy vsak nešlo o úmysl pomlouvat a poškodit zájmy republiky.
2.

e; lo o žádnou organizovanou skupinu, nýbrž o volné sdružený občanů.
Tvrzení obžaloby se opírá o dopis ietra lihla dr. lesařovi. Slo o
soukromou polemiku, ostatní členové se s jeho názory neztotožňovali
a asi ani . .Jhl by v jiné souvislosti, kdyby nebyl citově angažován,
se tak nevyjádřil.

3. ¥ žádném -případě něšlo o konsplrativní metody - naopak jménem členů
/OnSu byla zveřejněna v úvodním sdělení a jednotlivá sdělení byla
vždy zasílána oficiálním institucím.
4. YOIS nikdy neměl a nezacházel s finančními prostředky, lokud se v
žalobě mluví o K)ř, jde o prostředky Charty 77.
Já jsem s těmito prostředky disponoval, ale pouze jako mluvčí Charty 77. řroto to s projednáví nou trestnou věcí nesouvisí a odmítánse i tomu dále yyjadřovat. Co se týče finančních prostředků poskytnutých paní kaštákové a hrabalové, bylo to před existencí POJ. /řOř
Charty 77 byl záložen na základě ceny fonismánien na jeře iS>79/.
Já sám jsem poskytl peníze paní Hrabalové /I.500 &8a/ - v loňském
roce - šlo o osobní dar, přesto, že jsem říkal paní rirabalové, že
nejde o mé peníze, rotože odmítala je přijmout, což vysvětlím později."
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5. i.xietovely akce, jichž se zúčastnili jen někteří členové (JKSU např. vánoční a velikonoční hladovka, protest proti trestu smrti
nať. sourozenci ¿areáovými apod., Které via», nesouvisely s VOftSers.
Cn séra se například hlaooveK neúč&stnil, protest však nepodepsal.
s
Í M l i i i c l u 'i./enoa poz .aoenat, že mohlo cojít K některým nesrovnalostem mezi jeho výpověuí při vváetiování a jeho skutečným názorem.
Tax např. nepopírá znalecké posudky. /yevětluje to atmosférou při vyšetřovaní: v místnosti vyšetřov-tele viEely dva obraz; Jtalina, K
jehož odKazu se vyšetřovatel hrdě hlásil - v takové situaci se těžko
diskutuje o lidských právech.
Posleňní poznámky - v bytě při domovní prohlídce bylo zabaveno l .500Tk.
„Chtěl býci z firasnit, že jde o majet> K mé manželky, v tomto případě
dokonce v bezpodílovém vlastnictví. Jde o dar rodiny manželky a dlouhodobého přítele ivsna l.edka. Žádám soua, aby při rozhodování o zabavení resp. o vráceni věcí k tomu přihlédl."
Žádné spojení s cizinou neudržoval, obžaloba sé pokouší mu to dokázat
tím, že se jeho texty vysílaly a otiskovaly v zahraničí.
Art další otázky předsedy senátu dr.Kašpara /obdobné jako v předchozích
ořípadech: vznik 7GdS, styk a řízení schůzek, dělby práce, rozšiřování, zejména v cizině v emigrantských časopisech, spolupráce s cizinou,
finanční prostředky/ f.iienda odpovídá jen do té míry, pokud st- přímo
týkají výše uvedeného vyjádření. Tak např. Pr..: připomíná děkovný dopis Z3 finanční podporu ze Ivédska.
V.B.
Pr.2
V.B.

: „So byla záležitost Charty 77."
: „Ale je to podepsáno za Chartu i za VCila."
: „l'o není možné."

Jinak na většinu otázek 7.Benda odpovídá: „Je mi líto, ale k tomu se
bohužel nemohu vyjádřit.", nebo „nepamatuji se." j.ouze na otázku „co
víte o holandských státních příslušnících, kteří navštívili Danu
němcovou?"
7. . : „¿«a tuto otáz.cu bych výjimečně odpověděl. 0 ničem takovém jsem •
nevěděl, dozvěděl jsem se to až ze spisů."
. olední přestávka
, t> - <¿>,¡5. Joud přistupuje k výpovcci obialovajáho Václava Pavla /V..../ A podstatě obžaloby V.Havel uvádí, že ji
neuznává, á nicméně k celé záležitosti co říci, to by vsak raději
odlo il až do závěrečné řeči, až bude znát průběh jednání. Jak už
uvedl do opisů, odmít . vypovídat o činnosti VOí! u, vypoví; á pouze o
své osobě a o některých podružných detailech. Př.aen. dr.kašpar jako
vždy opakuje své otázky, které povětšině zůstávají bez odpovědi,
ir. připomíná, že při pro lídce v jeho bytě bylo nalezeno svědectví
z r. .978 a Listy.
ÍT.2 : „Seti jste to?"
V.H. í „ eje iše ano."
Pr.2 : „Znáte se s profesorem Janouchem?"
V.H. : ,p-eznáff. ho osobně, nluvil jsem s uía. po telefonu."
Pr.2 : „Po telefonu?"
V. . : „i-.luvil jsem s ním, ale už si nevzpomínám, zda to bylo před
nebo až po žalo; oni VCí ou."
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O finančních prostředcích V.l-.avel vypovídá, že patřily Chartě 77, že
byly určeny pro zcela jiné účely, o ¿terýeh zae~nehodlá hovořit, tilKteré podpory vyplatil z vlastních peněz, ja^o sociální podporu postiženýr - ostatně odehr.lo se to dávno předtím, než byla Chartě cena
Ionismanien udělena /peníze došly až krátce před uvalením TMÍT/,
Ha otázku po konkrétních sděleních VC..i.-u V.Pavel p*sn*»«»ává, že pokud
je mu známo, nebylo mu dosuu prokázt-no autorství ani jednoho.
r.lžičař se ptá, zda se během činnosti L Su povětšině zdi oval ve
Vlčicích.
s „Ano, jen občas na dva tři dny jsem přijel do Prahy, asi tak
5x .¡ebo 4x. Ze dobu existence TvMSa jsem napsal pouze jeden
"aterií1 a to druhou zprávu o svém domácím vězení, která byla určena
nýr přátelům a pokud vím, ta nebyla ni^tie pu likovana. /ejeto.., který
uvádí obžaloba, jsem napsal ještě před vznikem VOřtou a nevíc má jiný
název i jiný obsah."
¿ta otázku ar.Lžíčaře, zda se ve Vlčicích konaly schůzky VOL .,u, odpověděl, že nikoliv. Pokud šlo o případ Marešových, podepsal dopis "ejvyššímu soudu, ale na zpracováni protestu, ani na jeho rozšiřování, jak
tvrdí žaloba, se nepodílel. V dopise šlo ostatně o postoj k trestu smrti, jehož on je zásadní odpůrcem.
ásleduje výslech obžalovaného l-etra Uhla f±. U./
"íř.sen.í „. áte právo vyjádřit se k podstatě obžaloby."
P.il. : „«emíním se vyjadřovat k toicu, čemu vy říkáte obžaloba, necítím
se vinen a proto nemám pot/ebu se hájit, .¿en spisek, který se
ke mně dostal, nepovažujiza obžalobu VGíi3u, ale za útok proti Chartě
77. K dslftím otázkám se odmítám vyjádřit.''
r. louza z pověření ostatních advo^atfl pohádal o .xfitsý rozhovor s klient". Kozhovory se uskutečnil;. bez . eru :ní hlavní: o íeeuí. io dobu
rozhovorů stáli v těsné blízkosti všech obviněných členové eskorty.
Teprve v tomto okamžiku se ^etr Uhl měl možnost dozvědět, proč není v
soudní síni přítomna jeho mani.elía. poté byli obžalovaní stručně seznámeni předsedou senátu s vý.ověcmi ostatních obžalovaných přer soudem.
následovalo důkazní řízeni, které spočívalo v konstatování spisů. Při
konstatování svědeckých výpovědí nevyšel najevo ¿áuný důkaz proti obžalovaným. Předseda ienátu konstatoval např.: svědek tel nsv ;tívit
Václav bendu, ale ten nebyl doma, paní .LaštuvKová vypověděla, že ji
navštívil Jiří němec a pek obdržela a.Cuu IK /zde ařejme do::lo k mýlce/,
svědkyně ravla m- mcová počatou se odmítala vyjádřit k činnosti VONoU,
•-le pak přiznala, že někteří člvnové VC^.ou se asi aútoetnili některých
soudních jednání; jeden svěaekC^Ldentifikovala Jaroslava ouka, když
odcházelo.-x>o soudním jednání s jejím manželem s tím, ze je z charty a
VOfcsu a chtěl na ní adresu je jí a je jího nai-.ela atp...
jřed.sen. dr.~ašpar oznámil, že po poradě senátu se upouští od^íonstatování svědeckých výpovědí pracovníků soudu, prokuratur a v-ženských
zařízení a řady dalších svědeckých výpověcí. Vyřízením těchto svědeckých výpovědí byla zároveň zamítnuta žádost dr.lindnera, jak ji přednesl ne začátku líčení.
Itle nřikročil níed.sen. dr.^ašpar k převádění listinných důkazů. Probíral jeden svazek po druhém /celkem ¿Q svazků/, uvádí pouze některé
a ní\přeskáčku, některé stručně charakterizuje, jiné pouze konstatuje,
např.: tak tady máme svazek č. to a to, jde vesměs o materiály zabave-

né při domovních prohlidxach u obžalovaných i Jiuých osob) I T H M *en a
ten, list C. x až jr, většinou j r U e n i itlilB psaná na stroji, list 6.
x a y - material podepsaný -ertiudou .»cianinovou-Cakrtovou; napíSem
svazek ten a tsn, liBt 6.x až y, ta* tadj jde o sdělení podepsané Jiřím
( accx,
ir^vděpodobně s rukopisnými poznámkami ob alované'.o U M a , který
ho cenzuroval, «a to vznesl ř.Uhl dotaz, proč se ředseda . enátu domnívá, že jde o jeho ruicopis. Před.sen. dr.^aiper ho vyzval, ary předrtou-

¿1 •
*ed.sen.:„Podívejte se, a-. • jste to ne o uefs
ř.U. : bA tomu se ssnozřejnS odmítát vyjádřit, chci pouze vědět, Jaxýe
z isobmm jzte ^ tonu závoru J ogli. sáte-li nějstý zn lecxý poPř.sen. : ,jaoe Uhl, posudex sice nemám, ?le veďe písmo Je přece vSeohe
n* zn né." /což vzbudilo v; ec ecné veselí mezi ob$alovm»ými
a Jejich příbuznými/.
M y l přea.sen. dr. kašpar konstatoval evoze.t a doicnmeataci « Železničářskému plenu, hlásí se o slovo Václav iesoa.
T.3. ; .ísvxhuji, aby cslji tsmto svazes tyl s dltmmniho *ízení vyjmut,
protože Jde o materiál, Lterý zpracoval te dy založený Výbor
as obranu .avla, i u > i a s ianaovsKého, zterý Ji; neexistuje, s VOJloes
nezěl ni o společného a svou Linnoct utonCil řed ..aioženís TCÍou."
Slovo ai bere proAur:ltom
íisec.
i l u : -irvám na tom, aby spis byl Jaxo rtS*azní materiál veden, protože hyl orgány 3ti nalezen ¿ři domovní prohlídce u Jarmily Běličové ve světlíku, iam ho jmenovaná schovala jřesně v «-<en Jejího zptěení."

Cxazžitě reagu.í a o slovo se hlásí lihl, denstbipr,

enda a -&vel.

iř.sen.: , ezmeme to po po i ¿nu." - vyzývá Ihlř.
i.C. > „iředně bysh c h ť l říci, že návrh ¿>end$, eb. spis Vyl vj5»t z
dtuazn^ho tížení, Je bezpředmětný, ápie už uemňis >f"t z c'Ult»znibr' řízení vymát, protože Jej př.sen, Jii tona tetoval přen souiaa,
v.e druh i- h\ ch e h ť i říci, ze spis a e . l zabaven v den Zfedi ní J.-^-líkov';, -ile přesní ro v oředtím. .ávrh pana pro »rotora P'-< li o tom. Se
b-<1B vůbec nezná, nemá ho prostudovaný. A pokud vy jste, přjne předeeo, konet .toval tento spis Jcxo díut 2.ni materiál, pe.lt ho zřejmě, neslo'te se, neznáte ani vy.*
ále
V.I.
J.J.
V.J-.

vyzvá- . nde.
: „dokumentace z pleeu "elesniřářů byla z a t a v n a v lété .i»7b."
s „Cřtíl jsem řír-i totéš, že to tylo rsk přsrtíe."
: „vht-l jser říci totéž.»

Zaprotokolována pouze výpově* Jendy, ,.ro»ur tóra, ^ienstbiera, Havla,
ni coliv xetra Uhla.
ÍO velKi odpoledni přest vce /17 - * - b,Vii/ byla vyslechnuta dvojice
zcaleA písma /p.Laitůvka a p.Alexandr A.../. „vyslechnuta* není vhodcé slovo, ježto v poustatě celou dobu mlCmky stáli, ssti"CO před. sen
dr.«s£p«r : onotcl^í. hlase- jřsdřítol ze spisé Čísla a Jména písemností f p í-aeuě - o.cud se to or-íilo zjistit - zn-čKj psacích strojfi

s jména jejich vlastni&fl /ponejvíce í.^enoy, J. .ier.stLi r. a
•konec ee jic
euicic . ic.

ta, z s něco

.Li 1 /.

ěni ar. svý - T.avocníci zn^lee.ýeh po-
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ár.Lindnor á: ,
vysvětlili, proč u str.c Jedné z pclonek identifikovali rukopis I-.Uhla s „pravdě] odebaostí", zatíir.co u atr. i s
„určitostí", «leden ze znalců uv^dí, že se už po cieléí době nsmftšs pamatovat, že věajc to asi bylo proto, že ne str.i byl text vejmi Krátký,
s melou frkvencí písma, kde i; to na s t r ó byl velmi dlouhý, i. tomu po~nam--nává .lihl, e co do :;ilky textu tonu bylo p ávě naopak, na str.
'c byl text dlouhý a na sti, p kr tký, JaK je možno snadno sti př
ze spisů.

J.uienstbier poznamenává, že Jedny z písemností nemohla být psána na
jeho stroji, jak je uvedeno ve znaleckém posudku, Je^to tento stroj
vlastnil te • rve sni ,4 dní přec zatčením, zatímco sdělení o ¿.n-?t3 íkovi,
0 Kter st ječná, Je hlohem řívějf íbo < ta. Př.sen. dr.-aš-oar navrhuje,
by znalci vzali v tomto fcodě posudek zpět.
-•r.ilouza se ptá, zda srovnavrcí text, který měli K diecraici rísmoznelcí při určování autor«.tví rukopisných poznámek přičítán, ch pani zednářové, byl psár. tužkou či trebc Kuličko výři perem. Ve spiseoh jtou texty
totir ve fotokopiích, takže tc není zřejr-*. Zísmoaaalci nev dí, ji., se
nepemetují, čím byl srovnávací text psí-n. r.. louže se tedy t že, zdali
ns tom záleží, lís^oznalci po krátKém vysvětleni sdělují, že niKoliv.
Jako evědka nechává př.sen. dr.^ašpar předvést Alberta jerného. tf dobč
než je r e d v e d e n , pokračuje v listin cr, dokazování /viz níže/. A^Serný
je
Iv zen z vazbv s .«na- ohunic. Odvolává se n: svoji Výpověd ve

spisech, kterou cel :em nem . čím doplnit.
yř.sen. *r.*.a£par by se přece jen rád na něco zeptal, »«Jména jak se
dozv;
o činnosti /t.,bu a j =.'<. se jí účastnil.

...£. s „0 VC-i.JU jsem se oosveeěl od p-ítele, ..terý i tez vysvětlil jeho cíle a navrhl mi, s.u„ch ve v\..ou pracoval, s čímž jsem aouirlasil . iíúča. tnil j.-e.' se a. i t i senůze-., všechny b; lj v bytí V.?endy."
Př.sen.: „Jo se projednávalo?'
A.fi. :

pravidla 81o o konečnou revizi textu některého

soSlení,*

řř.sen.: „kdo předsedal nebo říail jednáni?"
^
: „1 -o konitr 5tně říci, spi2e je /idili váir; ni dohřofcf.ť.y, hovořilo se soontáhně.
Př.sen« t „Pyly předmřtem jednání finanční podpory? ifcvořllo ne o POP?"
.S. : „0 fondu nic nevím, na schůzkách se o tom nejerin-lo. iouze o
.•lestav 'ch, i.á dojem, uiá dojet-., ale nejsem si ji. 1, zaslechl
jeeir, jf někdo říká, že by se melo něfo u .po oci."
ř.aen.s „oo víte o spojení s cizinou?"
,5. : „0 ni fn t <ov. i nevím."
Př.sen.: „»CJI byla zasíl na sdělení?"
A.6. ; „Ví®
to» 8© na státní orgány, jako prokuratura apoa."
Př.sen.: „Jednalo se tež o hladovce na po.- oru oriaouzených?"
'..P. : „ no, též se o takoví; v<_ci iluvilo."
1 v.• en. : „.'ids, tak i takováhle věci, nejen yetic. i '. kdo tedy řídil
' chůř . n ě k d o r.reoe usel udávat ton."
i,*«sifl.' o poví
j.-ko dříve.
ř.aen. : „i ovořilo se někoy o přípa u x-areáových?"

-

>0 -

. : „Pokud si vzpomínám, t: K nikoliv."
xíruhá členka senátu» „¿mínil jste se, že jste se zúčastnil tří schůzek. Jak jste se o schůzkách dozvídal?"
A.fc. ? «. P první schůzku mne přivecl můj přítel, o termínech dalších
jsem se dozvědí! vždy ne předchozí .¿chůzee."
Dr.lindner: „Projednávalo se někdy z? vaší přítomnosti sdělení o Sabatoví. Nevzpomínáte si, hovořilo-li se o jeho zdravotním
stavu a o tom, kdo měl jeho přío&d na starosti?"
.5. •

o, vzpomínán si, hovořilo se o jeho předchozích dvou infarktech a v souvislosti s tím o tom, ja<i snáší výkon trestu, i-yslím,
se *í ^lo, že Jeho zdravotní stav je v s oné se ne
dohry,
¡»oSud si vzpomínám, mluvil o tom a naci etr hl, ale neví i.., jestli ho
měl na starosti."
.. . : „i-ťl jste z těch tří schůzek, kterých jste se osobně šťastnil,
dojem, že šlo o organizovanou podvratnou sku inu pracující pro
žehraníSil antikomunistická centra, která organizuji .íomlouvnšné kampaně proti Československu?"
...5. : „So rozhodně ne f"
i.iJ. : „Podívejte se na mne. pamatujete se na mne? Ve spisech jste mě
ooznal podle fotografie."
Albert černý se chtěl na -anu němcovou podívat, bylo mu v tom vSak
zř r n" 10 eskortou./
„To byste se ovšem musel otočit, uvádíte, že jsem zahájila /?/
• tu o ředránoční hladovce. i> toru oyeh chtíio j:o .ot ,nout,
i v jsem o ní jen informovala, a to v době, kt;y uz to byla hotová věc.
S VČRI.-iem nemi la nic společného a odpovědnost zs ni jsem nesla pouze
já."
/P*.i-eit. dr.kašpar roveluje .

ertu Serhému otočit se./

¡.ti. : „ n o , oznávám vás, ile oiulouv io se, ne a: .stu jí si vsše
B. . : „Jmenuji se uana Kěmco"á."
A.č. : „Pokud jeem uve 1 ve svisech, že hladov.-.e. b li- íeda.ětem jednání, myslel je«» tím, ;e se t
o ní i luvilo.
lo to pro mne
nové prostředí e ner.chl jse dost .'obře odlišit to, co bylo záležitostí G-.Su od ji. v ch věcí."
Sx.z : „Uveol jste, že vás o V0H6U informoval váš přítel, řůíete nám
říci jeho jméno?"
.5. : „i-ohu, protože jse je uvc 1 již při vyšetřování. ' yl to Jití
uller."
i . en. dr."-;- '•••ar t. kuje svť. .kovi Černému a nechává ho odvést, roK.rsčuje listinné dokazování. . ř. sen, dr.-a.ai! par se probírá spisem a uvádí
stručné charakteristiky jednotlivých doku ,ent . JDOU to n&př.s
- texty sdělení a donisů zaslaných VOtiiiem statním orgánům, zejména
prokv.ratuře,
- rázná korespondence člena YCH U, sejména dopis . etra Tihle Tesařovi
užitý v alobě/,
_ S Y f .ek .orospondence, zejm no z ciziny, zabavené ~ - evá. nř v b. tě
Ji ího .ienetbiera.
V tomto místě dr.Tlcb, žádá, zda by jednotlivé dopisy v toifto svazku
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obsažená mohly být přečteny a z d a by se JÍ nim jeho klient J.Dienstbier
rohl v y j á d ř i t . Jru- mu zejména o dopisy Jienry ».rcha a u Isiaské stráže,
z nich:, se vyvozuje spojeni J .Dienstbiera s cizinou. Žádosti o přečte-

ni dopisů nebylo vyhověno.
0 slevo se hlásí J.Dieustlier
J.D. : „Cht"l bych přesto vysvětlit, o co ve jmenovaných dopisech jde.
¿opis od iienry ircha jsem dostal .'ti před rokem, založil ho a
nikdyjsem na něj nereagoval. 5lo v podstatě o vizitku psna krcha a
jeho dcery, na -teré byla připojena nabídka ke spolupráci. \> dopise
byly ještě dvě fotokopie novinových článků. Dopis od elsinKi Watch
jsem dostal a.si 4 dny před zatčením, nijídy jsem na něj neodpověděl,
něhot jsem ho v podstatě ani z; tu kxátkou dobu nemohl ukázat. Chtěl
bych jeStě vysvětlit, o jakou ort.anizaci jde. Helsinki ,>atch byla založena na jaře t.r., sleduje dodržování lidských práv v USA, nikdy se
ne-nodilela aa n jakě fitvavJ uampsai proti
. s. uv ¡í v žalobě.
Naopak, občas jsou její z jist. ni citována i v na;: am tisku."
Jř.sen. dr.^ašpar upozorňuje na dokument, podle Kterého heleinki Watch
obdržela za první období své činnosti 400 0( dolarů od Porěovy nadace.
V zápisu pak dr.iureš vynechal tu část výpovědi «f.uienetbiera, ve které
se hovoří o uveřejnov ní zjištění ielsinki iSatch v našem tisku, ale
dr.Tichý trVsl ne protokolaci.
Ve složce dokumentů zabavených při domovní prohlídce u V.B« je kartička bílého
, íru s rukopisem, který se ne .odařilo identifikovat, ¿i a
•ádost dr.A.louzy, aby předseda senátu Konstatoval, co je obsahem kpjtič .y, pře. seda uvádi, že to není podstatné. *<a to ur.klouza upozorňuje
že na listě je uveden seznam, o kterém ee během hlavního líčení již
několikrát hovořilo, tj.weznam jednotlivých případů stíhaných osob a
jejich „patronů", což je jenen z díus.aaů obžaloby, že vOrfS je organizace
*-eai 'aíř.ími dokument uvedenými př.sen. dr.Kaíp- rem ,ři listinném dokazovaní jsou:
- děkovné kores ondrnoe Charty 77 za
- doklac.y

o finančních

část.

-odpory

eh z es -?aýc)

. ., J.,j., k. . , 2 .

.

- vyjádřeni V k protistátnímu charakteru tiskovin i.isty a Svědectví
a-k relacím svobodné vropy v souvislosti s VU.Jem /šlo asi o 34
relací/
- vyjádření >.'í k razným „nátiskovým akcím" z ciziny.
Ctění je přeruúeuo jen občasnými připomínkami otí.alov - ných, resp. obhájců,"že ten či onen < okument nesouvisí s vlastní čimností
A-OU.
j. . : „Jsem sice leik, ale nerozumím to>. u, proč jsou do spisů zařazovány

:;ateri ly

arty

77."

I-ř.aen. : „Ale pane ienstbier, to my 'ám tady ne uěeme v
- tlovat.
Soud -řece neslouží k
náké diskusi, -estli vám něco
není jasné, otratte se na svého obhájce, ten vám to jistě vysvětlí."
J. . i „V tom případě tedy namítám, že do spisů jsou zařazovány materiály podepsané mnou, ;.iendou a i oroinovou. "
mále př.sen. konstatoval další písemnosti, které jsou buS nepodstatné,
nebo oodepsané o obami, :ter. nejsou členy VO. ¿u.
>/ 19, jo se Člen :;'.en;..'tu dr.bureě .£. .. ¡i k předsedovi senátu í. «-aSparo
vi a cosi mu šeptá, ^řed.sen. dr.&aěpar se dívá ns hodinK.y a oznamuje:
Tak máme půl osmé, páni obhájci jsou už, jak vidím, unaveni,
čime. Líčení se odrofcuje na zítřek, o,0C v téže místnosti."

DRUH?

i)., i

í

¿9.října i&7S, t.ěstský soud v Prase, .pálená ul. ^
II. patro, jedn. síň 8*81.
Zahájeno v c,3C hod. Pned po prezentaci ee hlásí obhájce Jjany němcové dr.němeček: ^hoje Klientka mi právě oznámila, že má vážné zdravotní obtíže, že se necítí schopna zúčastnit se dalšího jedii ní."
ř.sen.! „Pani němcova, vstaňte a povězte íárt, co vám je."
B.N. : „Již delSí dobu mám potíže s páteří, v uí-eleoku včerejšího
celoaenního 3ezení se můj stav velmi z h o r š i l , rám silné bolest i páteře, Které mi nesnesitelným způsobem vystřelují do hlavy, fám
tatíé b o l e s t i v K r a j i n ě k ř í ž o v é , vteré se 2íří do d o l n í poloviny těla,
do levé nohy mě n e u s t á l e chytá křeč. Ještě bych c h t ě l a říci, že mi
byl zjištěn objektivní nález a že v současné době mám povoleno od
léK&ře
olehávat."
Př.sen. : „Hlásila Jste své potíže vězeňskému l é K a ř i ? "
D.rf. : „Nehlásila, p r o t o ž e tam nebyl."
Př.sen.: „itán se vás, jestli jste dnes ráno ;;ádala lekáře."
. .. : „^ežida
protože v iluzyui v úterý léK&ř není, je tam potuše
v pondělí n ve středu, *• ádala jsem pouze o léky."
"ř.sen.: „Ha lék., se vás ueptár.,, ptá*, se, proč jste nežádala lékaře."
i :
„VSdyt říkám, že tam dnes není, proto jsem požádala ouze o
léky. Žádri ted, aby se dostavil léKař a ihned mne vyšetřil."
1ř.sen. dr.^gěp-T po poradě odročuje jednání o hodinu s tím, že bude
zavolán vězeňský lékař, aby rozhodl, zda se nana Běmcová m^"e účastnit jednání.
«si v <i,4p hod. obnoveno jednání, předvoláni vězenatí léKaři dr.Ko*íz*ová a dr.Vondráček, Kteří J.nčmcovou prohlédli. Uvádí, ,-,e jde o
vertebrogenní syndrom páteře s hlavním sídlem v Krční oblasti s vystřelováním bolesti do hlavy a ;e ofc-alovaná v současné oobě troí
rajri mál ní rr i obtížemi, .oporučují delší přestávKy v jednání /maximálně 20 nia./, aby si .¿.němcova mohla odpočinout. Io SKončení jednání
je nezbytná důkladná léKařsKá prohlíaka včetně ambulantního vyšetření
ko dietní funKce ledvin, iia dotaz př.sen. dr.ii.at.para, zda 8eraůř.eobžalovaná zúčastnit jednání, odpovídá ano. Jr.KořízKová sdělila senátu,
e bylp aplikov na ampule eunalgitu, což neovlivní její schopnost sledovat jedn .ní. Pot-.' prohl-ioila ..němcova, Ze se přesto necítí schopna
vnímat'pr*běh hlavního líčc-ní. iř.sen. dr.A.ašpar nechal z^protoxolovat,
: e se ,Němcová necítí dobře.
; ásleduje výslech svědků.
ř.sen.: „ zájmu, ekonomiky řízení" budeme, než buoe předvolána svědkyně, pokračovat v Konstatování listiných důkazů."
Íilásí 3e .avel.
V.H. : „Chtěl bych poznamenat něco Ke svazku, ter. byl včera naposledy konstatován. Včera totiž pan předseda na rozdíl od jindy
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nedal možnost obžalovaným a obhájcům ice svazku se vyjádřit."
Kezitíffi se dostavila svědkyně Irena Irabalová.
Př.seii. : „ uaete slyjsen az po výslechu svědků."
Svědkyně I.iirabalová současně s občanským průkaee* předložila potvrzení o .iracovní neschopnosti, Iř.sen. < r.^aš;...•• r nechává ^aprotokolovat
s tím, e k jejímu zdr votnímu stavu bude přihlédnuto.
Ona i ostatní svědkové byli poučeni o svých povinnostech a právech.
¡Svědkyně iirabálová ee odvolává na svoji svědeckou výpověď v předběžném šetření, všechno, co tam uvedla, je pravda.
ř.sen.: „třeste bych ee vás chtěl zeptat, jak jste se vůbec o existenci VOUau dozvěděla?"
I.H. : „.Navštívil mne pan ¿uk, zajímal se o případ mého muže. . ozději
mne poprosil, abych dokumentaci í případu mého muže zanesla k
Bendům. ak jsem se s nimi seznámila."
Pr.sen.: „A byla jste tam jenom jednou?"
I.E. : „^e, asi Šestkrát."
Iř.sen.: „A dal vám někdy pan Benda nějaké peníze?"
I.h. : „Ano, dal mi asi i 500 JVČS. Jtřiělo mi to tehdy velice vhod,
protože jsem byla v tísnivá situaci."
Iř.sen.; „»avštívil vás někdo ze zahraničí?"
1.11. : „Ano, navštívili mne dva Jigmci. irotože umím velmi málo německy, odvedla jsem je ic i endiim. Podotýkám ještě, že pan :enda se
s nimi neznal."
Př.sen.: „0 čeai se tehdy hovořilo?"
I.H. : „Vůbec nevím, protože n< eck. nerozumím."
Hlásí se V.Benda.
V.ji. ! „Paní svědkyně, ve vaší výpovědi ve spisech je uvedeno, že jsem
vám řekl, že peníze, které jsem vám nabídl, byly z jiného zdroje, nikoliv mé vlastní, fůžete uvést, zda jsem to řekl potom Si předtím, co jste peníze odmítla?
I.H. : „Je mi líto, ale skutečně si už nevzpomínám. To bycfc lhala, kdybych něco uvedla."
V.B. : „Kád bych k tomu uvedl toto: 3vědkyně podporu důrazně odmítala
s ohledem na moji početnou rodinu a tak jsem tedy řekl, že nejde o mé >eníze. Byla v situaci, kdy skutečně potřebovala pomoc."
.r.Pěnkas „ echce svedky_ně nyní, koyž jí V.iienda připomněl okolnosti,
zpřesnit BVOji~výpověd? Všiml jsem si totiž, že při popisoví situace V.Bendou svědkyaě přikývla, f átn dojem, že se rozpomněla."
I.h. : „lituji, opravdu se nemohu s určitostí vyjádřit."
ir.k : „ve své výpovědi jste uvedla, že jste tehdy o b d r ž e l a od ¿lěmců
Bií, které vám pan Benda směnil."
I.j . : „Ano."
Pr.2 : „Celkem to tedy bylo 6. 500,- kče."
1.1.

: „Ano."
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ř.srn. dr.kašpar utconěll výslech svědkyně Ireny
alSÍ svědkyní ,-Je .... kaitákorá.
ř.sen.: „To, co jste vvedle ve své výpovědi,je
Kažláková:

Př.sen.: „Jak jste poznala Václava

Př.sen.: „Dal vám nějaké

Př.sen.:

pravda?'

„Ano."

k a š l á k o v á : „Václav Havel mne

kaě^áková:

hrabalové.

Havla?"

navštívil."

peníze?"

„Ano."

„kolik?"

Kašlákovás

„Ož se

nepamatuji."

Hlásí se Václav - a v e l .
V.* . : „Pane předsedo, bylo by možno, aby nyní svědicyni byla předložena scělei.í £.¿4 a ¡>9 /V/ - /cle obžaloby se .'.-avel na jejich
přípravě podílel, týkřjí se Zd.kaStáka/ - a aby byla požái.ána, zoa
jsou podle jejího názoru tato sdělení
ravdivá, Si zda naopak obsahují
hrubě zkreslující a smySlené údaje pomlouvající naše státní zřízení?"
Př.sen.: „žádosti

Václava i-avla se

aevyhovuje."

Jako dalěí svědkyně byla předvolána paní Valová.
Valová: „-«avštívila mne paní Jarmila ±>ělíková, řekla, že ned vno vznikla organizace, Která chce Domáhat lidem, kteří jsou nespravedlivě stiháni."
iř.sen.: „Sádala od vás nějaké materiály o veěem

muži?"

Valová: „¿»e, sama jsem ji je dala."
Př.sen.: „ abízela vám J.i-elí.ová nějaké
Valová: „¿e, nikdy jsem žádné

peníze?"

nedostala."

Př.sen.: „kdy byl z držen váš manžel?"
Valová:

„26.října

1977."

:ř.sen. dr.^aěpar s dr.-idamcem ee dohadují o tom, že v písemné výpovědi je zi-ejmě chyba v datu.
Hlásí se

J.iienstbier.

J.i>. : „• ohla by svědkyně říci, zda Jarmila Bělíková skutečně použila
termínu organizace? JÍ viděla jste nějaké sdělení VQHSu, týkající se příptdu vašeho manžela?"
Př.sen.: „K první otázce se svědkyně již vyjádřila."
Ke druhé otázce svědkyně uvádí, že taková sdělení viděla, i jiná, která se netýkala jejího manžela.
o odchodu svědkyně Valové dává př.sen. dr.ka.írar slovo Václavu navlovi, který se o ně hlásil již na počátku dnešního jednání.
V. . : „Pane předsedo, mám připomínku ke spisu, který byl čten včera
před skončením jednání, kdy jste již nevyzval '< připomínkám.
Jde o můj fejeton, který byl monitorován z vysílání stanice Svobodná
E v r o p a . Ohi loba a tohoto fejetonu, .^terý má jiný uAaeVTíeí uvádí ob-
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žaloba, cituje větu, která v něm vůbec není, jak se lze snadno přesvědčit náhledem co monitorovaného z známu."
.oté př.sen. dr.kašpar pokračuje v konstatov ní listinách důkazů.
Jsou to zejména
- výpisy z tuzexových bankovních účtů
- dopisy z ciziny aošlé ústavním a státním činitelem
- ofotografované písemnosti /v negativech/ odebrané hol. státním
příslušní cům na hranicích
- vyjádření VY Se spolupráci s polskou skupinou kOR
V souvislosti s kOR poznamenává > ;clav Benda.
T,B, : „fidaj žaloby o tom, že jsem prostřednictvím polské ttudentsy
J -wora-cé zprostředkoval styk s ii.GR, není pravdivý, ježto žádnou oaobu toho jména neznám, -avíc o tom, ze jsem se e~ní niicdy neset-cal^ 3vědčí 1 doporučující dopis, který byl u mne nalezen, což
zároveň svědčí o tom, že jsem jej nikdy nepoužil."
J.u. „Chtěl bych poznamenat, že ani já paní Jaworekou neznám a nikdy
jsem se s ní nesešel."
.ř.sen. dr.kašpar oznamuje: „Svědkyně Věra Gipárová se necostavila •
nebyla předvedena. láme tady potvrzení z neoiocnise na ankráci, kde
je hospitalizována po malé mezkové příhodě, po které ochrnula na polovinu těla. A kromě toho trpí epilepsií. lékař rozhodně trvá na tom,
?,e její stav je takový, že se nemůže dostavit k lavnímu líčení. ¿>oud
tedy upouští od jejího svědectví."
Jř.sen. dr.kašpai vyhlašuje první patnáctimiuutovou přestávku.
o přestávce se pokračuje v j dnání přibližn

v 11.15 hod.

Jr.klouza oznamuje, že jeho klientka Otta Bednářová nedostal* toho dne
správnou dietní stravu, že tedy nejedla, že prý by jí však stačil rohlík a pacholík. Předseda diktuje do protokolu: „Obžalované Bednářové
se povoluje, aby jí o příští přestávce hlavního líčení příbuzní předali
rohlíky a xacholík». "
Je nání pokrajuje konstatováním spisů, a to dokumentů týkajících se
osobních charakteristik obžalovaných /posudky 2 pracoviště a zpráva
o pověsti dotyčného v místě iydliště/. «jména se konstatují rozsudky
v předchozích řízeních u i.Uhla /pro § "o tr,z. z r.1>71 - . roky odět! svobody/ a u V.navla /pro § 112 tr.z. - poškozování zájmů republiky v cizině z r. iS77 - i-> měsíců podmíněnně/. »osudky nečte, jen
poznamenává, že např. ve zprávě o pověsti V.^avla se uvádí, že V.ť^ivel
není v trvalém pracovním poměru, což prý „tam nedělá dobrý cojein". U
posudk ijiných jen konstatuje, že jsou kladné.
ha dotaz př.sen. dr.kař.para vyhlašuje prokurátor, že nemá další návrhy
k průkaznímu řízení, jotazovaní obhájci dr.jLindner a dr.Jrěnka rovněž
nerají. l)r.Tichý prohlašuje, že trvá na svém původním návrhu, -by byl
v^edvolán jako svědek L.lls. současně předkládá tři dopisy z pracoviště, týkají^írí se hodnocení osoby J.uieustbiera. .'ř.sen. dr.^ašpar
dopisy při
6 ke spisům bez přečtení, jr.Džičař nemá návrh. Dr,
Slouže vři
en k to u, že n e b l a konstatována svědecká výpověd paní
Ciparové, bere zpět vůj návrh na její předvolání. Jednotliví obžalovaní jsou otezo
i, zda mají d|lií návrhy k důkaznímu řízení.
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Po krátké poradě bez přerušení jednání soud zemitá návrb /cr.Tichého/.
Př.sen. dr.A&Spar prohlašuje dťUazní řízení za M u ončené. ólovo má
žalobce /který uetrv.-. na přestávce/.
Závěrečnou řeč obžaloby č te pro .urátor Adamec /z připraveného, strojem
psaného textu/, rrvní část jeho řeči je téměř totožná s obžalobou, a
to i v jfěkte ých jednotlivostech, které byly během ůkazního "ícení
zpochybňovány. V jedné své větě vyjádřil se k PC.;, /nepamatujeme se však,
zda v tom smyslu, že „nepovážujene za prokázané", nebo v tom, že „nepovažujeme za důležité" to, že tento fond byl epkevován Ytjoem/. V další
části řeči roíurátor některé věci rozvíjí e zmiňuje se též o někter.'oh okolnostech, o kterých nebyla dosud řeč. iiovoří explicitně o
holandském státním příslušníku, o ¡ečkovi, že to byl právě on, kdo
hovořil ve ¿vcbodné . vropě o VOáSu, o Janouchovi. Ota. .- J ováným vytýká,
že „svoji činnost povýšili nad zákony a Ústavu této země," a že měli
zjevný cíl: „napadat orgány^aoudu, bezpečnostní organy, orgány činné v
trestních řízeních.1' Zdůrazňuje, že jejich činnost lze char kterizovat
jako „apolapaehatelatví*, nepřátelské pohnutky vidí „již z formulace
dokumentů»* Ja<vo konkrétní doklad nepřátelskýéh pohnutek uvádí dopis
V.i.avln en klubu a jeho článek
ilý pane ludvíku",
try b. 1 otištěn ve Jvědectví, dále «oční káurový dotazník v.^eady a jistý fejeton
P.lihla, -tyky s cizinou vyvozuje již s, r otným uvedení :, plných adres a
telefonních čísel, včetně volacího zn;ku z Prahy, zprostředkovatelů
Kavíne a Janoucha ve sdělení č.63. Aovnéž uvádí jména některých význačných zápa 'niob deníků a periodik, které o Vt.iiu hovořily. Lvlááí podrobně nrokurátor hovoří o případu Jiří-, o Gruntoráda: nepravdivost sdělení vtíi^u má vyplývat přímo ji« ze souoních spisů. Výpovědí i případu
Gruntoráda dá.vá přiložit ke sjisům. uvádí z výpovčdí svédk" v této
věci, -e se Gruntoráda účastnil večírků v bytě Jablons.ého, zde se
skrývaly dívky, ^teré utekly z domova mládeže v Hodkovičkách s daty
narození
a kde všichni bylí .-.eustále v Alkoholickém opojení,
s oněmi dívkami docházelo k pohlavníma stykům a kdosi, koho zde nemíní
jme íovat, přinesl dokonce marihuanu, „A ta.,.ového mravního bahna se
VI/:'8 zastával." Dle výpovědi svědků úruntorád při jeoné příležitosti
hovořil o možnosti odejít ile^ájně za hranice pomocí únosu lgtadla a
o potřebě mít JC tomu účelu zbraň, j ři jiné příležitosti zbraň Skutečně
zakoupil za 500,- kčs. Tento případ uvádí prokurátor k dokreslení, Jakých živlů se VOniJ zastával, a. současně k demonstraci spr vedlivého
jednání našich státních orgánů: protože souvislost mezi úmyslem unesení let dla a opatřením si zbraně, jakkoliv je pravděpodobná, nebyla
Jednoznačně a nade vší pochybnost prokázána, byl v tito věci Gruntorád zproštěn obviněni a byl pouze obviněn /?/ pro přestupek neoprávněného přechovávání střelné zbraně, A VC.IO /?/ se opovažuje tvrdit, že
u nás Jsou osoby, které j*?ou za pouhou zmínku o nedostatečných oezpečnostních opatřeních na letišti odsuzovány k 10 letům vězení, i více
/přičemž si ob;-l. ."ěrucová -¡ni na jeciiný takový přípau nevz. oc.á.ěla/.
..ro-ur tor rovněž hovoří o řipadu Marešových, kcše zvláal; vyzdvihuje
zrůdnost jejich činu a nemorálnost úmyslu se jich zastávat.
Jr..o význačnou skutečnost dokreslující postoj V.iiavla uvádí ,-rokurátor
fakt, že jako položka č. 10 v protokolu o domovní prohlídce u V.fcavla
,,e car ¿'J.Ó.
> 'J (9 je text . alého akčního programu, znáiého z případu
Hubl s spol.
Prokurátor z akčního programu citoval pasáž o přechodu k pluralistické demokracii a o určitém oboobí, kdy bude nutno nastolit autokratický
ro; i: . rotože při dřívější»« domovní prohlídce proveden, před ro-iem
v souvislosti se stíháním v jiné věci tato písemnost nalezena nebyla,
vyplývá z to) o, že si V .navel tento text opatřil v nedávná době. Xísenosti tohoto druhu shromažďoval a ve své činnof.ti z nich vycházel.
Závěrem prokur tor vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje, aby všichni obžalovaní byli uznáni vinný i z podvracení republiky ve sr slu
* 9 8 , odst 2 p í s n i a/ b/ tr.z. Hlavní duch činnosti VC...U dávali nešpor-
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ně I.Dhl, V.iavel s V.Benda, Pro tyto tři obžalované navrhuje trest při
bornl bránici ros;ětí stanoveného trestním z á k o n e m . U obžalovaných
J.
lenstbiera a Ctty Bednářové vzhledem k menší účasti a rovněž vzhledem
k částečné vý:ovědi u J.Dlenstbiera, ¿terý sice poněxud směnil svůj postoj při ilsvní
líčení, je však třeba přihlížet k průběhu celého přlpravnéío řízení, navrhuje trest v ;olovině rozpětí trestní ražby.Iřitom
u o b ž a l . ř.lihla navrhuje výkon trestu ve I I . nápravně výchovné skupině
a u obžal. V . H a v l a , V.Bendy z , J.¡¡lenstbiera a 0..zednářové v I . nápravně výchovné s k u p i n ě . U obžalované i».**ěnicové s přihlédnutím k tomu, že
má sedm dftí, k jejímu zdravotnímu stavu a k její rozsáhlé výpovědi doporučuje využití <5 59/1 t r . ř . s navrhuje podmíněný odklad výkonu trestu,
přičemž navrhuje nejv.-šóí z tonem st
ovenou dobu zkušebního období. Dále navrhuje, aby soud rozhodl pro r-ropaanutí zabavených předmětů a rovněž
finančních prostředků užívaných k činnosti VOasu.
lo závěrečné řeči žaloby př.sen. dr."ašpar přerušuje
přestávku 43 minut /do i 3, ¡5 hod./

Jednaní M

polední

Po ^olednl
řestávce pronášejí obhájci své závěrečné řeči. Dr.íichý žádá, ;-by vzhledem < tomu, že J.flienstbier si r.řipravil sám svou závěrečnou řeč,.byla dána možnost promluvit jak obhájci tak obžalovanému /tr.
řád umožňuje promluvit obhájci, „případně" obžalovanému./ P ř . s e n . ar.
Jipšpar jej uklidňuje s tím, že je to 8í;mozřejroé a Se je to běžné praxe.
rvaí hovoří obhájce
.Uhla dr.lindaer.
vrhuje, ab; VC
byl hodnocen
z hledíc e důkazů o tom, zda byl či aebyl or- saizací, opírá se o výpovědi ob alovaných a též o výpověa svědka liberta terně o, že nešlo o organ i z a c i . „Obžaloba ve svém tvrzení, že VCÍW byl ort.anizací, ¡;e opírá zejméne o dopis P.Uhla dr.Tesařovi. Z tohoto dopisu vyplývá, že P.Uhl byl
skuteSně zastáncem větší organizovanosti, ale Je nutno k o n c t a t o v a t , že
nikdy ne-ředložil návrh směn a ř.e respektoval princip s p o n t á n n o s t i . Je
třeba u z n a t , že obžalovaní si ne zcela přesně vyložili
eze petičního
práva podle č l . ¿i, Ústavy a že sde došlo k určitému excesu. Cbžaloba nepředložila ani
eden důkaz, který by bezpečně or okázal, ?.e sděleni VONS
roz iřovali. uovněž úmysl zveřejněni nebyl
rokázán.
mu Klientovi nebylo ani prokázáno, že b;. vypracoval nějaké sdělení. S výpovědi ...Černého vyplývá
ouze to, že aa jedné ze sc .ůzek
f.:> hovořil íetr Ohi o tom,
že zrřavctní stav J a r o s l a v a Sabaty se ¿oncem roku i Je zlepšil, soudci,
který so: dil
řípad Jaroslava Sabaty, poslala řada občanů Korespondenční
lístky, které však on při svědeckém výslechu odmítal předložit, Tedy ani
žádný nepřípustný nátlek na orgány činné v trestním řízení nebyl prokáz á n . V prohliření k pří-na^u eouřozenců .-are-o vy ch jde poiuce o v ý h r a d *
: trestu smrti, nikoliv o schvalovaní tr.činu • navíc nebylo pro*ázáno
spoluautořit i ..ého klienta na textu ani n
jeho rozšíření. Jako dokazovacího n -teriálu bylo použito textu /textů?/ otištěného /ých/ ve francouzské mutaci časopisu l i s t y . U toho však nebyl předložen ani český překlad,
aby bylo možno posoudit obsah z hledisxa jeho š k o d l i v o s t i . Je třeba dodat, že pni zde nebylo
otru Uhlovi prok zíno, že by k zveřejnění této
r íce d a l souhlas." jr.lindner dále zpochybňuje důk.z spoliuutorství P ,
lihla na dopise ' ezi árodnímu
družení právníka. Znalci písma se vyjádřili s jistotou k jedné stránce textu, ke druhé strance pouze s pravděpodobností, přičemž to odůvouňují d lkou textu, se .terou to však bylo
o r;cem
-ž uvádějí. Nebylo prokázáno, že by klient souhlasil se zahrsnii
ní
ropalandou. . hledisía stranity subjektivní nutno
oznérenat, že od
prvního oznámení činnosti VCtó^u co zahájeni trestního stíhání uplynul
táaěf r o k , což uno2..11o I.Chlovl se domnívat, že jedná v intencích zákonů republiky. Při oměl soudu, že po stránce objektivní Je nutno vyjít ze
zásady, že důkazy je v/,ay nutno hodnotit ve propspěch obžalovaného. Obhájce no závčr doporučuje, aby byl
etr ;hl z rořtěn ob aloi, .
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ěmcová vstává ze svého nísta a jde k dr.němečkovi, aby ou

ř e k l a , že její matce

je velice špatně, takže n e n í téměř schopna

sedět

na lavici /což tylo z pouhého pohledu na ni zcela patrné/, iř.sen. dr.
»•aěpar^se na ni tázavě dívá a ( arkéta -lěmcová vznáší žádost:
„řroniřite, pane předsedo, že ruším, ale nebylo ty možné, abychom se na
zadní lavici, kde je dosud dost místa, sesedli a jednu lavici vyndali,
aby se na ní malinka mohli natáhnout?" Př.sen. dr.A-ašpar nerozumí, f.arkéts ^ěmcová opakuje svoji ádost ještě ječnou.
jř.sen.: „iiení to nutné, už jsec> přece říkal, že budeme dělat častěji
přestávky."
Hlavní líčení pokračuje.

.ovoří obhájce Yailava Hendy dr.-ěnka. zahajuje svoji závěrečnou řeč
tím, že „po tak pádných argumentech obžaloby, ..teré přednesl pan prokurátor, je těžko něco dělat", Sám se však musí držet zájsů svého klienta a proto si vezme k ruce poznámky V.rendy.
utno vyjít z toho, že V.Henoa nepopřel svoji nčast při činnosti '/OKSu,
odřítí vřak specifická obviněni, přičemž se snažil vycházet z faktů.
Z výslechu svědků nevyplývá ¿.ádné simoi^dné postaveni 7. endy mezi
ostatními členy Vt-NSu. x/r.^ěnka dále uvádí, že jako socialistický práv
vnik musí vycházet z názoru svého klienta, totiž, že není vinen a nepatří před soud. ttám bj však chtěl svému klientovi vytknout, že sc
raději"něl chovat podle přísloví «ševče, drž se svého kopyta*. V.Jende je totiž matematik a filosof a aespr vně si vykládal - v dobré víře ovšem - zákony, «ak plyne ze spisu řana tíokuaentů VCí-Su byla nalezena v jeho bytě. To věn*. neznamená, že by byl autorem všech těchto
věcí. 'ryly sice psány na , eho stroji, ale k tomu měl přistup kdekdo.
A to, €e jich bylo nalezeno tolik, dalo by se spíš* vysvětlit tím,
že ze sklonu JC vědecké práci si všechny doklady zakládal, kdyby si
my?lel, žc jeho činnost není v souladu s čs.zákony, byl by tyto materiály zničil a nenechával b„ je ve svém bytě. «iavrhuje zproštění,
pokud však soud nabude jiného n.zoru, navrhuje přihlédnout k
33,
40 /!/?/ a k tomu, že jeho klient má pět vyživovacích povinností.
Obhájce Jiřího -ienstbiera dr.dichý doporučuje vyjít z .'vodního proh l á š e n i , k t e r é se odvolává na petiční právo.
2 v ý p o v ě d i J3."amcové v y p l ý v á , že každý člen TOkSu si hleděl svého
„ c h r á n ě n c e " . naproti tomu v.¿-avel hovoří c kolektiv .í o d p o v ě d n o s t i .
Ji? z toho je v i d ě t , že ve VODÍSu nebylo jednoty, byla tam jakási roz-

poruplnost. Tu je též vid t v dopise ř.lihla lesařovi. kolektivní odpovědnost /o k t e r é mluvil V.^avel je tedy ?/ o d p o v ě d n o s t nor lni}
právo zná Jen o d p o v ě d i st i n d i v i d u á l n í , kokuri jde o účast jeho klien-

ta na činnosti Onou /jsou zde?/ sdžlení 30,34, /25?/, '00, u kterých
přlsnal autorství, ¿de jsou /podstatná ?/ sdělení ¿0 /?/ a J,, u
nicbS /je třeba se?/ ssaměvit na obash: jde o faktografický materiál
bez žádných hodnotících soudů, ani Zkreslených údajů. Jeho klientu
je vytýkán st,K 3e zahraničím; ze spis* vyplývá, 2e padá v úvahu pouze dODis Henry a r c h a , r.teré'.u, jak nůj klient u v e d l , nikdy

neodepsal

a dopis od Helsinské stráže, který mu JoŠel nedlouho před zadržením a
na který žádným způsobem nereagoval, ¿áóný jiný důkez se ve spisech
nevyskytuje, Jokuó jde o text Článků v listech, nutno poznamenat, že
°e /vvrezně?/ odlišují od obsahu sdělení - to by klient jakožto novin á ř , kdyby o toc v ě d ě l , jistě n e p ř i p u s t i l , ~ále u v á d í , ze

J.iiieastbier

se scb zek VO.ÍĎU z-častni1 Jouze desetkrát, I.á-li pos unit věc z právního hlediska, je zde především otázka spolupachatelství, což je
spolčení

jednotlivců

ae stejným ú m y s l e m a dosažení společného cíle

je

krj to syolečnýa. zaviněním. .«však ani úmysl, ani dohoda nebyla prokázány, naopak, jsou zde četné rozpory. Jak známo, od úvodního prohlášení VOiiJu do z a h á j e n í

trestního s t í h a n í u p l y n u l * rok, přičemž

stíhá-
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ní uplynul rok, přičemž•stíhání bylo zahájeno jen proti deseti z původních oemnáctl si notářů prohlášení, řtámo-li r,e, proč na úvodní prohlé ení nebylo reapovano, lze to vysvětlit tím, že nebylo dosaženo dostatečného stupně společenské nebezpečnosti.
V další čáeti dr.Tichý hovoří o tom, z jakých pramenů vycházel J.jJienstbier ve sděleních o Zmatlíkovi a lisovi. V případě Zmatlíka použil
konkrétní dokumenty případu a informace jeho sestry ,.UjJr. Kateřiny
Zmatlíkové. "okud jde o Lise, vycházel z toho, co mu o svém přípanu
sár sdělil, takže Š 9tí tr.z. nebyl cotčen. rotcm hovořil o tem, že
¿iřího ienstbiert- přivedly k jeho,činnosti události .volem plesu železničářů. nebyla naplněna ani subjektivní ani objektivní stránka tr.činu.
Ur.' ichý navrhuje, aby klient byl zproštěn obžaloby.
Hlásí se dr.klouza: „Chtěl bych upozornit, že paní němcové je zřejmě
velice Ípatně."
řř.cen. :dr.lt£ par po skončení protokolace závěrečné řeči dr.Tichého
oznámil břitkou přestávku.
i o přestávce pokračuje jednání: Obhájce .vany Němcové dr. «čmeče* chce
vzhledem ke z načně zhoršenému zdravotnímu stavu .»«Srncové promluvit
jen velmi krátce, podotýká, že má usnadněnou situaci tím, že se může
odvolat na to, co ekli zde jeho kolegové, a ostatní i tím, že jelo
.:lient.tr učinila v průběhu v Setrování poměrně obsáhlou výpověS, ve které se hlásí k činnosti VCiídu a vysvětluje ohnutky, které ji k této
práci přivedly, zejména humánní a morální. Jeho klientka se cítí nevinná. ňavrhuje^zproátění obžaloby, pokud by však soud došel k jinému závoru, ztotožňuje se s návrhem prokurátora využít
40, 58, 59/' tr.z.
/?/ s přihlédnutím k jejímu ¿.ravotnímu stavu a nezaopatřenými dětem.
rř.sen. dr.kašpar se tážg .Jany němcové, zaa chce proslovit závěrečnou
řeč a výslovně ji upozorňuje, .e má ne ni právo, že se jí vi ak také
m" e zříci. »ani. Němcová prohlašuje, že vzhledem ke svému současnému
zdrevotnímu stavu není schopná pronést závěrečnou řeč ni poslední slovo. Koncept závěrečné řeči je přiložen -ce spisu. . ř.sen. dr.-.ašpar vys v ě t l u j e ž e vzhledem k výjimečnosti situace dovoluje, aby se l;.němcové
na nějakou dobu vzdálila z jednací síně. zařídil, aby ¿.němcové« byla
odvedena do zadržovací cely , opět se dostavil lékař a ab. ji byly přivé:
ny léky. i-o soudní síně se D.němcová vrátila až před vynesením rozsudku
lovo KU obhayce Václav. ..avl; dr.lžičař /mluví rychle, z ' is dle paměti je neú Iný
nepřesný, j : ho závěrečná řeč byla mnohé delší, s poměrně složitou právnickou er< u-otací/ . pozorňuje na clouhou dobu mezi
úvo iím prohlášením a zahájením trestního stíhání. Jde-li o spolupaehrtelství, ¿ toto je doloženo pouze úvodnír. prohlášení!», které mimochode;: podeppalo sedmnáct osob e stíháno je . ouze deset, další dokumenty byly podepisovány .ouze „Výbor ..." Je tedy třeba se blíže zabývat
nouze úvodnír prohlášením jako trvalým dotičným dokladem a tím, zda ono
samo bylo společensky nebezpečné. Vytýká se spolupráce se zchraničím,
k té je věak v úvodním prohlášení vyslovena pouze ochota, til je snad
považovat za přípravu ke spolčení. Dr.Lžičař se dále odvolává na právní teorii a oďkezuje na knihu dr.Solnaře /s.97/. Též je nutno brát v
úvahu, že prohlášení bylo zasláno generálnímu prokurátorovi, i když
klient uvádí, že cítí kolektivní zodpovědnost za činnost všech ostatních členů VOBSu, obhájce by chtěl upozornit na to, že dle výpovědi
jj.íífmcové se V.Havel schůzek f M h dlouho neúčastnil. ¿;ovnčž, jak plyne
z informací, které V.»-avel poskytl o: hájci, byl ř.n»vsl po celou eritickou dobu oo lite ,97- dc kvite- 1979 pod nepřetržitým dozore™ orgánů
bezpečnosti. Obžaloba uvádí v souvislosti s účasti ...svis. na činnosti
V( ,.u sdělení «.4, 59, 6> ,

9. z toho č. >j je zoo Bíejrf. on.ylom,

ježto se týká brněnských záležitosti, Č.á3 je souhrné sdělení, nonkréti

- 4C

účast V.'-avia nebyla však prokázána s ni u zbývajících sdělení, Y.Havel
je su; jeitivně nevinen r objektivně nebyla vina prokázána ani přímo
ani řetězem nepřímých důkazů. í toho důvodu obhájce navrhuje zproštění
obžaloby v plném rozsahu.
Obh-jce Otty ednářové dr.a.louza uvádí, e Klientka se k celé záležitosti odmítá v jádřit, a je proto nutné vyjít z nepřímých fpivtů. Za důležitou otázku pokládá, zda vůbec existovala nějaká organizace. Jestliže
ano, pak by všichni byli odpovědni za její ěinnost. - ejdříve je nutno
eo zabývat obsahem pojmového znaku organizace. Vše, co bylo dokázáno Se se obžalovaní scházeli, diskutovali mezi sebou, navzájem se informovali - je též obsahem pojmového zaa¿u pracovního společenství, žaloba
uvádí jako dftkss dopis P.Ohia Tesařovi, v témže dopise v.-^aK pisatel
uvádí, že většina členů má na to jiný názor. )ruhá důle jitá otázka Je,
zda obžalovaní svým jednání' pře Kro Si li rámec petičního práva, ¿odie
původního prohlášení zdánlivě eno. V ně?; se totiž iraví, že o případech
osob, o kterých se domnívají, že jsou nespravedlivě stíhány, budou
informovat státní orgán; a instituce •» v tomto případě jde o naplnění
petičního ,.ráva - crocě toho všsJa.s nimi budou sezná; ovat i veřejnost
- zde by již raohlo jít o překročení petičuího práva, Trávě touto druhou 3trán.;ou je třeba se zabývat, iTxist jí sice sdělení o v. pracování
ně terých sdělení, ale chybí důkazy o jejich rozpisování a rozesílání,
j-řlmé zveřejňování zde už vůbec nepřichází v úvahu. Tímto směrem se
důkazní řízení vůbec neubíralo. Úvodní prohlášení je spíše jakousi proklamací, nikoliv závažným předpisem pro budoucí činnost. ,ále se v něm
raví, že vítají spolupráci s k tnkoliv doma i v z hraničí, ido o to
projeví sájem. Adyby šío o spolupráci se zahraničím, muselo by být prokázáno, kde kdy, kde komu a co přeaal. Takovým důkazním řízení nepostulovalo. vr.ulouza se pak zaměřuje na účast své klientky. V celém spise
se její Jmjno vyskytuje jen velice sporadicky. Ole obžaloby se údajně
měla zabývat případem J.i«derera. Jako jediný díkaz se. předkládá jakýsi nalezený seznam jmen, jehož pisatele se vasK nepodařilo zjistit,
ířípadu XeGerera se týká jediné sděleni, totiž č.8t>, ve kterém se přímo
nrsvís „... Jak píše Jiří lederer vs svém dopise ..." A o tom, že tokový dopis psal, byl podán důkaz, tento dopis byl v průběhu hlavního líčení
na žádost dr.lěnky založen ao spisů, iřesto je použito odstavce ü, f 96
tr.z. /pro velký rozsah/, ¿okud jde o spojeni 3 cizí mocí, nebyl prokázán souhlas 0.zednářové s tí ,, ab) fejeton „»-onika ie> ererová* byl
v listech publikován, „iro nedostateK důkazů navrhuji zproštění obžaloby. "
Hlavní líčení pokračuje závěrečnými řečmi obžalovaných.
Jako první předstupuje Jiří Uienstbier.
J.D. : „Plné souhlasím s tím, co zde ře^.1 můj obhájce, ¿okud^jde o Y018,
bylo naši snahou obracet se na státní orgány a upozorňovat je na
příklady perzekuce pro politické názory. Chtěli jsme jen, aby byla dodržována platná právní ustanovení. A myslím, že přehmaty si odstraníme
v této republice sami bez ¿ omočí zveněí.
motivaci své činnosti se
vyjádřím v posledním slově."
následuje závěrečná řeč Václava Havla.
V.K. : „i SI jser takovou zkušenost. V lednu 1311 jsem byl zatčen a ne.
záiladě nepravdivých výpovědi příslušníků oi.l obviněn z napadení
veřejného činí .ele. otrávil jsem šest týdnů ve vězení a rok nato bylo
mé trestní stíhání v této věci zastaveno. ..ěl jsem totiž štěstí: vyskytlo se větší množství svědků, kteří mohli objasnit, co se skutečně
stalo a potvrdili moji *4a« nevinu, ¿ocítil ¿sam tedy na své vláttni
kůži, jaKé to je, být ntspravealiv< stíhán. V době našeho zatčeni vznikl
výbor usilující o nsše propuštění."
f té chvíli se do řeči V.iJavla v k l á d á př.sen. d r . k a š o a r / a p r o t o ž e

tak ude činit ve zbývajícím Části líčení asi desetkrát, a to vždy
téměř stej.iým způsobem, stojí za to ss^oň jednou tento způsob popsat:
předeseda sen. dr.^aspar se v;dy rr.írnř z •••lení, rozloží ruce do Širokého gesta a se shovívavým úsměveir, „otcovsky" do^ieuvá ob -ilovanému:
„Pane ;,:vle, prosím vás, držte se věci."/
V.K. : „Chtěl jsem pouze říci, že már. důvod se domnívat, že existence
tohoto výboru, zná ost etho j-.éna ve světí- s tlak avítové veřejnosti řispěly značnou měrou k tomu, že jsem byl propuštěn a později
zrroštTn obvinění.'
Ha to př.sen. dr.kašpar reaguje: ,10 vidíte, pane iíavle, b; lo spravedlivě rozhodnuto." /¿¿mích v publiku./
V.J . : „V mém případě s. tedj ukázalo, že se policejní a justiční orpány dopustily omylu. Uvědomil jsem si, jak snadno se člověk může
dostat do situace nespravedliví stíhaného a že je v takovém případě možná účinná obrana. ío nás později přiveolo na myšlenku VO:i>u."
iř.cen. ir.kaSpar opět V.lavla přerušuje: „<aáe zkušenosti soud nezajímají, mluvte k věci."
V.H. : „Jhtěl jsem vyslovit evůj názor na to, proč ae xoc rozhodla proti /< Iau zakročit. Koo totiž v„. chází z apriorního před pokladu,
že st tni or án; nemohou nik. y postupovat nes ravedlivě. oudní rozho nutí je považováno za principielně nednylné."
i?.sen. dr.i.aopar se opět vkládá: „pane iiavel, přece stíhání je něco
zcela jiného, než soudní rozhodnuti. Prosím pokračujte, ale stručně."
V.H. : „Chce s důraz nit, že onen p--ec poklad neomylnosti je velmi nebezpečný. kdo jej zpochybňuj, je automaticky pova ován za nepřítele
a veškeré jeho chování je kvalifikováno jako nepřátelské. í hlediska
žalobce, nemohou-li se státní orgány mýlit, pak ten, kdo kritizuje jejich činnost, dopouští se logicky hanobení, pomluvy apod. A proč hanobí'
Samozřejmě z nepřátelství, a když a nepř telství, tak vc- spojení s cizí
ne řátf.lskou a protisocialistic ou mocností."
iř.sen.: „iane ..avel, což •ak nevíte, že existuje rozsřihlý systém vzájemného prověřování soudních rozhodnutí? Po.cračujte."
V.li. : „To byl vlastně dotaz, mám odpovědět, nebo mohu pokračovat?"
Př.sen.: „Ale, ne, neodpovídejte."

V.B. : „ xistuje celá řada protiprávních postupů, které nutně unikají
kontrole, ba snižují její mo.,nost. Kám na mysli faktic.ou neveřejnost soudních jecinání, preventivní zadržováni osob, o kterých se
Jen předpokládá, že by se jednání mohly účastnit apod. To všechno je
v rozporu s naší ústavou a ezinárodními pakty o lidských a občanských
právech. V žalobě se nemluví o tom hlavním, tj. o věcném obsahu sděleni. Je nou výjimko* je případ Ctruntcráča, o kterém se ve své řeči zmiňoval prokurátor /přičemž však se ec tlení V Cit a u v to to pří-acě týkalo
jiných věcí, s riřívějbí doby/, kcýby žaloba připustila věcný rozbor,
již tÍF. by vlastně připustila svoji omylnost.
ne svoji neopylnoet
je PÍOC velice citlivá, .roto se důkazní řízeni nezabývalo věcným obsahem snělení. Ve sděleních jsou totiž uváděny pouze základní údaje, citovány dokumenty

a konkrétní činnosti, za které jsou lidé stíháni, «a-

íše-li se to ti: , že student gymnasia „1 pře sal i jctor. Václfva avle
a dal jej přečíst svýt spolužákim, nezní to zdaleka tak strešidelně,
jako že student XI rozmnožil a nelegálním způsobem rozšiřoval protistání panflet exponente pravice. V žalobě se o sděleních mluví Jako o
Stvavych, pomlouvačných, zkreslujících, kt. rá zastrařovala, ¡ ř e u m c o v a .
l a , osočovala apod. A mluví se tak o nich jenoi preto, že j/a*. lze jae-

ně říci, Se jsme tf k učinili z nepřátelství, protože jinak bychom
taková po louvsená, smyšlená g podvratná sdělení neusnil. / textu
o> žalob; se tak stále opakují určitá slova, která lze označit jako
ostrá: např. podvracení, lež, zlomyslnost, ilegální, organizace, antikomunistické centrály, hanobení, z nenávisti apod. když "se ale podíváme, co je za těmito slovy, zjistí, e, že za nimi nic není. kdyby se
totiž tato olova vpustila n o nahradila střízlivějšími ekvivalenty,
nic by z obžaloby nezbylo."
Iř.sen. dr.kašpar spět V.uaVla přerušuje: „¿le pane havel, stručně a
k věci."
V.lí. :„ -xistuje u nás zákon o prokuratuře, podle kterého má každý právo si stěžovat /dokonce je k tomu určeno tzv. stížnostní oddělení na generální prokurtuře/. /?/ Avšak obžaloba nás viní z podvraceni
pro naši činnost ve VC.iau. -,le i nepřátelství k našemu zřízení dokazuje z naší činnosti. L>vě věci, tedy podvracení a nepřátelství, jsou
dokazován, z jedné věci ..?/
řad la tady otázka - je
organizací ,.est LÍ; < no, pak organizací
je každý pracovní tým, umele oka skupina, orchestr, každé v podstatě
náhodné sdružení lidi, kteří se sešli nad společnou prací."
Iř.sen. dr.kašpar opět /.havla přerušuje.
Y.K. : „Irotoža vidím, že není zájem o to, abych sv -u řeč dokončil,
myslím, že bude lepší, když dám text té části mého z věrečného
slova, která se týká V0i'<bu, přiložit ke spisům, a zmíním se pouze o
své osobě, i tomu bych chtěl podotknout, že kromě členství ve YtiiSu
mi
naprosto nic."
? soud nenrokázal
?
V reěi pana prokurátora se objevil nový prvek. Zmínil se o tom, že byl
u ::ne při domovní p r o h l í d c e nalezen ě.alý akční program, i, toho, že při
předchozí

prohlídce

se n e n a š e l ,

usoudil, že jsem si jej opatřil nedáv-

no. Ve s k u t e č n o s t i t e n t o text mám už řqou let; při předchozí domovní
prohlídce nebyl prostě naložen, ••-j J uložen na půdě v příště nku, kde
tehdy prohlídka nebyla provedena, k ,sdý, kdo zná mé názory, o obře ví,
že jseir odpůrcem všech autoritativních režimů, aokumc nt jsem si ponechal jen pro zajímavost, z čehož n i j a k neplyne že bych se s ním ztotožňoval. i . í k o a e o bych se c h t ě l z m í n i t

ještě o ně era. iřiVodila se mi

t; .0'. podivná věc. Asi před dvěma měsíci mě ve vezení navštívily dvě
osoby a nabídly mi možnost vycestování do i.:JI. č této nabídce jsem
O! xt 1 uva vat, dokud já a ¡oji přátelé nebudeme na svobodě, ¿¿evírr,
co bj se s t a l o , kdybych takovou na
u přijal, ale je možné, že bych
v t é t o C vili byl iě de v ew orku a nestál zde před soudem, 'lakže
je to do značné míry moje rozhodnutí. Se jsem tady. kyslím si, že to-

to mé rozhodnutí dokazuje, že nechovám ne řátelství k naší vlasti, naopak dokazuje to, že mám stále ještě víru ve spravedlnost v t.to zemi.
¿"svou víru jsem neztratil.
ředstupuje Otta ednářová.
O.ň. : -Mehedláa ve své závěrečná !'eči mluvit příliš dlouho, neumím
to totiž t k hezky říci ja^o V.navpi. nicméně, protože mi to
nebylo umožněno ze začátku, chtěla bych se zmínit o motivaci, která
mne' přivedla k činnosti ve VOMSu. V šedesátých letech jsem měla možnost účastnit se jako novinářka rehabilitačních procesů..."
Iř.sen. dr.kašpar okaažitě O.Jiednářcvou rázné přerušuje: u*ant Bednářová, to soud -¡řece nezajímá, mluvte k věci."
C.B. : „Ale já bych přesto chtěla říci, že jsem byla svědkem toho, jak
se to najednou všechno hroutí..."

řř.sen.5 „laní Bednářová, předtím j s t e o d č í t a l a zcela v y p o v í d a t , a ted
nám tady chcete v y p r á v ě t . . . "
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O.B. : „Je mi 5a let a chtěla bych se nějak v, rovnat s tou částí mého
života, kdy jsem k tomu mlčela, protože jsem byla mladá ..."
/Co' tohoto okamžiku se^snaíí př.sen. dr.kaěpar Ottu ednářovou umlčet,
takže oba mluví zároveň./
rř.sen.: „¿le to sem nepatří, paní ednářovál"
0.11. : »Ale já jsem ve fOiiHn právě proto, že jcem poznala zr'dnost rozsudků, které vedly i k popravám, naplněním mého života se stala
snaha zabránit tomu, aby se nic podobného už nikdy nemohlo opakovat. Já
prostě nemfižu žít jinak, i kdyby mě to mělo stát cokoliv!"
,
en. dr.Kašpar nenechává Ottu tdnářovou poKračovat.
V. enáa se vzc vá závěrečná řeči, to, co chce říci, řekne ar, v posledním slovu.
I.lihl ve své závěrečné řeči připomíná .¡slsinsiou ohoou, kterou se uesKoslovens -o svým ,odpisem zavazalo plnit, a v souvislosti s tím hovoří
o .utiiosti novelizace našich v zaKonů podle přijatých i-eziaárodních paktů
0 lidskýc pr.vech, které v
vstoupily v jlatnost a staly se tak
součástí na. eho '-rávního Ž. ou.
oté př.sen. dr.-^-ašpar ,*"dhla přerušuje.
1.U. : „ r z í mne, že Československo je dnes patrně jediná země v fcvropE,
k e se takový proces ještě může konat, .tře .-.pokládán s.c budeme
uznáni vinnými a že budou vyneseny rozsudky - dohroaady možná na několii
desítek let. "ejsem nacionalista, ale tuto zeni .am rád, není mi lhostejný její osud a chci zde Sít."
V tomto místě je P.Uhl opět přerušen př.sen.dr."ařpar: „Soud neslou í
k diskusi, je tady proto, aby posoudil vaši trestnou činnost."
3.0. i „Já vás vůbrc za soud, ktorý by mne mohl soudit, nepova uji, Vím
že vy, pane předsedo, nic posuzovat nebudete, o tom je jiř. rozhodnuto na jiných místech."
Př.sen.: „To se tedy už vůbec nemusíte vyjadřovat, když nás nepovazujete za soud."
r.U. : „Ano, je to zbytečné."
Jednání po&raLuje bez přerušení poslední'«' slovem obžalovaných, jako
první opít přeastu uje Jiří ienstbier.
J.ii. : „J-ane předsedo, cele jednání podle mne prokázalo, že obvinění
z podvracení republiky neobští jí před objektivním pohledem. 0
právních aspektech zde aaJsxd hovořil můj obhájce, <echci ho opakovat,
ani se pouíít t do právních rozborů. Jeho argument ce v plném rozsahu
obžalobu vyvrátila. Ohci se zmínit jen o motivaci, kterou je nutno zkou
mat, aby bylo možno o trestné'! činu vůbec uvažovat. .ovažuji za absurdní obvinovat mne z nepřátelství k socialismu, -ťocházísi z Komunistické
lékařské rodiny, pracoval jsem aktivně v kSC a jr no rozhlasový zahranič
ně-politický zpravodaj a komentátor. Jsem přesvědčený socialista a v
žádných mých soukromých či ve ejných projevech, článcích či statích
nelzč najít než soc elistická stanoviska..."
Iř.sen. dr.Kašpar ho přerušuje:

¿ane Oienstbier, víme, že jste novinář

máme tady celou složku vašich 8lan«.u a politicnýoh

k o m e n t á ř ů , všechny

je zníme, a Kdybych vám něKteré dnes přečetl, asi byste ee červenal.

1 o,

pokračujte."

J.b. : „s mé výchovy a života rovněž pl;ne, žc- negativis. us, nep.řátelst
ví či odpor se nikdy nemohou stát pohnutkou mého jednání. Žádné
dějinné zvraty ani změny mé osobní situace na tom ne ohou nic změnit.
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Nikdy bych! st- taté nespojil s nikým doma ani v zahraničí, -cdo by vycházel ze zlob. a negace, ¿ez leží oviera na tom, od .ud jtdo pochází,
3-"ké je víry či světového lázoru, nýbr;; na tom, zda svoji odpovědnost
vůči společnosti nadřazuje svému pohodlí či konjunkturálním úvahám..."
Př.sen. dr.^aěpar opět J ._.ienet .icra přerušuje : „wate • luvit a pro»
j: >ínáv ií tr stní věci."
J.H, : „Chtěl Jaem pouze říci, že : ádný z nás cestu osobního j ohodlí
• evolii, i když možnost této volby jsme měli. /.ame-li nejstručněji vyjádřit svůj postoj, použiji všeobecně známé věty z komunlsticIctto manifestu. Karx a .ngels tu charaxterizují socialismus Ja*o společnost, v níž svobodný vývoj ¿a d^ho Jednotlivce je podmínkou svobodného rozvoje všech. i'unkei socialistického státu je v; tvářeií podmínek pro tento svobodný rozvoj. C tuto pravdivou podstatu socialismu
je t r eba neustále usilovat..."
Xř.een. dr.kašpar ho chce opět přerušit: „Pane . ienstbíer..."
J.B. : „¿ino, chci jenom říci, ie jsem po celý svůj veřejný život nečinil -iic jiného. Už ve svém vyjádření k obžalobě jsem uvedl,
jeká o3obní zkušenosti ¡ane veoly a. činnosti na obranu nespr vedlivě
stíhaných, pohřeb prof.Patočky počínaje, přes šikany . L a d i s l a v a Lise,
zotoe IÍ Václava Havla a Pavla Lancíovského před mýma očima na náměstí
Míru, až po dlouhodobé hlídání bytů..."
P ř . s e n . : „Tí'; se s o u n e z a b ý v á , k věci a bu3te

stručnější."

J.D. : „hobře, chci už jen říci, že máňe nesmírnou výhodu: na rozdíl
od xáat Wilmingtonskó desítky, která se musela bránit násilím
proti fyzickému útoku, mohla vězněná pražská desítka spolu s dalšími
usilovat o to, aby se pravda vyjevila v diskusi ..."
Př.sen.: „Ale prosím vás, soud nezajímá teorie, ale fakta."
J.i. : „"leknu to tedy takto, polečuost nenu.e být a dravá, pokud mocensky vlivní jedinci brání jiným občanům zaujmout aktivní občanský postoj a vede k fatalistickému, přímo protisocialistickému

pojetí

společnosti ..."
Př.sen.: „Tohle nemá..."
J.i>. : „Chci jen uvést, že kdysi se jeden funkcionář kritizovaný za
fvůj podíl na represi p- desátých let vyjádřil takto: j jsem
se soudruzi mnohokrát mýlil, ale vždycky se otr-nou, nikdy proti
3 t r a n ě . Ohtěi tím dát zřejmě návoo, jak se života zcela vyloučit odpovědnost. .."
Př.sen.: „Ale pane Bienstbier, soud toho soudruha nezná, a ani ho nezají é$i, o %.oho ..."
J.w. : „Chtěl bych Jen dodat, Se byl funkcionáře, v roce iS>52» 1S68
a Ja jím dodnes, už 30 let. /Koaguje na gesto př. sen. dr.kašpara./ Ano, tedy už Jen toto. ;\.,.w. vznikl jako výbor občanské odpovědnosti v duchu Charty 77 - naměřil se na jeden z nejdůležitěJéíoh
předpokladů ozdravěný spmlečaasti• Vždyt zastavení stíháni a propuštění" politických veznů by rázem zvýbilo důvěru občanů a respekt republiky v zahraničí. Přitom je tento krok jednoduchý. Vyžaduje jedině
rozhodnutí statečné vůle."
Př.sen.: „OOUQ nepotřebuje vaše rady. Ř.áte se vyjteřit k víci projednávané v hlavním líčení."
J.ii. : „Obžaloba označujt eritiku předst«vitelů státních institucí
za pod vra.ee ní, hanobení, n. ř telství a r.od . Socialistická
společnost je VĚ*K vztah všech jejích rovnoprávných občanů. Její
orgány jsou funjtcí tohoto vztahu a *icoliv mocí společností. Ani pra-
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xe nepotvrdi-a, že instituce ;;ociali;;tick=:ho státu jsou necs; lné. Hezvr t n ý m , všeobecni uznávaným a v mnoha případech bohužel nenapravitelným dčkazem jsou procesy padesátých..."
Př.sen.: „Upozornil jsem vás, že máte hovořit k Drojednávané trestné
věci..."
J.B. : ,,-hci je.no,o říci, Se p :i verejn kontrole ne- unel strávit deset
let ve věze.í a ni dnešaí prazidc.nt republiky,"
Př.sen.: „Pane iens biere, my víme, že umíte formulovat. Jste zkažený
novinář, vy to přeci nemusíte číst, řehněte nám něco vlastními slovy,"
J»D. : „Dobrá, budu končit. Jenom ch^i říci, že veřejná kritika a kontrola chrání i samy představitele moci. Chrárn je v, &k nejen
před vězením, ale i před soudem dr.Urválka ař..
Př.sen.: „To by stačilo...Upozornil jse^ vás..."
J. . : „Docela na závěr chci říci, že aí se stane cokoli, chci i nadále věřit v rozum a spravedlnost, v jednotu spravedlnosti, práva
g pravdy, nvítězí-li toto pojetí u2 dnes, od tri tne-li tento váš soud
rozrí;i't řady nespravedlivě stíhaných, b.ylo by to význr«mé vítězství
pro nás všechny - obžalované, státní moc i celou s olečnost. Osvobozující rozsudek by ukázal, že státní moc se cítí dost silná, aby se nemusela bránit mřížemi před občany."
íř.sen.: „iane ^ienstbier, soud..."
J. . : „Už končím. Bylo tu řečeno, že proti republice je vedena - i v
souvislosti s tímto největšír politickým procesem za -poslední
čtvrtstoletí - nepřátelská 'tampan. ení nic snažěího, než této kampani
podrazit noh. zrušením trestního stíhání či osvobozujícím rozsudkem.
A v ten chci věřit."
V.H. : „budu velice stručný* Vytýká se nám, že js e jednali z nepřátelství. Jak již jsem se zmínil, obžaloba ut.ívá velmi ostrých slov.
Z těchto slov je cítit nenávist a zlobu. Takových slov nebylo nikdy
použito v žádné« se sdělení VONSTT* Všechny spolupracovníky K l S l , ty,
kteří jsou tady nyní se mnou, ty kteří cekají na své přelíčení, i ty,
kte ? f jsou k mé velké radosti ne svobodě, .obře znám a vím, Se nejsou
v< eni nepřát .lstvím k oenukoliv. Já se říci, že hlavním motivem jejich
jednání je láska k člověku. «<sem pyšný, že jsem měl tu příležitost s
takový i lid i spolupracovat."

C.B. : „Protože nebylo zaprotckolcváno mé předchozí to;jádření, žádám
jen, aby b lo z .rotokolovano. ¿ovážuji to za důležité."
Íř.sen.: „Ale paní .cdnářová, já přece musím vědét, co je dPležité, a
já rozhoduji o tom, co bude či nebude zaprotokolováno."
/žádosti o.i-ednářové nebylo vyhověno./
Y.B« : „í-.ám tady pět bodů. /nepamatujeme si přesné pořadí./
1. Základní prohlášení vC.iPu vyšlo v dubnu l¿78 a Generální prokuratura jej také obdr.íela v dubnu, restaí stíhaní bylo zahájeno v březnu 1372 a to pouze pro přípravu trestného činu podvracení
republiky. lokud se jennalo o činnost s tuk vysokým stupněm společenski
nebezpečnosti, jak tvrdí obžaloba, měl ji

rokuiator, který o ní věděl

ssvčas stíhat, jak MU to přímo Ukládá * .... jinak nelse použít § 88
o vyšší trestnosti.
2. Opakovaně se zde hovořilo o petic..íw *j?ávu zaručenetr. Gstavou
zejména jejím 29. 81. Je ví.sk třeba si uvědomit, ž? stížnosti VOUSu se týkal* úzké oblasti, a to justice, zde je třeba přihlédnou
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k další čl. Cstsvy, zákona o rokuratuře a tr.z., který přímo ukladájí věc občanů ' poví nost .'¿tivně dbát o dodržování socialistické zá.onnosti.

3. > uetic: d ořrány te oiohou mýlit, to je s.možřejmé. * také zákonodárci
s tím počít jí. Jinak by neexistoval třístupňový soudní systém, nebylo by opravných prostředků. VO»li apeloval právě na tyto'možnosti,
proto zasílal své zdělení kompetentním orgánům, tděleni obsahovala
touze citace z obvinění, rozsudkí , anebo výpovědi očitých svědk&.
okud sděleni obsai ovaia nějaká hodnocení, tato hodnoceni nikdy nezaujímala jejich podstatnou část. nákladní fakta byla vždy pravdivá.
Vyjádření VCn-Ju mohla být bu3 pravdivá, nebo nepravdivá. Jestliže
byla pravdivá, neni co soudit. Jestliže byla ne ¡revaivá, je přece mož.
no konkrétně ukázat na omyl a tvrzení jednoduše vyvrátit. To nejhoršf, co může moc udělat, je zavřít jejich autory a tím prokázat, že
měli t>r <vdu.
4. V žalobě se Č3Sto hovoří o s ojení se zahraničím. Chtěl bych upozornit na to, že n~ schůzkách VONSu se nikdy nehovořilo o zveřejňování nijakého textu v zahraničí, nikdo tím nebyl pověřen a nic takového také nebylo během řízeaí prokázáno. Veškeré materiály VC.itiu
byly veřejné, tedy prakticky komukoliv přístupné. Z toho, že byly
publikovány v cizině tedy
neplyne, že VÓilS byl ve spojení s
cizí činitelem Si cizí mocí.
5. Vytýkáte VCflSu snahu poškodit zájmy naší republiky, jřipustíme-li,
že případný omyl ve sdělení VC.1J.U by i mohl nějak poškodit zájmy
našeho státu, je nesporné, že újma, která vznikne vynesením vašeho
rozsudku nad námi tuto škodu mnohonásobně p: evýší. Jsem notorický*
optimista a věřím, že právě .roto bude vynesen osvobozující rozsudek a my odejdeme od tohoto soudu jako svobodní občané. A ještě bych ..
chtt1 dodat, že i mně byla přímo i nepřímo učiněna obdobná nabídka
jako Václavu Havlovi, a že jsem ji také - z obdobných důvodů je-ko
on - nepřijal."
P.U. : „Vzhledem k atmosféře, která se v této síni vytvořila tím, že
oředseda senátu neustále přerušoval závěrečné řeči i poslední
slov; mých kolegů i mne, vzdávám se práva posledního slově."
řř.3en. do protokolu: „Obžalovaný -.etr lihl se vzdává svého posledního
slova."
oté přibližně v ¡7,30 hod., odročuje př.sen. dr.Aaěpar jednání na
20,00 hod.
• - to pasáž bude dodatečně zpracována přesněji.
krátce po :0,00 hod. vstu uje senát do soudní síně a př.sen. dr.^ašnar
vyhla#*je rozsudek. Všechna obžalované uznal soud vinnými s trestného
činu podvraceni republiky ve smyslu $ 96 tr.z., o st. 1,2 písm. a, b
a rozhodl, že se odsuzují k těmto trestům:
Ing. Petr lihl se odsuzuja k 5 letům odnětí svobody nepodmíněně.
Václav Kavel na 4 a půl roku odnětí svobody nepodmíněně.
Lir. Václav Benda ke 4 letům odnětí svobody nepodmíněně.
Jiří ienstbier a Otta bednářova ke j rokům odnětí svobody nepodmíněně.
Sana Hěmoová ke 2 letům odnětí svobody s podmíněným odkladem na 5 let.
Ing.-etr Uhl vykoná trest ve 11. nápr. skupině, ostatní obžalovaní v
I. nápra/né skupině. /Opropaonutí zabavených věci bude rozhodnuto v
neveřejném zasedání./
V rozsudku i

jeb

zení o . ' ž a l o b y .

odůvodnění opakoval

př.sen.

d r . k a š p a r v podstatě tvr-

Po ¡srátké poradě obhájců s Klienty se prostřednictvím svých advokáti
oke-íitě odvolali: i n f .
etr Uhl, Václav i svcl, Jiří
ienstí.ier a Otta
Bednářová. Václav řenda a uatic. ..íacová ee zatír nevyjádřili. V. lenda
s Jiří l&enstbier zároveň požácali o oka- aitá propuštění z vazby. Jejich žádosti nebylo
o poradě senátu vyhověno.
Prokurátor se K možnosti svého odvolání ne míst

Proti oirar, i ternu prrpuřtění

.. .ěceové uet á m

nevyjádřil.

.i tes.

P o z n á m k y
i a závěr považujeme za vhodné zmínit se o něKterých via,-triích zkušenostech a okolnostech průběhu líěe^í procesu.
1. Ačkoliv hlav .í líčení bylo veřejné, vstu
do jo:, nací síně byl umožněn pouze omezenému počtu osob. s..la vybrána jedna z nejmenších zasedacích síní /č.bi - oficiálně i ¡idst pro veřejnost/, přestože o
účast na
rocesu projevil aájerr, velký počet lidí /příbuzní obžalovaných, jejich ořátelé, známí, zahraniční noviná. -i
právníci, zástupci t l I M l J International a diplomatických sborn./ rř.een. -r.kašoar
učinil opatření podle $ ¿Ca, odst. I tr.ř. a§>: „.
. , roti přeplňování jednací síně. a a základě t hoto opatření rozhodl vj at vstupenky pouze přímým příruzným v omezeném počtu, odmítl vydat vstupenku
např. třem dospělým děten
any
Řečové, seétře Otty .'ednařov/ a jiný» řlízKý»! příbuzným. T i , steří opětně žádali o vstupenku těsně pře*
zahájením i třhen líčení, b, li oc El tnuti s tím, že jf-ou ji v. všechny
vstupenky vydány, «.roitč iX /po vykázání Anny Sabatové z jednací síně
1 1 / oříbuzcych b y l i přítomni ^tJto zástupci veřejnoeti starší prokurátor SeneráJní prokuratury u t » x . Jan i s a l á š , redaktor --.adého právo
Jiří .ef o £ d á l e tři neznící muži, dva z n i c h měli vstupenky na jméno tabele a S l á h a . ¥ průběhu líčení „řiof ázeli ještě jiní neznámí
muži, stále vsak zbývalo na lavici pro publikum asi pět volných míst.
2. Po obe dva dny procházeli nříbuzní při vstupu do hucovy a jeonací
síně nejméně čtyřnásobnou kontrolou, při které se
useli jrosaaovat
vstupenkou a obbxenssým or^kazem. Úředníci soudu si přic-ázcjící odSkrtávali na seznamu, Kde bylo uvedeno číslo
stupenky, jméno a číslo obč.průkazu.
3. P: íbuznýmfc obžalovaných nebylo dovoleno odcházet o sratřích přestávkách na hlavní chodbu sěstského soudu, kdy bylo shromážděno větěí
množství licí, včetně nejbližších příbuzných obžalovaných, steří nedostali vstupenku, rssp. bylo jim vyhrožováno, že o pustí-li vedle jčí
chodbu vedoucí k místnosti č. 8 1 , nebudou již vpuštěni z ét.
4. V budov
sondu i jta o okolí bylo -o celou
oou velké množrtví příslušníků veřejné bezpečnosti /v uniform. i v civilu/ - mnoh
z nich jsme
identifikovali na základ< svých předchozích z .uŘeností,
•i.usní obžalovaných byli foto.'
fováni a perlustrováni. t»-> balkoně bo< ovy -roti 1-ěstskému soudu byla umístěna TV kamera, .rvni den byli
ři odchodu ze soudní síní v 17,30 po robeni osobní -rnhlídce ¿T-n edná ,
Jiří ^ednář a Jan iienstbier s odůvodněním, že je vážné podezření,
:i

e mají u sebe zbraň.
5. 2 řečseda senátu dr.^ašpar po vynesení rozsudku nevyhověl ani jedné
„átíosti obhájců o krátkou rozmluvu obžalovaných s příbuznými.
6. i-ana Němcová byl? po vynesení podmíněného rozsudku eskortován- spolu
s ostatními do věznice . raha - nuzyně, o-.sud byla •'ropa t. a . kolem
¿3,00 hod. V době od vynesení rozsudku do jejího propust ní z Ruzyně

jí nebyl povolen jakýkoliv sontast s dětmi.

