Inforniace o Chartě 77 - č. 11 - r, 1978
od 12 • září do 11 • října 1978
str.

Komu-iiké o druhá pracovní schůzce Členů polského Výboru
společenské sebeobrany (KOR) a signatářů Charty 77
Dokument Charty 77
19
Dokument Charty 77 čo 2G (noví signatáři Charty 77)
Dopis Charty 77 Mezinárodnímu červenému kříži
(zdravotní stav Miloslava Černého, Jiřího
Lederera a Jana Sirasy)
Dopis Charty 77 - žádost o všeobecnou amnestii
Charta 77 žádá prezidenta republiky»© propuštění mluvčího
Charty 77 Jaroslava Sabaty na svobodu
Sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhán, ch:
5o 32 í František Bublán obviněn)
č, 33 í Ivan Maňásek a Michal Kobal pravomocně odsouzeni)
č* 34 ( Ladislav Lis propuštěn na svobodu )
5» 35 i Jaroslav Dvořák a spolo. před soudem )
Petr U h 1 í K trestním věcem proti J. Dvořákovi a spolo a proti ing» V* Valovi
5, 37 ( Jaroslav Dvořák a spola odsouzeni )
£•36 í Život Miloslava Černého ohrožen >
5o 38 C Polioejní akce proti 6s.-polským stykům )
č. 39 ( K případu Jana Zmatlíka )
č» 40 ( Petr Cibulka a spolo před soudem,
Jan Simsa nřed odvolacím soudem )
če 41 ( Jaroslav Sabat a uvězněn )
Čo 42 c Hlavní líčení v tr* věci proti Petru
Cibulkovi a spolo odročeno )
č„ 43 ( František Hrabal a Jiří Volf před soudem )
č o 44 { Ladislav Cerman obviněn )
5. 45 C Případ Jiřího Veselého )
Portrét JiHho Lederera
Čtyřicet devět žen se solidarizuje se Zdenou Erteltovou
Petr Uhlí Stížnost inspekci ministerstva vnitra
Čeští socialisté se obracejí na Generální radu Socialistické
I nt e rnac i onály
Skupinafis»matematiků se obrací na Výbor francouzských
matematiků, aby podnikl akce za propuštění inženýrů
Vladimíra taštůvky a .leše Macháéka
Fejetony a články došlé redakci
adresy některých signatářů Charty 77
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Kowmikê o 5e akoslovensko-pelském setkání
V záři 1978 se už podruhé sešli Zástupci Výboru společenské sebeobrany
(XQR) a signatáři g&nrty 77 Ba českoalove^mko-polské hranici, aby pokračovali v rozhovorech o vzájemná spolupráci a konkretizovali dóhoáy z prvníM setkání.
Rozhodli jsme aa ustavit stálé pracovat ekupigy. které budou paralelně
pečovat 9 pravidelnou a rychlou výměna informaci, což Rán uaeéaí ášixmšjší
vzájanaaa peá^era* Projednali jsme .možnost přípravy spole3t#ch dokumentů
a uaaoRááání politologického semináře o aagala nezávislých občanských
iniciativ v z^ích východní Evropy, k nšnšz chceme přizvat i přátele z šz*
dalSíeh zemi. De&odli jame se těš na dalších fepngah spolupráce, především v oblasti kultury.
edeal^Ii. dopis zaatáz^ům lidských práv v
nii, Baíharskn, Estonska, (^rmzii, Litvě, Maéarsku, NCR, Rmaunsku, Rueku
a. na Ukrajině.
Výbor společenské sebeobrany (KQR)
Dr I^adisle^v Hojdának
a&gvčí Charty 77
Marta Kabigov*
S&MV&Í Charty 77
Dr Jaroslav &&ata
nlwčí Charty 77
Společný dopis obráncům lidských práv ve východní ¡Evropě
MêM 9*étñlá>
srâeSmë vám zdravíme s praoovních soh&zek zástupců Výboru společenské
sebeobrany (KDR) a signatářů Charty Tf m československo-polcká hranici.
Neiaáme boliušel setím moänoat sejít se es&bně i a vámi a proto bvohon

sä« M ^ Ä i S , "
V. Gornovila, Z* Öamaacfaurdijtt, A» Oinzburga, V» Karose. J. Orlova.
« Pjatkose,
Pedrabiaka. A0 Rudënka, â* S5ara»akého, V. Sucäeviöe.
* Siohéhe m m^dal^/Děkujeme vám sa podpor», kterou nám projevujete
^ ujiäfajeme vás zmtu • svá solidaritě a vámi, Na3e národy jaou anee
víc než M y dosud kázány společným osudem* 0 to důležitější je, aby i ti»
9
kteří ao snaží testo «wâ zlepšit, spojovali ®*ê aíly.
*
tfiM Beâaâfr. Váolav Beada, J m . Dienstbier. «Fifí Hájek, Váelsav HavdL.
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Předseda Federální vlády ČSSB, ®r* Lubomír Žtrougal* i jiní činitelé
přehlásili, Že proti Chartě 77 se postupuje politickými prostředky* V
rozporu s podobnými infrolcy vlak detné státní orgány a instituce postihují signatář« Charto 77f její stoupence a jejich rodinné příslušníky Slatě
mocensky, propouštěním 8 práce, pereekucí dětí a rovněž soudně« Opírají
«o přitom o rozhodnutí Generální prokuratury GSSR i prvním. se dne 6« ledna 1977» jož reaguje bezprostředně na Prohlášení Charty 7f# se zahajuje
stíhání neznámého pachatele pro trestný Sin podvracení republikyf druhá*
se dne 28» února 1S77> hodnotí Chartu 77 jako protlspelečsnský a protisto*
eialisticlsý dokument«
MluvSÍ Charty 77 Jiří Rájek a Jan Patočka odmítli tato usx*sení již v
době jejich přijetí jako akty, jež jsou v rosporu se skutečností i se zákonem a připeaněli, m se v našem životě mohou projevit jen negativně* Te
so potvrdilo v plném rozsahu*
Od té doby se argument o protispoleSenskám charakteru Charty 77 obje«
vuje v nejrůzn!jších souvislostech, v početných justičních postizích a
diskriminačních aktech* slojsi a|oksxxxpqpsggmi Y posledních měsíoích tento
trend ještě zooflll*
Počátkem tohoto léta byl v Prase odsouzen dvaasodmdesátiletý profesor
filosofie Vladimír Říha k Šesti měeícům nepodmíněného trestu odnětí svobody pro trestal Sin pobuřování, jehož a« údajně dopustil tím, Se události doma i sa hranicemi komentoval z hlediska nesouhlasu s posrpnovým
vývojem» Příznačné je, Se nepřátelský motiv Vladimíra mlhy dokazuje soud
tím, Se "přešel na výrazné pravicové pozice" (byl • roce 1970 vyloučen
z Komunistické strany československa, jejímž členem byl od roku 1924) a
"spojil so s nepřátelisecialistickéhe sřísení kol« tzvQ Charty 77"»
. Koncem léta byl b Irnš odsouzen k osmi měsícům nepodmíněného trestu
odnětí svobody devětačtyřicetiletý evangelický duchovní a význasmý před»
stavitel českého protestantismu, Jan Simsa»
Během návštěvy L 0
Brežněva byl Jan Simsa spolu s jinými signatáři
Charty 77 zadrion a uvržen do policejní vazby jako podezřelý z pobuřování*
Bon nato byl v nedobrém zdravotním stavu (trpí vážnou chronickou chorobou,
chladovou alergií, v jejímž důsledku m již musela být odňata jedn^ledh
vlna) odvezou k policejní prtifalídee svého bytu» která ee konala (u Simsů
již podruhé) na základě proslulého usnesení o stíhání neznámého pachatele
e dno 6» 1« 1977« V napjatém ovzduší přehlídky došlo ke kolizi* Rodina
imsevých Chová Jako vzácnou památku osobní dopis Jana Patečly, jeden z
posledníoh, ktozf zesnulý filozof už jako mluvčí Charty 77 před svou
smrtí napsal* Dopis měl sýt zabaven, pžséteže pro takový postup neexistoval žádný závažný důvod, a tak so Jan Sima a vzepřel* Ha ponižujícím zásah proti paní Simsevé, jet chtěla dopis vzít do svá úschovy, odpověděl
rozhořčenou reakoít ochránce pořádku od své leny odstrčil«
Od tohoto okamžiku byl jeho osud zpečetěn; z vazby se už nevrátil*
Z muže dobré vůle, jehož so hlubooe dotýká bezpráví vůči druhým, ao stal
t&mtf živel a nedůstojně so chovající násilník* Obžaloba, vedená v tomto
duchu, požadovala nepodmíněný trest odnětí svobody na osmnáct měsíců, ačkoliv se taková záležitost obvyklo vyřizuje trestfp podmíněným (tak vysetá výměra trestu by se při zdravotním stavu Jana slmsy mohla docela dobře
stát trestem "na doživotí") a navíc navrhla uvalit na něj ochranný dohled
jako na osobu zločineckých sklonů* Soud, pravda, tak daleko nezašel, »to
však vůbec neznamená, že řízení proběhlo v ovzduší nepřodpej atesti* tpatný koneo bylo možno odhadnout předem*
Nebudeme zabíhat do podrobností vlastního trestního řízení ani řízení
odvolacího, které mezitím proběhle (a které původní rozsudek potvrdil®);
chceme především poukázat na průhlednou tendenci vrhnout stůj co stůj co
nejhorší svitl© právě na ty ©bčany, kteří mají odvahu protestovat prsti
porušování práv svých i svých spoluobčanů, a vyřadit Je pod jakoukoliv

f

- Jzámlnkwi m společnosti jak® isravně a ©blansky méněcenná a podřadné. Pokud něco • této společnosti zvláSt pobuřuje, je to právě tet« tendence*
0 laladých lidech, kteří jsou pro údajná pobuřování odsuzováni & nemalém
trestům odnětí svobody (např. Iven Maňásek na 10 měaáeů, Mlchsl KebalmT
12 mšeíců? soudní řízení v případě Petra Oibulky, Libora Cbleupka a
Petr® Pospíchala b^l® nedávno odročeno, ale všichni zůstávají vs vaaífeě)
a jejichž skutečné provinění záleží v tem, že je
oficiální kultury a veřejného života a Se m u životní c#®
po evte se záměrně trousí nepravdivé pověsti. že jde o pr
individua a m m k m m m * Pokračuje se • těau couž známe z jiitfch případů»
Pr© majetkové delikty, jichž se nedopustil, byl ve vožení I*aái®lav Lis.
jehež znají desítky tisíc pražských komunista starší generace jak® dlouholetého ebStavéhe funkcieniře* Otfca Beanářevé a Prafcy je stíhánat |retež@
se ujala věci m é speluvězeniRraŠ a ta se v dalším prûb et» uáálsstl
Makem hrozeb a s U M ) obrátila preti ní jaks
h Bednářovou z trzetnéhe 51nu útěku na státní •rcán a ergán spoleSaaeké
a % trestného čim: návodu k témuž trestnóisa Sinu» fr« ztěžování
veřejitfho činitele je obviněn mladý katolický fsirář 2
pretež© vyvěsil v době smtku nad óprtín
paže černý prapor a &č jej na příkaz už v ranních hodinách 20« aipna
stáhl« navíc vzápětí ztratil sv«wiz
úřadu, ale $
te práv§ zřejmě SicQ
Případ Jana Simsy je ssvláší pobuřující*«, Z některých výrekd, jež před
padly, by nezasvěcený mohl nabýt dojmu, že rodinné a společenské
prostředí, v n«až žije. je propastně vzdáleni životu československého lidu, i® patří k Jakémusi inferiernínai evětu a přitom je právě tento muž
výraznou postavou českého veřejného % duchovního života, je jedním z těch»
kdo nejodhodlaněji své křestanské snažení spojují e úsilím o společenskou
nápravu a statečně Jiájí věc socialismu uš od svéh© mládek Demokratická a
pokroková tradice S&nsevy rodiny jo příkladná« Jaroslav Šlmsa, Janův otec,
velitelskou osobnosti předválečné republik, orientovabyl pozore
n©u pokrekevé a levicově, & zahynul po pětiletém věznění v
tábore: matka Jana Siaay byla význačnou odbojovou pracovnicí a po válce
řadu let působila v-IComunistioké straně Československa* Pftsobivýa svědectvíra této tradice Je originální sbírku vězeňské
i
ctvím
válečné korespondence.
kterou pod názvem úzkost a nádčje (1969)
" ^dali sanželé Milena a Jsa
•• Janu Šimsevi & ou bytostně blízké
jeho irt«z vrstevníka dr*
Martina Luthera
KdyS se na ně chtěl ve své závěrečné řeči před
soudem odvolat, byl stroze přerušen & nsspemeaatg Považujeme za ¡svou pe~
vinaost" říci
"" * z& ~ simsu
Simsu to.
to, co
co on
m sám
sám Mel
Mel namohl*
namohlo Byl
Byl to
to právě
právě Martin
1é, King, jehež jméxw se stal® jedním ze syiabolů beje za lidská práva a
proti radlan ni jen ve Spejených otáteeh, kdo
ním* edpevMšl z věaaní na kritiku, v ¿ti ho kárali.pro jeho "konflikty
se zákonem"t Svoboda nikdy není utiskovatel«» poskytována ochotně, privilegovaní se zřídkakdy svých výsad vzdávají dobrovolně, svobod® nsuaí být
utiskovanými
vyžadovánaMohli b:/chem se etázett 2rodila se snad tate republika z jiných zknšenostíf Hodila se z jisých zkušeností její socialistická orientaceT t
nebylo řečeno, U státy Bijí a trvají idejemi, z niohš vznildy?
Tláda tohoto státu se m&£e cítit uraSena, mluvíme^li e útisku v
vislosti s poměry, za niž odpovídá* -žle pokud budeu platit usnesl ospravedlňující a podněcující řeSit rozpory a spory o politické názery «
č^^^á post oje násilně, účtovat s obhájci lidslsýdl a občaaskýtíh práv jako
& nepřáteli společnosti, pokořovat a pomlouvat je, jako by byli vyvrtwlevé, dotud bitóe mít vrch zvůle a zákon bude jen je jím pláštík«», f za takové situace budou nadále skuteční zločinci brát "spravedlnost" do svých
rukou, jak o tem nejnověji podává svědectví zákeřné přepadení Jiřího
*aS0snéseni^Generální prokuratury^SR, vztahující se k <^rtS 7?, aájmy

- 4společnosti nechrání, aýbrš poškozují. Neslouží upevňování právního řáAg* libovolně a široce se jimi manipuluje (v rozsudku vyneseném proti
Janu Simaovi se z usaesení z ledna 1^77 o stíhání neznámáhe pachatele
stale usnesení stíhající přímo Jana simsu), takže se prohlubuje pocit
právní nejistaty. Má-li se veřejný život v naší zemi ozdravit, musí b#t
tato usnesení jako protiprávní zrušena. Se zdravým veřejném životem jsou
neslučitelná.
.
Budeme se o to zasazovat apelu se všemi, jimž aa upevnevání právního
řádu záleží - společnš se svými spoluobčany i a odpovědnými činiteli, kteří nezavírají oči před skutečnými hrozbami a nejsou hluší, slyší-li oprávněná stížnosti občana - a to tak dlouho, dokud nebudou jako bezdůvodnč
diskriminující a protiprávní anulována.
Praha, Brno,
záři 1978
Dr. Ladislav Hajdánek
mluvčí Charty 77

Marta Kubišová
mluvčí Charty 77

Br. Jaroslav áabata
mluvčí Charty 77

Poznámka!
Text vypracovali tři mluBčí dne 38. září 1978. Dr. Jaroslav 3abata jej
slíbil doplnit o informace z posledních dvou procesů. Pra&ští sAuvči tak
učinili^sami, nebot na Dr. Jaroslava Sabatu byla mezitím protiprávně uvaPraha, 8+ října 3$78
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Dr. Ladislav Hajdánek
mluvčí Charty 77

77 - D $ k u m e n t

Marta Kubišová
mluvčí Charty 77
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Ba dnešního dma se k Přehlášení Charty 77 ze dme 1. 1. 1&77 připojili následující oMaaá, kteří zároveň souhlasili se zveřejněním svých
jmen;
Vladislav Balabán, mechanik

Rudolf Mraček, pedlahář

Vl^žír^erman, dělník
Jan Čepička, dělník
Antonín Němejc, dělník
Albert Cemy
Walter Pane, fígurant
Milan Daler, poštovní zaměstnanec
Stanislava Potravová, laborantka
Karel Duda, dělník
Jam Pilnáček, topič
Jitka Exlerová, studující
Jaroslava Pilnáčková. technička
Petr Fiala, dělník
Ladislav Plíva, dělník
Anděla Colamanevá, důchodkyně
Karel Poklep, dělník
Jiří Qruša, spisovatel
Jas Smítal, dělník
František Soóhmau, behoslevec
Rudolf
dělník
Vit Baímmil HomoáRa* Číšník
Mar&im Simsa* #aze&
Dr. Da^t Horáková, překladatelka
Otakar Skarěhlíd. vrtaý dělník
Josef Horu, skladník
Jaroslav Sváb, zámečník
Petr Hraáh, topič
Robert TandaAmayw, eleKremontár
Jitka Jašková, dělnice
Karel Tasš, jeviátní technik
Ivana Júnová, laborantka
Jiří Ebřgal stavební dělník
Josef Kordík, duchovní
Jaroslav VÍaáh, dělník
Josef g&ej&a ml., zaměstnanec spojů Jaroslav Votoček, dělník
Jaroslava gaAaírevá, prejektaatka
Vladimír Vraštil, dělník
Lilian Landová, studující
Vladimír Vrba, dělník
Gabriel Lavický, dělník
Pavel Votoček, dělník
Martin Litomiský, geofyzik
Jan Wunsch, foto laborant
Milaolav Mašek, provozní chemik
Ladislav Zstori, strojník
V Praze dne 19. října 1978
Dr. Ladislav Hejaánek Marta Kubišová
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty T7

fitl.
loziaársd®£ červeaý kříž
Ženeva Švýcarsko
Výzva

i«iiiír*ÍBÍ

Tiře

j i M t i

Odvolávajíc se na mezinárodní solidaritu žádá (fcarta T7 mezinárodní
demokratické organizace á pokrokovou veřejnost vůbec - především pak Mezinárodní červený kříž «•, aby se neodkladně „zasadily o přerušení výkonu
trestu tří československých politických vězňů:
H&esl&va
C erm éh e,
Mříhe . I i i l i ; « r i a
Jana i i m s y *
Jějlch zdravotní stav je kritický a vzbuzuje vážná obavy o jejich další
osud*
Dr» Ladislav Hejdánek
Marta Kubišová v*r* Br »Jaroslav fabata v»r.
mluvčí C&arty tf
nluvči Charty Tf
mluvčí Qaarty 77
V Praze dne 1.10. 1978
Přílohaí
Stručná charakteristika zdravotního atssvu Miloslava
Jiřího Lederera a Jana Simay»
Příloha t
Miloslav 8 e r n ý (46let) byl vzat de vazby v březnu loňského reku a odsouzen okresním soudem* v Liberci Jte třem rekům odnětí svobody nepodmíněně
t L nápravně výchovné skupině« údajně se dopustil trestného čina pobuřování.» 100, Odsto 1 písa. c tr^Za tím, že m veřejných místech v Liberci
umístil plakáty ^ežadujícíc zveřejnění Charty 77 o Se výkonu trestu byl zařazen v NYU Plzeň * Bory,, V současné debft má odpykánu polovinu trestu a
jeho celkový stav vzbuzuje vážné obavy, zda se dežlje svého propuštění«
Miloslav Černý trpí přes dvacet let pedrazeveu epilepsií pe těžkém lebečním
traumatu» -Pre úraz rukou mu byla přiznám 28 precentií invalidita« Z počátku výkonu trestu se ebnsfily epileptická záchvaty, m* j* v důsledku nedostatečné medikace0 Byl kázeňsky trestán pro
na nedostatené lékařské ošetření, na způsob zacházení Xběhem záchvatu byl dezercl tělesně
trestán), konečně za to, že nebyl s„te plnit pracovní normu* Vzhledem k
tomu, že de června 1978 měl 27 kázeňských trestů, což prakticky představuje
nepřetržitý pobyt v korekci, byl rozhodnutím okresního soudu v Plzni přeřazen de druhé nápravně výchovné skupiny0 Za váce než půl roku pobytu v
korekci ztratil jednu třetinu tělesné váhy a váží pouhých 50 kg* (Jeltě
24« 2« 1978 mil 76 kf* Nemá dietu, ačkoli trpí chorobou žlučníku,. pro kterou lé^y dostává* Jeho příděl potravy je krácen na polovinu* Obnovily se mu
hemeroidy, které měl v předchozích letetfch dvakrát operovány a silně krvácí
z konečníku* Pelsední článek malíčku pravé ruky má zlomený a neeletřeirf
áiŽ!!^
dioptrii, v krvácejících dásních chybí zuby.
Veškeré stížnosti vězněnáhe, rodiny i obhájce jsou bezvýslednáT (Qšetřujícím lékařem Kiloslsva Černého je M r Kolbek, náčelníkem W & Plzež-Berv
je pplk Ježek.)
*
*
Jiří L e d e r e r , signatář Charty 77, narozený 15. 7. 1922 byl vzat
do vazby dne 13 o ledna 1977. V říjnu 1977 odsouzen městským soudem v Praze
za trestný čin podvracení republiky podle § 98, od st» 1, 2, pígm* a tr* z0
na 3 roky nepodmíněně ve II. nápravně výchovné skupině ¿zasílal do ciziny
literární práce českých autorů, kterým není dovoleno v C££t publikovat)» Začátkem února 1978 byl Jiří Lederer eskortován de W Ů Ostrava C adresa $
70128 Ostrava, přihr«. 28).
,

^ z ř e j m ě vážný,
dejŠi^*RemcnĚRÍ*^ p!ruean ští$n6'žÍázy, která se u n^oébjevila
v době jeho pobytu v HVU Plzeň - ^ B w v,roce W 2 ana kterou se 143Í1
pak ještě dva niky po svém připuštění* LákaBská zprávy z tá doby zní:
^Pacient Jiří ^ ^ ^ ^ ed^květ b^v^áčení ambulaoee^Interaího eddě-

r o v ^ ^ K V ^ S ^ t T ^ v ň a peněvadž
měsíc n&destala žádná
kohkrátní úřední séě&gáí * zdravotním stav* svého muže, požádala telegraflcky^oáčelníka NTU^aby^ji infOrmoval^^^^k^ae^jejimH^NUŽi daBí, zda

Do^dnašního S T a ni Soat&a

nuže^ze^dna

22. září Beéověděla, Ba Jiří Lederer je od 4. září
ve vězeňská nemocnici v NVU Praha - Pankrác, nám Hrdinů 1300, Praha 4. Oficiální
zprávy nejsou. Znepokojení nad jeho osudem je tím vá&n6jSÍ,.že se jedná
nyní zřejmá o recidivu namoci^ ktorá je v^dy apmjena s v^zonsk^mro^imem^
V posledních doseti letech je jiří Lederer ve vězení potřetí a to přeásta-

§ 195 písm* a trš ^ že použil síly. aby p&sobil na výkon pravomoci vařejnáho Sinitele. Brno 30. 8. 1978 byl městským soudit v Bmě odsouzen
k odnětí svobody agpodmínšaš aa dobu 8 mšsíM.
Jan #imsa jo vášně nemocen, trpí chronickou chladovou alergií, která
vyžaduje spociální^IáSbu^a^přesnd dodršování^životoaprávy. Před několika
vysvítlf^ž^^poměry^ve^vězdel ^ivototspárvy Výrok ^^^^^^^^Qy^p^eú^vynese^if^^^^^^^^^^^^^^^^ obyt^^^
životnímu *

á^^^íuBtáv^Husák

a blížícím s* šedesátým výročím státní samostatnosti
našich národů se na Vás obraelpe jako na jediného ústavního činitele,
kte# může udělit milost občanům, proti kterým je vedena trestní stíhání nebe kteří si odpykávají uložená tresty. Domníváme se, že realizace práva udělit milost patří k základním principům společnosti,
hlásící se k humánním zásadám správy veřejných věcí*
Vyzýváme Vás proto, abyste v duchu Ústavy ŽSER a

Připomínáme přitom, &a v československých věznicích
jsou ve vazbě nebe si odpykávají tresty i mnozí občané, kteří jsou
za projevy svých názorů nebo sváho náboženského cítění.
V Praze dno 8. října 1978
Swčí^Charty^77

Suv^Ch^ty^^^

dr. Gustávjiusák
prezident CSER

soustavně se opakující zásahy československých státních
orgánů de elementárních občanských práv vyvrcholily dne 1+ 10. 1978,
kdy byl orgány SNB nezákonně zadržen mluvčí Charty 77 dr. Jaroslav
Habata a rozhodnutím okresního prokurátora v Trutnově nč na něj byla
námu činu zvůle předcházel zákook SHB vůči J. Ěabatcvi & několika dalším občanům, kteří dne 1. 10. 1978 navštívili okolí cesty nebo přímo

- 8cestu Če skoslovensko-polského přátelství v Krkonoších, volně přístupnou občanům obou států a kteří byli přesto bezpečnostními orgány zadrženi a nejméně ve dvou dalších případech odvezeni na oddělení VB
v Peci pod Sněžkou* Jeden ze zadrželých zde pak byl svědkem toho, Jak
byl dr* Jaroslav fabata surově vlečen po chodbě, jak s ním policisté
několikrát mrštili proti zdi a pak ho zatáhli do kanceláře, odkud bylo
elylet rá^ dopadající na člověka, výkřiky dr* Rabaty a jeho protesty
proti neopráváěnámi násilí»
Zákrok policejních orgánů neměl od samého počátku žádnou oporu v
platném právním řádu a utvrzuje nás v přesvědčení, Že musíme všemi zákonrjými proatřecíky protestovat proti opakujícím se útokům státních orgánů vůči všem občanům, důsledně trvajícím na svých nezadatelných občanských právech* Jet hrubého násilí proti Jaroslavu láfeatovi si vysvětlujeme jako akt msty za jeho neohrožená a čestná postoje» Jako výsměch
principům práva a spravedlnosti se nám proto jeví jeho nynější obvinění
s útoku a napadení veřejného činitele podle I 155 odst* lf píšou a/
a I 156 odst»: 2 trestního zákona* Bikéo z lidíy kteří Jaroslava Sabatu
znají osobně* neuvěří totiž tvrzení, Že tento klidný a rozvážný Člověk
by se mohl podobného trestného linu dopustit*
Vězněním Jaroslava Rabaty, pro které ostatně nejsou dány žádné
zákonná důvody« na sebe berou státní orgány před domácí i světovou
veřejností odpovědnost za ty nejzávažnější důsledky» Připomínáme v této souvislosti xxxty tragické úmrtí mluvčího ^harty 77 prof» dr* Jana
Patočky, které bylo v přímé souvislosti s dlouhotrvajícími policejními
výslechy, jimž byl neodůvodnění podrobován» Je totiž obecně známo,
že dr* Jaroslav lab&ta prodělal dva infarkty myokardu a jeho současný
sdravotní stav - těžká srdeční iachemle - může dalším pobytem ve vě~
sení doznat vážné až nenapravitelné následky*
bádáme Vás proto, pane prezidente« abyste ze své pravomoci za«
jistil bezodkladné propuštění dr* Jaroslava Sabaty z vězení a důkladné
vyšetření oelé záležitosti včetně potrestání viníků napadení dr* fabaty*
V Praze dne 8» $íjna 1978
Marta Kubišová
mluvčí Charty

Dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77
ooooo

Sděleni ë. 32
Yyáetřeratel VB v Břeclavi zahájil dne 20* 8«, 1978 trestní stíháni
proti Františku B a b l o i v i , nar* 13. 1. 1951, signatáři Charty 77,
pro trestnýfilmztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele Ct 156 à tr<>
z»). Franitâek Bublán je administrátorem katolického kostela v*Břeclavi a
podle pokynu svých církevních nadřízených vyvëeil aè tamní faře čarný
prapor n& znamení smutku nad úarrtím papeže Pavla VI. Ha výzvu příslušníka
veřejného pořádku sejmul dne 19. 8. černý prapor vzhledem k doplňkovým
slavnostem à po jejich «končení jej v nočních hodinách téhož ins znovu
vyvěsilo 2.00 m v časných ranních hodinách vyzval církevní tajemník Fr®n~
tikša Bublana," aby prapor odstranil, což se okamžitě stale« Přesto vlak
měl podle názoru vyšetřovatele VB i okresního prokurátora tímto jednáním
nějakým nejasným způsobem izoooizll naplnit skutkovou podstatu uvedeného
^res-tabéhe činu» Kapři zamítnutí stížnosti F» Bublana proti obvinění odůvodňuje okresní proklát« rozporným tvrzenims K...je pntmo, že dne 19* a
£Qo 8 0 IffB byl n® farní budově vyvěšen černý prapor a obviněný Bublán upozorněn, aby tento sundal pro dešínkevé slavnosti« Cemý prapor byl sundán
a opětovně později vyvlleà, takže usnesení vySeřtřovatele je důvodná, poněvadž jsou zde okolnosti, které mevldéují tomu, že obviněný pokynu v
zájmu veřejného pořádku ntuptslechlo'V
Dne 20« B. 1978 byl Frantiëek Bublán podroben mnohahodinovému výsl©cúu,
jehož se zú&aotnili též přísluřtilci StB z Brna, a v jeho bytě na faře byla
provedena domovní prifalíČfcaW Nebyly nalezeny Žádné předměty* souvisící
s údajným trestným činem, zato vlak byl© odňato množství náboženské literatury a magnetofonové pásky b hudebními nahrávkami»
Výbor se domnívá* že postup orgánů SI© proti Františku Btibleaovi nemá
zákonná opodstatněni & pokládá celý "případ" zrn pouhou špatně vymyšlenou
záminku k regresi proti signatáři Chsirty 77«a občansky aktivnímu katolickému knězi (k áiráím souvislostem viz té$ naše Sdělení
31); Františku
Bublanovi byl obratem (k 310 8. 1578) odňat státní souhlasfcvýkonu duchovenské činnosti, takže-kromě trestního postihu ztratil též možnost vykoná-*
vat své kněžské povolání a tím i svů^ byt v Břeclsvio Jeho nynějěí adresa
jej František Bublán, Březinova 19, Třebíč.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
15» 9* 1978

Sdělení č« 33
Dnes, tjo 15» 9» 1978 projednával senát městského soudu vyraze za předsednictví JODr S. Plchové odvolání Michala Kebala a Ivana Maňáska proti
rozsudku obvodního soudu pro Prahu 10. jímž byli dne 9« 8. Odsouzeni pro
tr« čin pobuřování ( I 100/1 a tr.z* ) - viz naSe Sdělení 5« 27. Odvolací
soud sice napadený rozsudek vzhledem k formálním nedostatkům zrušil, současně vlak novým rozsudkem potvrdil vinu i výši trestu obžalovaných - t j • u
Michala Xobala 12 měeíců nepodmíněného trestu ednétá svobody a nařízení
ochranné ústavní léčby a u Ivana Maňáska 18 měsíců nepodmíněného trestu
odnětí svobody« u obou v 1» nápravně výchovné skupiněo
Soud se postavil za názory že podpis Charty 77 a styky s jejími signatáři dostatečně prokazují nepřátelství k socialistickém společenskému a
státnímu zřízeni 1 edéitl v tomto ohledu připustit jakékoli důkazy ve
prospěch ebšalovaíýtíh. Oba obžalovaní ve své závěrečné řeči popřeli nepřátelské pohnutky svthe jednání. Michal KebáL upozorňoval na psychický nátlak,
jemuž byl v průběhu dlouhé vazby (od února 1978) vystaven, přičmmž mu přes
dva měsíce nebyle umožněno spojeni e obhájcem«. Předsedkyně senátu jeho závěrečnou řeč arogantním způsobem přerušovala a nakonec ji předčasná ukončila o účasti veřejnosti při soudním Jednání nebylo tentokrát bráněno.

Výbor pokládá tento proces za výstražný příklad toho, že v rozporu
s ústavou a mezinárodními pakty jsou u nás lidé odsuzováni za své názory
a {»mijevy svého přesvědčeni«
15» září 1978
Výbor na obranu nespravedlivě stíhanýdh

Sdělení 5» %4
Signatář Charty 77 a člen Výboru na obranu nespravedliví stíhaných
Ladislav l i s oyl po dveu-měsíčním věznění v Iiteměřicích propuštěn
23» září 1978 z vazby »Obvinění z 33» červenee dosud nebylo zruš«no« L&dislw
Lis byl nepravdivě obviněn, že si ponechal peníze určená' k výplatě a Že pásl
oree na státních pezejcícho Cd počátku tyle zřejmé, že cílem Obvinění je
perzekvovat Ladislava Lise za jeho občanské postoje. Okolnosti vazby a její*
ho ukončení tento názor znovu potvrdily* Ladislav Lis byl nu údajnou trest»
nou cinnest podle § 132 tr. z, vyslýchán až 5o září, tedy týden před Úkona
«fi žfi ^ S ? ? ^ 2 * ! f®®*®3** speli^práci* Ladislav Lis rozhodně odmítl také-

ífaaá ¿ní.. Míoim.msiuanélíiaiiy

p a t M W V e i S e ^ S S .

4«4?a*ba,_La?Í8ÍaT? L i e e Wjš tedy zjevně motivována BOiitieirtftt»*
18* září 1978

r

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Sdělení Č<> 35
?e dnech 18* * 25* září 1978 má u krajského soudu v Plzni (místnost
č, 8t) probíhat hlavní líčeni! při němž bude projednávána trestní věc
Í ^ L f c ^ o l á k , nar. 16. 5. 1933, signatář Charty??, bytemHavíf S ^ S ^ n S ^ H okr, Ostrava, je ženatý a má dvě děri, povoláním
b S S T v j i * « « n . , nar* 1J* X f e W ® ,

K ^ ^ ř f ^ / ^ í

77, bytem

1*1* 1936, bytem Skopalíkova 18, Brno, povolá-

S a H * ^ ? ! é i n s k ý , nar* t9* 5* 1928, bytem Praha 2, Oldřichova 16,
fnflrQO
__ \
František V e l s , w m .
7. 193<2, bytem Praha 4, Vyshoéilova 60, bývalý
důstojník,
nyní úředník;
.
Jeou
úhrnem žalováni
ze t k trestných činů proti republice* J* Dvořák,

- 135b*
V* Hovetrý e B» BaSka jsou viněni, že se údajně dopustili přípravy tr*
čin« podvracení republiky (§ 98/1 tr* sá), a te jednak roshoVoxy které
spolu vedli, jednak styky s filozofem J* Krejčím, žijícím tč* ve Vídni.
VŠŘefoaX výše jmenovaní e výjimkou V. Hovetného jsou ebviněni, že poskytli
posec k pokusu tr* Sinu opuštění republiky, jehož se měl dopustit ing«
Vejtech Val®. Obftaloba konečně vlní J* Dvořáka, K* Mezganze, 2, Těšínského a F. Veiee, iě ae údajně dopustili přípravy trestného činu opuStiní re-»
publiky. Kromě Z* Těšínského jsou všichni obžalovaní vo vasbě. Všem hrozí
trest odnětí svobody až áo výše pěti lot*
Soufc&sně Výbor vydává materiál, v němž Petr Uhl seznamuje o podrobnostmi tohoto případn m souvisícího případu ing* Vojtěcha Vely«
Výbor na obranu nespravedlivě stíhlech
IB* máři 1978

K trestní věci preti Jaroslavu Dbořákovi § apel. a k trestní věci proti
ing. Vojtěchu Valovi.
Hěstáký prokurátor v Praze JSDr František Janda podsl u krajského soudu
v Plzni obžalobu, již žaluje Jaroslava Dvořáka a jeho pšt společníků, že
ee dopustili několika trestných Činu proti republice. V současná době probíhá u krajského soudu v Plzni hlavní líčení v táto věci. Výbor na obranu
nespravedlivě stíhaných vydal k tanuto případu Sděleni. Vzhledem ke složitosti projednávané věci považuji za nutná pádat podrobnější informaci,
kterou rwvnšž vydává Výbor na obranu nespravedlivé stíhaqýdh.
K osobám obžalovaných:
Jaroslav D v o ř á k , nar. 16. 5. 1933, ženatý, dvě děti, bytem
Družstevnická 8, Havířov, okr. Ostrava, je signatářem Charty 77. V padesátých letech byl vSzněn za nedovoleně opuštění republiky a útěk z vězení.
V Šedesátých letech pracoval jako technik. Jo autorem několika projektů,
týkajících so nových metod těžby uhlí. Tyto projekty však nebyly
úřady
přijaty a využity^ J* Dvořák t^l přesvědčen, že odmítnutí jeho projektů
je způsobeno nesprávnými poUticko-hospedářskými záměsy čs. úřadů a snažil
aa odejit do zahraničí, protože doufal, &e jeho práce tam bude přijata s
pochopeními Pokusil ae převést manželku a děti přes Rumunsko; byl však
uvězněn a v r+ 1971 odsouzen Re čtyřem lotům odnětí svob$dy za trestný čin
opuštění republiky ( $ 109, odst. 1, 3 e tr.z$) a zártvoa za trestný ein
porušování povinnosti při
a finančními a hmotnými prostředky
( § IST tr.z.), jehož ae měl dopustit jako vedoucí družstva Rrtgree v Ostrá
vš. J. Dvořák je přítelem signatáře Charty 77, filozofa Jaroslava Krejčího, ktezý byl v letech 1S73 - 75 vězněn za trestný čin podvraceni republiky a v létě 1577 ae vystěhoval 3o Vidně. V r* 1975 byli v NVU Uzen * Boty
vězněni a Jaroslavem Dvořákem a Jaroslavem Krejčím i ing^ Váolav Novotný,
¡Robert Morgans a Bedřich M k g $ kteří jaou rovněž stíháni v táto traatní
věci, a dálo Josef Záhora z Lázní Mbverda, #leš KLuma z ^na, ing. Vojtěch
Vala z Prahy a signatář Charty 77 Otto Berný z Prahy, kteří v táto trestní
věci vystupuji jako svědci^ * J. Dvořák je ve vazbě od 12. 1. 1978.
Hngt Václav N o v o t n ý , nar. 31. 8. 1928, rozvedený, bytem Koněvova
č. 24^, Praha 3, pracoval v šedesátých letech jako zahraniční dopisovatel
če. rozhlasu v HSR, kde ae před navázáním diplomatických styků mezi Bosnám
a Prahou snažil působit j^co neoficiální "předdiplomatic!^" zástupce. 3a
tím účelem navazoval i kontakty a předáky.politických stran. Jeho
spolupracovníci ze sdělovacích prostředků byli tehdy přesvědčeni, že plní
úkoly čs. zpravodajská služby. Obžaloba nyní uvádí, že v r. 1974 byl odeouzan za trestná činy vyzvčdačství t§ 105 tr. z.) a ohrožení devizového
hospodářství (§ 146 tr. z.): rozsudkem z roku 1974 byl však pravděpodobně
odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody (dolní hranice trestní sazby pro*

- 1® trestný Sin vysvědaSatví je deset let)? výkon tohoto trestu měl skončit
• r.1976. V v* 1976 před propuštěním byl znovu obviněn, tentokrát z
útoka na veřejného činitele ( I 156, edst. « tr.z.), jehož se měl dopustit
slovním napadením dozorce. Byl odsouzen* a přepustí na Jaře 1977• De 12.
ledna 1973, kdy byl vsát de vasby, pracoval jako čistič tramvajových výhybek*
Bedřich R a š k a , nar* 31* 1« 1996, rozvedený, Skopalíkova 1S,
pracoval v Šedesátých letech jako spojař. V r. 1971 byl odsouzence několikaletém trestu odnětí svobod» pře trestná Činy padělaní a posměnování
veřejná listiny (S 176 tr. s»)ftínesu( § -216 tr.z»), zavlečení de ciziny
(I 233 tr»z») a pokusu e opuštění republiky (§ 109 tr» z»). Ve vasbi Je
pravdčpedebně ed lete 197«.
Robert M e r g s n * , mr* 12« 12. 1930, resvedený, bytem Sestaíre•a 2.Fmlm
4, jé ©ignatář Charty TI* Je cshemil^průffiysíevák a de r. 1971
pracoval Jako zástupce je onoho čs» podniku Zahraničního obchodu» De té
doby byl Členem BB$b 7 r§ 1971 byl odsouzen sa pokus e tre§tn# Sisy svlečení de ciziny (i 233 tr. jf|) a únosu C i -216 tr.z.), nebot se mírnil propaftovat přes Čs* hranici svého syn®, který byl soudně svěřon de pé8o Mer*
gaiasovy bývalá manželky» Již dříve, v r* 1958, byl trestán Ba nedovolené
•puštění republiky. Hyní je ve v&zbě ed 12. 1. 1978, pí-ectím pracoval jaké
údržbáfc*
František Isroft T i l s , nar» 5. 7* 1932, ženatí, bytem Vyekečil®Ta 60, Praha 4 * Michle, > bývalým důstojníkem čs. arÉódy, ed r. 1970 v
záloze» Pracoval jako provozní v betelu; je ve vazbě pravděpodobně ed
ledna 1978» Je Jediný z obžalovaných, který v minulosti nebyl věmln»
Zdeněk T ě š í n s k ý , nari 29»
1928, ženatý, bytem Oldřiohov 16,
Praha & • Kuale, de m 1950 v čs, yrmádě jako letec,' ed té deby pracuje
Jak* řidifi« Je politickým Těsněn padeeé^ch letí v r» 1954 t)yl odsouzen
za údajnou vlastizradu Xtreet byl zahlazen). V r. 1970 byl odsouzen k podmíněnámu treotu «a tresty M n ublížení na adr^rí (z nedbalosti * I 2^3,
edst* 1, 2. tr»z»). Ve vazbě byl oi 12*1» 1979 a ael pe šesti týdnech
byl propuštěn»
« JBrtE^ÍHP
žaluje Jareslara Dveřáka. ing* Vádeva Keretnéhe a #
Bedřlohá Sa^u, že se • r. 1975, kdy byli ve ^kemi trestu • MtTHaeaBepy a pekud jde e J. Bftř&a 1 peitě^i, tj* pe 4«he prepuitění| depustir11 pHprary k tretftnéaai činu podvracení reputOilc^ pedle | 7 edst, 1 k
I
části 1
z* Tente trestný Sin spatřuje prekuráter předavším • tem,
že ing, Hevetný fypi^ceval tese na téma helsinské konference a její tř-etí
keš, • Udchž srevnáral p«»šry
východní a sápadní Ivrepě a pojednával
e poměrech v
veaeních, Sese prý hodlal poslat do sahraniSí pž prostřednictvím Josefa Sáhory.^Dále ho spatřuje v tem. še tři jmenovaní sasiýaieli
po propuštění opuetit Oe^ceslovensko a (cituji s ob aleby) "uvažovali
sřídit na úseisí SSR tav. nesávislý televizní vysílaS, prostřednictvím ^
hož Chtěli propagovat kapitalistický spůsob života a uvažovali. a2& spen
někteří z nich (obžaloba s^uvádí ani kteří, natol pak nějaký dlkas pro
m é tvrzení) o možnostech diverzních akcí proti Se. ob5an£m působícím v
xahraniSí a vytváření tlaku na
úřady pomocí požadavku výkupného, z
něhož chtěli financovat podvratnou Sinnest preti CSSB a podporovat ideologická centra v zahraničí". Zmínku ebžaleby o údajích úvahách o diversníCh akcích je však nutno - posuzovat - na základě dosavadních zkušeností
se snahou StB o odhalení terorismu a vzhledem k osobním vlastnostem některých obžalovaných a svědků - velmi skepticky. Obžaloba dále óvédí, že
J* Dvořák věděl, že ing. Hovotný má stylsy s rodinou Helisuta Schmidta a
na Willyhe Bránit©» KonsSne viní prokurátor J» Dvořáka, že (cituji) "poskytl Jaroslavu KřejŠímu písemný materiál o tav. osudu obviněného Bveřáka*1. J. KrejSího ezměuje prokurátor v obžalobě m Slověka sw ttepřátelslsým
postojem k "eocialisticžéfflu společenskéiou a státnímu sřízení ; tet® napřé-

~ 23 telství prý prokazuje účast Krejčího na "Mezinárodním Sacharovovc svědectví" (ltribunálu; a "pařížské skupině .Vionale" (:benátská Blennale?) .
Pokud-jde o ing» Václava Novotného (obžaloba hoviní jen z přípravy
podvr&ceni republiky, nikoliv z dalších trestných Činů), prokurátor uvádí. že po propuštění z výkonu trestu v r« 1977 se nezapojil de činnosti
ostatními li pokud tedy jde e další přípravy podvracení republiky), ale
neučinil opatření podle § 66 tr. z*, tj. (uvádím podle tohoto UBtsmovení
trestního zákona) škodlivý následek trestného Sinu nezamezil nebe nenapravil, ani neučinil o trestném Sinu oznámení v době, káp škodlivému následku trestného Sinu mihlo být ještě zabráněn«* Prokurátor ovšem neuvádí, v čem vidí Škodlivý následek Žalované přípravy trestného Sinu podvracení republiky» V odůvodnění obžaloby, a to jak v Části o přípravě podvracení republik- tak v další části o opuštění republiky. chybí ostatně
- až na jednu výjimku - jakékoliv poukazy na důkazy jednotlivých tvrzení,
takže odůvodnění působí nevÉrehodně,
Stejnou obžalobou žaluje prokurátor Jaroslava Dvořáka, Roberta Merganze, Bedřicha Rašku, Františka Veieo a Zdenka Těšínského, že byli účastníky (poskytnutím pomoci) m pokusu trestného dinu opuštění republify
( § 16 odst*l c k i 8 odst* 1 k § 109 odst* 1 tr« z*), jehož m mel v
říjnu 1977 dopustit ing» Vojtěch Vala«
Ing* Vojtěch V a l a , asi 36 letý, byl v šedesátých letech důstojníkem čs* armády; v r. 1970 se stal - v rámci tzv» konsolidačního úsilí třetím tajemníkem (pro vědu a techniku)
velvyslanectví ve Washingtonu»
p
oále hodnověrných* zpráv plnitl tehdy zvláštní úkoly» Wěkdy v první polovině sedmdesátých let byl odvolán do Československa, kde byl uvězněn
a odsouzen pro trestxtf čin proti republice (pravděpodobni ohrožení státního tajemství z nedablesti podle § 107 tr.z»)* Ha jaře 1979 tyl propuštěn* Za pomoci obžalovaných si sestrojil mot«*ový létací stroj - tzv*
vímík - a neúspěšně se na xěm pokusil koncem října 1977 přeletět čs»-rakouské hranice péblíž Bratislavy« Obžalovaní um měli různou měrou pomáhat* Za tento čin á za údajný pokus trestného Čim vyzvédačství (I 105»
odst» 1, 3 b, d tr* z.) byl dne 13» 6» 1973 odsouzen vyšším vojenským
soudem v Příbrami k trestu odnětí svobody v trvání 13 let. V srpnu t»r.
probíhalo u HejvyiŠího soudu CSH v této věci odvolací řízení* Veřejnost
byla z tohoto verejnéhp zasedání vyloučena a výsledek projednávání mi není
znám (na rozdíl od rozsudku prvoinstančního soudu nebyl zveřejněn)» Protože váak ing* Vala byl odsouzen za použití odst» 3, písm» b, d zákonného
ustanovení podle § 105 tr»z*. tedy že se pokusil vyzradit státní tajemství. "ačkoliv m jeho uchovaní bylo zvláat uloženo", přičemž šlo "o t&jemÉtvi zvláat důležité», nabízí se vysvětlení, že Valův pokus o opušt&ní
republiky posuzoval soud jako pokus o vyzrazení státního tajemství, jehož
byl ing» Vala nositelem v době svého působení ve Washingtonu (později mu
totiž žádné státní tajemství nemohlo* být svěřeno) a které by jistě vyzradil, kdyby se mu podařila dostat se na Mpad» I když ing* Vala sledoval
jen svůj osobní zájem a není stíhán za projevy svého přesvědčení, nelze
přehlédnout, že jeho činnost a s ní spojená činnost obžalovaných v trestní
věci proti Jaroslavu Dvořákovi a apel*, která byla v rozporu se zákonem
(§ 109 tr»z*) a kterou nelze schvalovat, je pouhou snahou domoci se politického práva opustit kteroukoli zeni včetně své vlastní; toto právo
je zaručeno mezinárodním paktem, který je součástí čs» právního řádu« Toto
právo lze sice omezit z důvodů ochrany národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky nebo z důvodů ochrany práv a^ávobod
druhých, ale taková omezení musí - podle paktu • stanovit zákon. Cs* zákon o cestovních dokladech tato omezení ntHHWÍ ne stanoví a ponechává na
libovůli anonymních policejních úředníků, jestli vydají povolení k cestě*
Tento aákon činí z ostatních zákonů, z nichž by omezení práva svobodného
opuštění země mohla vyplývat, právně nezpůsobilé dokumenty a je v přímém
rozporu e přísluišrým ustanovením paktu* V případě ing* Valy je navíc znepokojivá výše trestu - 13 let
fakt odsouzení m pokus o vyzvěda5st*í
a okolnost, že oficiální sdělovací prostředky nezveřejnily žádné údaje

- 14 • skutkové podstatě leh» trestné činnosti, ačkoliv rozsudek musí být podle
ústavy a trestního řadu vyhlášen vždy veřejně, a t i i tehdy, byla~li ze
goudního projednávání veřejnost vyloučena« Právo opustit zemi - s nutnými
omezeními, která však ausí přesně stanovit zákon - jakož i právo na správek
livé soudní řízení a na trest, který je v souladu ee zákonem, má kaž<3ý
Slavik* bývalé Českoslovenaké vyzvědáš© nevyjímaje* V případe ing* faly pak
vyvstávají pochybnosti, zda trestní řízení těmto kritériím vyhovělo. Pro
tyto pochybnosti je správné případ ing* Valy sledovat (jako to 5tni v obdobných případech áaineaty International), což ovšem neznamená ani schvalování
jeho činnosti ani jakékoliv sympatie k jeho počínání. Elementární zájem o
osudy těeh, kteří zaujímali klíčová místa ve strukturách státní moci (včetně míst politických) a kteří se stávají obětí pr onásled.fvání, má ostatně^
perspektivní význam: Mže v budoucnu působit jako zabramijícíc nebo a spon
zmirňující faMor při eventuálním nezákonném či zlovolném pronásled ování • •
odstraněných Si poraženích politických Činitelů; tyto obavy nejsou nijak
neodůvodněná, jak dokazují události zejména padesátých let*
Posledním bé&ea obžaloby v trestní, věci proti Jaroslavu BvoMkovi a spol*
je příprava trestného Činu opuštění republiky (§ 7 odst* 1 k I 109 odst• 1
tr* z*J, které se podle prakuráfcorg měli dopustit Jaroslav Dvořák, Robert
Merganz, František Veis a Zdenék fěiínaJ^ tím« že ae pokoušeli vyrobit padělky eestavních dokladů* Bále tím, že <£* těšínský seznámil R* Merganse se
švédsliým státní® pMslufeíkem Bohuslavem Kyptou, od něhož 1« Merganz a J*
Dvořák chtěli koupit dVa pasy po 2 500 Bil* (I podle obžaloby chtěli vycestovat jen B« Ilerg&nz a J* Dvořák.) KoněSně se^měli tohoto trestného jednání
dopustit tím, le zastupitelském úřadu Turecka v Praze písemně nabídli moi~
nost těžby nerostů z mořského dna za podmínky, že ae turecká vláda postará
o jejich odchod do zahraničí,
Případů trestního stíhání pro pokusy * opuštění republiky je v této zemi mnoho* V toiato případě bude stát před soudem §Šet mužů ve věku 42 až
50 let, z nichž tři byli již v minulosti za pokusy o opuštění republiky
trestáni» lva z nich - obu signatáři Charty 77 - vynaložili mnoho energie
k donesení tohoto cíle, přičemž nepoužili ani nehodlali použít násilí a
v tomto případě nejednali ke SkodŠ druhých» Jejich činnost je spojena a
podivným případem ing* Valy«, Současným žalováním tří z nich pro údajnou
přípravu podvracení republiky, jíž se měli dopustit ve vězeni, interpretuje prokurátor celou záležitost v politické rovině a taková interpretace
nemůže nevzbudit zaslouženou pozornost«
L8* září 1®?8
Petr tíhl
Vydali Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
Sdělení

37

Senát krajského soudu v Plzni, jemuž předsedal JUDr Milan Fatzehhauer,
vynesl dne 25» 9* 1978 rozsudek nad Jaroslavem Dvořákem, Robertem Sergai*zeat* Bedřichem Raškou a FranitŠkem Voisorn (viz naše Sdělení č* 35). Ing*
Václav Movotný a Zdeněk těšínský byli ze společného projednávání a «hledem
na svůj zdravotní stav vyloučeni«
Všichni byli uznáni vinnými ve smyolu obžaloby (viz Sdělení č* 35) a
pdsouzeni k nepodmíněným trestům odn<Stí svobody v trvání 18 měsíců* František Vais byl zařazen do prvé, všichni ostatní do druhé nápravné-vý chovné
skupiny* Rozsudek dosud není pravomocný*
26* září 197-
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- 15 Sdělení S* 36
Případ Miloslava J e r n é h • jsme uvedli ve Sdělení Č* 12» De vazby
byl vzat v březnu loňského roku a odsouzen okresním soudem v Liberci k§
třem rokům odnětí svobody nepodmíněně v I* nápravně výchovné skupin!» Údajní. se dopustil trestného Sinu pobuřováni ( § 100, píam. 1 c tr* 2«) tím.
i© tm veřejných místech v Liberci umístil plakáty, požadující zveřejnění
Charta 7?.
#
Ctyřicetiesmlletý dělník Miloslav Cemý se považuje za nevinni odsouzeného* Svou nedůvěru k soudu pio jevil
žq se vzdal opravného prostředku* De výkonu trestu byl zařazen v K7o Pizen - Bory. V současné době
má odpykánu polovinu trestu a jeho celkový* stav vzbuzuje vážné ohavy, zda
se dožije sváho propuštění.
Miloslav Černý trpí přes dvacet let peárazovou epilepsií po těžkém le~
bečním traumatu» Pro traz rukou mu byla přianána 28 precenstní Invalidita*
Z počátku výkonu trestu ©e obnosily epileptické záchvaty, m*j* v důsledku
nedostatečná medikacew Byl kázeňsky trestán pro své stížnosti na nedostatečné lékařské ošetření, na způsob zacházení (během záchvatu byl dozorci
tělesně trestán), konečně za to, že nebyl s te plnit pracovní normu* Ta mu
byla po áel§í době aníšena na 8© procent* Vzhlede® k tomu, Še de června 1973
měl 27teázena^ýchtrestů, cež prakticky představuje nepřetržitý pobyt v
korekci ed 16* 2:* 1971 iédnes, byl rozhodnutím okresního seudu v Plzni dne
18* 7* 197@ přeřazen Clo druhé nápravně výchovné skupiny. (Nebylo mx poskytnuto právo obhajoby, přestože trpí dlouhodobým organickým» poškozením mezku«)
Stížnost proti rozhodnutí soudu, kterou podal v zákonné lhůtě tří dnů m byla
vrácena po několika dnech a edůreděním, že byla v zalepené obálce* Jeho
stížnost ministerstvu spravedlnosti, která se týká zadržování korespondence s rodinou i s obhájcem. který v současné době podává podnět ke stížnosti pro porušeni zákona, byla odeslána až po konfliktu s velitelem věznice*
Při návštěvě odsouzeného dne 18. 9* 1978 byla jeho sestra paní Vlseta
Mikešová šokována neúnosným stavem, ve kterém se nachází® 2»a více než půl
roku pobytu v korekci ztsatil jednu třetinu tělesné váhy a váži euhých
50 kg* (Ještě 24*
1978 mil 76 kg). Memá Metu, ačkoli trpí cherebeu
SluSníku, pro kterou léky dostává. Jeho příděl potravy je krácen na polovina a kapesné obnáší 5 - 1 0 Kčs měsíčně vzhledem k ternu, že není schppen
plnit normu více neš na 65 procent* Obnovily se mu Hemeroidy. které měl
v předchozích létech dvakrát operovány a silně krvácí z konečníku. Poslední článek malíčku pravé ruky má zlomený a neošetřený dlahou* 2rak se zhoršil o 1 dioptrii, v krvácejících dásních chybí zuhy*
Považujeme za nezbytné upozornit, že Miloslav Černý je těžce iéies&ě
postižen a jeho život závisí na příznivé životosprávě a důkladné průběžné
léčbě. Dlouhodobé podávání léků řady an&iepileptik má vedlejší dčihty a
vyžaduje stálou kontrolu* K jeho tělesným útrapám přistupuje nawíc vědomí
společenské křivdy, která započala rozsudkem a tragicky pokračuje opatřeními ve výkonu trestu*
26, 9* 1978
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Sdělení č* 38
V týdnu od 18. do 22. 9. 1978 převedla StB sérii opatření proti několika
signatářům Charty 77 a dalším občanům* Záminky k těmto opatřením byly různé,
jejich skutečným důvodem bylaJBřejmš nepřesná domněnka StB, tlumočená mluvčímu Charty 77 dr* Jaroslavu fabatevi, že "20. 9* 1978 se má podepisovat
společná prohlášení polského výboru společenské sebeobrany (íCCB) a Československé Charty 77". Tato domněnka odpovídala pravdě pouze v tem, že

- 16 s&a* ,20 . 9. 1978 ae v Praze konala tlaková konference - Přee zvýšenou
aktivitu ŽtB bez její pozornosti - na niž byli západní novináři aeznámani a materiály z Srubá schůzky záatunca V?**?"' spoleScnaká adbeobrany
(KEŘ) a Charty 77, která se uskutečnila v tomto měsíci. Obdobně ve Var^ J i ž 18*
1978 byli vyslýcháni mluvčí Charty 77 &r* Ladislav Hejdánek,
Marta Kubišová a dr. Jaroslav Sabate; při výsleších byli mim* jiná varováni před dalším rozvíjením přátelských českeslovenako-pelakých styků*
Dr. Jaroslav Šabata směl sice nakonec 20. $+ 1978 * a dvoudenním zpožděním - navštívit svá příbuzná v Praze, byl však téhož dne s výše zmíněným upozorněním varován před atakem s dalšími osobami* Dr. Václav
signatář Charty 77 a Člen našeho výboru, byl od středy 2 O.
do pátku n^
intenzivně střežen uniformovanými i nauniformovaaými příslušníky
gna.
v 19. 00 hodin byli při odchodu z bytu Petra Uhla zadrženi
signatáři Charty 77 dr Martin Hyblep a Ivana Hyblerevá ( v nejvyěším
stopni těhotenství, porodila dne 24. 9. 1978) a jejich 16 ti měsíční
dcera. Ivana Hyblerevá a dcerou byla P§ výslechu propuštěna ve 20, 30 hod.,
dr. Martin Hýbla? asi o dvě hodiny později* 20* 9. v 19,30 h*šs byl V
Praze příslušníky StB, kteří au vyhrožovali zb#tím, zadržen katolický
kněz Václav Malý, signatář- Charty 77 a člen našeho výboru * ztrávil ve
vězení 48 hodině Téhož dne večer byl na Českesloveneko-polekých hranicích vyveden z Vlaku student Tomáš Petfivý, který maní signatářem Charty
77, a byl Bezpečností zadržován po 68 hodin. Konečně krátce před půlnocí dne 20* 9 . byli Petr Uhl a jeho manželka *áaaa Šabatová^ signatáři
Charty 77 a Členové našeho výboru, přinuceni vystoupit z vlaku, jímž se
chystali odjet z PrahyS Po odmítnuti tothoto protizákonného omezení maz
osobní svobody byli příslušníky VB a 8SŮ8 fýzieky napadeni (ddery hranou
dlaně, doprovázenými výkřiky "karate") převezeni do Konviktská ulice a
podrobeni osobní prohlídce. *nna Sabatová byla propuštěna asi po hodině.
Petr Chl byl zadržován po více maž 36 hodin a nakonec po asi desetiminntová rozmluvě* při níž se mu orgán StB mj. částečně omluvil za brutální
postup při zadržení, též propuštěn* Ve dnech
a
9. 1978 byli
Vyslechnuti signatáři Charty 77 Ludvík Vaculík, Julius TMdn, Andrej stankevič a další* Podia předběžných zpráv z Poláka došlo také ve Varšavě a v
Krakově v tomto týdnu k několika zatčením a domovním prohlídkám.
Výbor pokládá za zřejmé, Že zásahy orgánů SHB proti svobodě a lidské
důstojnosti %ýše uvedených osob postrádaly zákonného opodstatnění* Proto
znovu upozorňuje, že omezení resp. zbavení osobní svobody jsou podle čs.
právního řádu trestná činy.
^7. září 1978
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Sdělení S* 39
Jak jsme již oznámili ve Sděleni 8. 30, je Jan Z a a t 1 i k . nnrt363? 1948, ^ c i ^ g eigatář Charty 77, Čy^m Praha 5, S t r o ^ e M c S h T
S * ^ g^cevnik
krimii^logickáho při
^ Ž ^ T ř * ^
91.,8. p ? 8 ve vazbě ve věznici ministerstva sS*a**dlnoatl v Praze - Ruzyni (zástupci zaměstnavatele ma byle přím* de věznice
doručeno rozh+dnuti e ckgmšSám zrušení pracovního ptměru).
Usnesením vyšetřovatele StB ze dne ž. 9. 1978 je stihán *pre přínravu
k trestnému Sinu podvraceni republiky (3 7/1 k § §8/1 tr. a*)* nebot od
konce roku 1977 do zadržení vyhotovoval, rozmnožoval a připravoval se rozšiřovat písemná materiály, jejichž obsah je zaměřen proti státnímu zříze-
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ní v &SR"* J* gmatlík vydal zrninavané materiály Již 31» arpna 1§73 veder ergáso&m BeapeŠnesti, jimiž bgrl předtím aadržea, vyslýchán &' nakenec
Sweiext de evéhe bytu, Plaste byl^? 21. 9. 1973 provedeny destevní přehlídky v chlupe J» Zsiatlika (Maka, »křes Běttín) a v bytě», který »bývá gpelsini s aatkeu« Přehlídka byls vykonána i t pokeji, užívaném matkeu J„
liaatliks, kter| preti teoute peatispu pedalsi stížňeďt« WPL ebeu prohlídkách aetySy «$08% iéiDé píaeimestl»
k tesu. 1# píessmesti aabsvené Jií 31» 3« Joeu materiály
Ghaítj 771 íllezefické stati a literární práce. Je trestní stíhání a
m%mňmt J* Ztatlíka hrubým perušeaím meaináreánich paktů e li&slsých
p^ávsch, které Jseu seufiáatí Seekeslevenskéhe prámníhe řádu* Výběr se
přete ebrací na vlectuo^, káe tyte pakty respektují, aby ee zasadili a
ekaiašité prepuštění J* Zmatlíka na ovábedu a aa «astavení treatníhe sžk
stíhání preti nisu*
27» gáfí 1§7S

Sdclerjí

Výběr na ebraraa nespravedllvS stíhal ch

40

V útexý 3« 10* 1978 • 7» §0 heů* se kené u Sšetskéhe seudu v Brni,
Reeeewelteva 16 hlavní líSení s Petre» C i b u l k e * . Liberea
O h l e u p k e m a Petrem í e a ; í c h a 1 e m • Všichni Jaeu ftade•áni pre tr. Bin pebuřevání (§ 100 eist« 1, píesm, a tr, ».), Jéhež se
úáajaš ušli iepustit reziraieževóním hůdebních nahrávek, literárních textů
a nateriálů Charty 77 a erganizeváním kencerfeů (viz naáe Mátasl i* t a
tt)»
Ve čtvrtek 5*
1978 v 10,30 hed se bude a krajsfeéhe aeudu v Imě
Reeeewelt ova 16 kenat veřejné sedání v tr. věci preti Jana f i m o e »
• i « Scad prejedná edvelání ebžlevnéhe i prekurátera preti reasušku
měsiekéhe seudu v Brně, Jímá byl Jsa Steaa edseuaen k esmimSoíčníjnu ne*
pedmíněnéaiu trestu odnětí svebefy ^ (vis Sdělení 8. 28).
30» září 1978

Výběr ns ebranu nespravedlivě stíhaček

Sdělení 6» 41
lne 1» 10. 1978 se iti uskutečnit třetí pracevní schůals 81en& Výběru
epéleSeaské sebeebrany (XCB) s Pelaka a ai^oatářS CJhartj 77 a Ceakealov@nska* Orgány pelské a.
Beape5i»sti se tentekrát e pl^eievaní sehňzee
áevMěl^, Vfpétral^ i místě* Mm se
kenat a reshedly m s^skm
amaMt. Miste setk&oí - Cesta čs0-pelskéhe přátelství v Krlceneiídr» b^le
ebsasene issieba áesítkasai příslušníků pelaká IB a D afis-StB • VB; %te
ergángř mll^r k áiap« iei smehe m%$ r^b íver^ých raaieveu teohnikeu« Střežena byla i blíaúl rekvea&í střediska, hersM beu% s. Imevé M f *
Všichni turisté, ptóc/bující se v blízké st i Oesty pMt elství, by li l®gitiaeváni,
•p&tfmtd se údajně uskutečnila i na Oravě & • fatrách.
Tate keerdinevaiiá akce pelicejníeih ergánů ebeu států ^velála znaSneu
pezernest turistické veřejnesti* Z Ss« strany se mtíaéak^ chtěli sáSastnit
mluvčí Ch rty 7? Jareslav Sabate, signatáři
77 IHaáelf BattSk, Jiří
Bednářf Václrv E^vel, Peval L<mdev^£ý, ra Jiří Hěmec & dále student feaiáS '
P^třii^. Všichni se pekužsili rHan^oti apúseby destavit se na BÍste s-ehúak.y>
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•lak byli policií zadrženi a «statní se z blízkosti místa setkání osmi vzaálili, kdyä viděli, Že schůzka je zmařena, Jiří Bednář byl nškollk hodin internován s vyslýchán v kiosku u zrušené Ohří boudy na Cestě
přátelství» odkud měl možnost vidět, jak polská policio zadržela Sieny
KOR Jam. LÍtynského, zdárná I&ehnika m Piotra Malínského* Jiří Xšmec, Xomáš Petřlvý a* Jaroslav Sabata byli zadrženi 1« 10« 19?0 v Peci pod Sněžkou a odvezeni na okrsekJTB v Peci« Tomáš Petřivý byl převožen do cely
předběžného zadržení do Zaeléře; po padesáti hodinách zadržování byl propuštěn m svobodu* Jiří Kěmec byl převezen do cely předběžného zadržení
v Praze, konviktské ulici; na svobodu byl propuštěn po 59 hodinách zbavení osobní evebody* Formálně byli oba zajištěni podle § 23 zákona^o SUB.
Ha okrsku VB f foci pod Sněžkou se přísločníei SUB k Jaroslavu Šaba*»
tovi chovali hrabě ' a trdfc álně; je zjištěno, že dva uniformovaní příslu§»ícá
VB Jaroslava itóbatutloukli rtikaaia* Tomuto násilí ny chodbě okrsku VB se '
Jaroslav labata nijak nebránil, přesto však byl poté vtažen do místnosti,
dkud bylo slyšet křik a 4dary* Podle dostupných informací byl Jaroslav
abata převezen do věznice ministerstva spravedlnosti v Hradci Králové a
v souvislosti se zmíněný* konfliktem obviněn z trtstn^ch činů útoku m
veřejného činitele podle I 155 a I 156 tr* zákona* Konflikt byl vyvolán
příilugníky VB* Výbor proto připomíná, že násilí« jehož tito příslušníci
použili proti Jaroslavu Sabatoví* nebylo zákrokem ve sny ola zákon o SUB a
že i sama užitá metoda násilí * údery rukou « není podio zákona o SNB
Ci 32 odst* 1) přípustnou formou služebního zákvoku* Jednání příslušníků
bylo tedy takové povahy, že podle zákona nepožívali při tomto konfliktu
ochrany veřejného činitele* Výbor proto kvalifikuje trestní stíhání Jaroslava Sabaty jako nezákonné*
M a * Jaroslav Sabata, nar. a. U . 1927, sigaatd* Qmrty 77 a její
mluvčí, psycholog,-bývalý vya^coškolaký učitel na %dvorzitě J.
Purkynë,
v r. 1968 člen ústředního výboru
v letech 1$71 až 1976 vězn## z politioMýh důvodů, je nyní v invalidním důchodu* Trpí těžkou srdeční chorobou (prodělal $ infarkty myokardu).
tři dàapëM dêti, jejichž adresy
uvádíag: -^nna^abatová ml., ^ p i c M 8. Praha 2; Jan gabata, Havlíčkova
Brno; Václav M a t a * Leystraae 106/111/8, 1200 Wien (Rakousko)*
Celou akci Bezpečnosti pokládáme za protizákonná omezování osobní svobody občaná* Rozvíjející se gpolspráci a přátelství polských a československých zastánců lidských práv nemůže přirozeně nijak narušit.
(Zpracováno podle zprávy Václava Havla ze dne 3. 10. 1978 a podle
dalších pramenů.)
4* října 1978
Výbor na občanu nespravedlivě stíhaných
Poznámky: Obvinění: § 155, odst 1, píem <ktr* z* a I 136, odst* 2 tr*z*
Věc vyšetřuje: Vyšetřovatelka okresní prokuratury v Trutnově
feuda Adamová
(3tàaÂ eeî

^
nám* í r ^ i S ^ l * '
5, Václavské
J* fabatovi by měla být doručen® korespondence od kohokoliv: jeho
adresa je: J« S*, 2* 11« 1978 (datum nar* vždy uvést!)
Věznice US
.
*
500 61 Hradec Králové

19 Sdělení 6* 42
lne 3* JO. 1978 se před senátem městekšho soudu • Irni za předsednictví JCBDr fišlsívského konalo hlavní lišeni v tr* věci proti Petra C i b u 1
k n i , Liboru O h l i u p k i T i . e Petru P o s p í c h u l o v i
(via naše Sdělení
2 a S* 12 - Věra Cibulková byla mezitím propuštěna
z vazby a tr» stíhání proti ní bylo zastaveno) • Vsiehni tři Awtm oá' dubn*
1978 ve vazbě a šalotea je viní z tr* Sinu pobuřování ( I 106/ la tx^z*)«
jahol se ááajni mftli dopustit tím, že rozmnožovali hutební nahrávky a literární texty a organizovali v bytech přátel vystoupení zp§vák&* V rozporu
se zákonem nebylo n® P. Pospíchala pohlíženo jako na mladistvého, a Skoli
so údajné trestné činnosti dopustil před dovršením 13 let věku* Oblalivaní
před soudem rozhodni popřeli, že by se dopou&tlli tr« Sianossti* V pr&bihu
líčení podali obhájci L* Chloupka a P* Pospíchala návrh m propuštění svých
mandantů z vazby:*: f odpoledních hodinách soud hlavní líSení přerušil a po
pomstě oároSil další projednávání případu na neurčité, sniš uvedl áivoáý
avého rozhodnutí (což jt postup přinejmenším neobvyklý) a aniI zaujal stanovisko k návrhu obhájců m propuštění X>* Chloupka a ř* Fospíohals z v zb
(což měl podle zákona učinit)•
Ačkoliv jednání soudu byl© veřejné, byli So soudní síně vpuštěni jen
rodiče obžalovaných* Přátelům obžalovaných, kteří ee v počtu 2© - 30 k líčení dostavili. zabránili příslušníci IŠB ve vstupu do soudní budovy,
zjiltovali jejich totožnost, fotografovali je a šest z nich předvedli a vyslechli* Daláífityřipražští přátelé byli při návratu z Brn© s a M o n i u Velkého Maziříší, vysycháni s přinuceni podrobit se osobní prohlídce a prchlič
es vozu* Zástupce .ftanesty International, dr* fol%ang SlgM? z Vídně, který ®e chtěl procesu zúčastnit jako pozorovatel, byl zaárzen při příchodu k
soudní budově a propuštěn aš po ukončení sviního jednáním Bslšísai výalechu a prohlídce byl podroben též při překračování Seiiikoalovensko-raiouakých
hranic*
Výbor pokládáipostup proti F. Cibulkovi, L* (Sloupkoví a P* Poopíchtlovi za svláSf «třesný případ justiční svévole* Jsou stíháni týluánS za proevy kulturního zájáa a aktivity, na kt«fé' maJÍ plná právo nejen podle
#* ústavy a přijatých mezinárodních p&Jctt, ale i p«<Q.e elementárních norem
civilizované lidské spoleSností* lez ohledu na výsledek procesu je již
eama áestftm^eíStií vmzb® těžko odčinitelným příkořím, spáchaným na těchto
třech mladých lidech*
Výbor konstatuješ
Mnozí Ss* kulturní a vědečtí pracovníci - vSetnd některých SIm& Výboru provádíJÍ obdobnou "trestnou Činnost" v daleko větším rozsah» než naši
tři iMl brněnští přátelé, aniž by za ni doposud byli trestně atíháni*
F* Cibulka a apel* jsou nevinními obtmi nejen v právním ale i politickém
obětfi, které jako neznámé & bezbranné' kgr% vybrány za tím
údolem. aby se tvr<3ý postup vůfii nim ©tál precedentem, hrozbou celé &»»
neoficiální kultuře a s euSasné zkušebním klenem reakce mezinárodní veřejnosti*
Kezvyklý práblh hlavního líěení i mimořádná a protizákonné opatření
proti zainteresované veřejnosti ukazují, le si státní aoc není jista přesvědčivostí svého vlastního stanoviska*
Vymýváme proto domácí i mezinárodní veřejnost, aby důrazně vystoupila
proti bezpráví, páchaném ns třech mladých lidech - již proto, že a jejich
osudem se možná rozhoduje i o příští^ osudu Se sko slovenské kultury*
5* 10. 1978
Výbor tm obranu nespravedlivě stíhaných
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Sdělení Č» 4Í
fe dnech 8. &
září 1978 se před senátem městského soudu v Pfcaze,
Spálené ulici 5. 2, konalo hlavní líčení v trestní věci preti obžalovaný
frantilku H r a b a l o v i , nar. 17 • ?• 1952, dělníkovi, zaměstnanci
v n*p. Mitas v P»ze, bytem H® Plíekavě 123/2?, Praha 10 - Hostivař a
ji"ÍSu V e 1 f e v i . nar* 1952 , dělníkovi a Jindřichova Hradce. Oba
jseu ve WB»bě eá tlnora tiri (Fr. Sraba! od 16. 2), Prokurátor je M u j e
z trestného 5inu podvracení republiky ( 1 f8, edst. 1 tr. z*) a te Franrlí&km Hrabala pre Šíření jeho politických statí (Palach • naše nárední svědomí, Dali jste nám chléb a hry, Ha naší straně je pr
a právě, několik otázek a j.) mezi jehe přáteli, Ji Mho V elfa pak pre Síření nokterých
politických názorů Františka Hrabala i názorů vlastních, a. te formou
plakátt & nipisá aa zdech & silnicích. Obháicem Fr. Hrabala Je J®r édelf
Laknvec z itvekátuí poradny 10/B, Praha 1, Štěpánská 16. Věc vyšetřoval
vyšetřovatel Státní bezpečnosti per» Sak. Během hlavního líčení ®i Jiří Volf stěžoval na hrubé zacházení vyšetřovatele Státní bezpečnosti. Seud chce tehete vyšetřovatele Vyšle chneut
Jako svědka, a' přete hlavní líčení přerušil. Má se v něm pokračovat 11»
října 1978 v 8.00 hedin v budově uvedenéhe soudu (místnost č. 83, 2* patře).
Obžalovaným hrozí trest eteltí svobody eá jednoho roku de pěti let.
Oba obžalovaní jsou ženatí, Jiří Volf má roční dítě. Manželka Františka Hrabala, Věra Ir&baloéu bydlí na výie uvedené adrese o Je zaměstnána
v SUTL ve Spálené ulici. František Hrabal trpí nemocemi páteře a zažívacího traktu»
10. 10. 1978

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Sdělení 5. 44
Sne 24. 9. 1979 zahájil vyšetřovatel okresní správy vy šeřt ování VB v
Liberci kpt* Benda trestní stíhání signatáře Charty 77 Ladislava Oeiwaa,
dělníka, bytem Vratislavice n. Misou 1406. okr« Liberec, pro* trestaý.
čin hanobení národa, rasy a přesvědčení (i 198, pí a * b tr. z*), nebol
dospěl k názoru, že' Ladislav 0 1 1 I i I "veřejně a pohorilivtfm ap&sobem
hanobil skupinu obyvatelů republiky proto, žejsou stoupenci socialistického společenského a státního zřízení"o Ladislav Oenasn Je vyšeřtován na
svobodě: a hrozí wx trest odnětí svobody do jednoho roku.
Podle vyjádření Ladislava Qenaana bylo trestní stíhání vyvoláno incidente dne m* % • 1918 v domě č. 1404 na sídlišti ve Vratialavicích. X u
Ladislava Cenaana, kterf v mírně podnapilém stavu iádal slušně domovníka
o klíč od společenské místnosti, napadly tři oeoby, a to referent pro
zvláštní úSely n.p. Bytex p. Petřík, domovník Herda a bývalý spolupracovník L. Oaraana p. Petr; všichni joou členové KBO. utočili na něj slovně
("ty Obráněe lidských práv") a tloukli ho pěstmi de obličeje. Ladislav
Cerman ee nebránil, byl převezen hlídkou VB na záchytnou &t irdci, ůrvštf
é m byl obviněn a uvedeného trestného Sinu a vyšetřovatel podal návrh na
irvalení do vazby. Po 46 hodinách předběžného zadržení prokurátor réak rozhodl, že vazbu neuvalí. Ladislav Cersaan re svém vyjádření tetoá úvááí, že
svědek Petr vypověděl, že L. Cerman - v rozporu se skutečností - měl vy#
řknout výroky typu "komunisti poeraný". Ladislsv Germsn uvádí, Še JÍŠ v
minulo ati došlo mezi ním a uvedeními třemi nruži k několika konfliktům osobního rázu« v
Xiadislav (yerman klade t$to trestní stíhání do souvislosti se svou aktivitou v Chartě 77 (připomeňme nqpř. solidární akci ckupiny libereckých
občsná - mladých dělníků --za těžce nemocného vězněného Miloslava Černého

• ai •
z Liberce, ktaxého osobni nikdo z nich nezná) s rovněž do souvislosti s nadámým. teroristickým útokem na signatáře Charty 77 Jiřího Kasala (viz
naftě Sdělení č* 29) o
1#* 1®» 1978
Výbor na obranu nespravedlivá atíhaisých

Sdělení Č* 45
Od 23» března 1S78 Je ve vazbě Jiří V e s e l ý , byte» Liberec Irálfr HáJ% ICubánaká 378* Je obviněn z trestného Sinu pobuřování (5 100»
oist# 1, pln a tr» z«), jehož se měl dopustit dlouhodobý® zasíláním l o
piá statním orfán&ii; tito dopisy měly charakter sociologických a polito*
logických stádií kritického zaměření» Hlavní líčení ée mílo konat již v
červnu t.r., ale jeho termín byl několikrát přesunut,
Jiří Vese3ý byl do rokulfSI středoškolským profesorem na Střední
ekonomické Škole v Liberci: pro své postoje s let 1968 - 69 byl propuštěn
a po období n«zttóftosnoetí pracoval až do svého zadršení v advokátní
poradní» Jeho manželka (bytem tamtéž) je učitelka, mají dvě děti (12 a
16 let)* adravotisí stavuj* Veselého 00 v prfibehu vazby zhoršil*
11* října 1978

Výbor na obram nespravedlivě stíhaných

fýbor no obrsai nespravedlivě ttíhách vydal v záM další Portrét - tentokrát je to Portrét publicisty «Jiřího I»®€srer®. Vzhledám k rozsáhlosti
této literární práce - 7 strojopisných st$an - nsiaůžesje^aneéíjEa eíslbjF
zveřejnit.Proto na ni naše čtenáře alespoň touto cestou upozorňujeme*
'
000

Dopis prezidentu Seskosloveneké socialistické republiky
Pane prezidente,
zasíláme Vám s tímto průvodním dopisem zprávu, se kterou ae na své přátele
a známá obrátila paní Siena. Brteltová, zprávu, která v nás Jako v ženách
vzbaSHe nejvyáší rozhořčení«
Již po léta j«sae spolu se svými muži, přáteli® dokonce i dětmi vystaveny
šikanám a postupnému vyobcování ze společnosti ve jménu ták zvaná konsolidace jen protot že trváne na svém právu žít v' souladu se &výa svadomím a
domáhat ee taliového uepořáiání věcí veřejných, pro' jaké nám dává prostor
naše ústava* zajištlní Aktivní a demokratická účasti vSeeti občanů bez ohledu na. jejich politickou příslušnost, na hospodářském, kulturním a politickém isivotě společnosti* Nyní jsme navíc v osobě Zden* irteltcvé vystaveny
hrubému násilí a ponižování i ve sféře naší ne j intimnější lidskosti*
Stručný obsah přiložené zprávy t
Bne 9* erpna WfB byla Zdena Irteltová, vysokoškolsky vzdělaná žena a
samostatně lijící matka dospělého syna, poté co odmítla vypovídat o tom,
kterým za svých přátel opisovaka na stroji jejich literární práce (což,
jak každý ví, nikdy nebylo a nemůže být trestné), zcela neslýchaná nařčena z příživnictví a prostituce a převezena příslušníky VB z budovy M0 VB
v Praze 10, Nm Míčáakách S m venerologické oddělení u ¿polináře, donuc$na
podrobit se ponižující«! vy Setření a "hospitalizována* v tomto polovšzeaském prostředí po plných čtrnáct dnů! .SmozřejmS byly-výsledky venerologicicého vyšetření negativní; přesto byla Zdena Irteltová i poté, kdy aa>-

sela být pro silné krvácení převezena na gynekologickou kliniku k operativnímu zákroku, již hodinu po operaci odvezena zpět do infekčního
prostředí venerologického oddělení 1 Teprve za čtyři dny po operaci,
když již dva dny přes značné celkové oslabení držela hladovku a odmítala
brát léky ve snaze upozornit na neudržitelnoet a zoufalo st svého postavení, byla odvezena zpět na MO VB k dalšímu výslechu (I) a později propuštěna* Za celých čtrnáct dnírnesměla ani jednou zatelefonovat svému
synovi, neměla zpráv o své těžce nemocné matce, o kterou se ataré, ne*
směla se spojit se svým právním zástupcem! Ne, nebyla propuštěna s omluvou! naopak s výhružkami do budoucna* Také ji, jako už mikto$m z nás,
řekl jeden z příslušníků, že oni "mohou všechno". Také jí, jako už mnohý$ z nás, nabízeli příaiu&níei SUB "vystěhování se země do osmačtyřiceti
hodin", jako jediná "bezbolestná" řešení*
Žádámé vás jako ženy; matky a občanky této země, v níž máme přirozené
i ústavou zaručená právo žít, pracovat a vychovávat děti, abyste zakročil*
Nejen socialistický, ale Šádný stát na světě, nechce-li si vysloužit yMxtn
přívlastek "policejní". nemůže ponechat institucím státní bezpečnosti
tolik veřejností nekontrolovaného prostoru, aby jejich příslušníci mohli
prohlásit, že "mohou v§echno", aby taká de facto zasahovali do všech sfér
lidského života, ovlivnovali rodinu, zaměstnavatele, školu, dokonce i
lékaře a soudoe v neprospěch občanů, vydaných do jejieh moci z politích
kých, ale 1 jiných důvodů. Takovéto "moc", vymkne~li se jednou společnosti s rukou, se nakonec nezastaví před nikým* Příkladů s minulosti 1 ze
současného světa je dost*
S ohledem na to* že se jedná o případ zvláště otéesný (a nikoli první)
obtáčíme se na Vás osobně, třebaže kopii dopisu zasíláme také na Federální shromáždění,floderálnírauministerstvu vnitra a ministerství zdravot»
niotví G8R9 a žádáme Vás, abyste povólal viníky k zodpovědnosti a nedopustil, aby v naší zemi mohl kdokoli takovým způsobem zachátet se ženou*
Žádáme také, aby se příslušníci SNB, zodpovědní za tento případ, paní
'Méně Erteltóvé písemně omluvili.
Chceme věřit, že se podobný případ už nebude opakovat*
V Praze dne U * % 1978
Podepsányl
Marie Benetková
jma Marvanová
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Anna Sabatová
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Marta Kubišová
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Drahoslava Libánské
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Jaroslava Lopatková
Věra Vránová
Květa Marková

• 23 Inspekci Sboru národní bezpečnosti,
federální ministerstvo vnitra
Praha 7, Obránců míra 85
Praha 23. 9. 1978
1
TCi itiánost
'
Podle 61« 29 ústavy podávám étížnost na orgány ministerstva vnitra,
které se perzekucí mé osoby a mé rodiny dopouštějí protiústavního.,, a
v nikterýeh případech i trestního jednání*
Jsem signatářem Charty 77 f aktivním stoupencem beje za lidská práva
a dodržování zákonnosti a členem Výboru na obranu nespravedliví stíhaaných.
Od ledna 1977 jsem zvýšenou měrou perzekvováns Byl jsem vyloučen z
JRQH, vojensky degradován a podnik, kde jsem pracoval jako projektant
(původně v souladu s mou vysokoškolskou kvalifikací - jsem strojní inženýr) 38 mnou k 31o' 1« 1978 rozvázal pracovní poměr výpovědí, Teké soud
zamítl mou žalobu, jíš jsem se domáhal neplatnosti výpovědi. Všechny tyto
kroky byly otevřeně zdůvodněny faktem, že jsea signatář Charty 77« Dále
mi byl odpojen telefon a ca ©Aut řidiesSý průkaz* Od sárí 1977 je máj byt
nepřetržitě střežen příslušníky Veřejné bezpečnosti, kteří nejen že kontrolují osobní doklady osob vstupujících do bytu, ale někdy
brání i
ve svtupu, resp. je po opuštění bytu zadržují. Koncem ledna loňského roku byla takto omezena osobní svoboda áosítek čs. občanů; v poslegní době
nebyli do bytu vpuštěni resp. byli u bytu zadrženijaapř. Peter Buegg,
tajemník Švýcarské mírové rady (Gartenhořstr. 7, Zurich), Michael Shaskevich z amnesty International (9056 South Pleasanfe Avenue, Cfyicago, III.,
Wi), mluvčí Charty 77 Jaroslav Sabata (dne 11. 8. 1978 byl přinucen pod
péhrůžkou násilí opustit Prahu, kam se přijel starat o děti své tehdy nemocné dvory), signatáři Charty 77 František a Mario Masterovi z Ostrova
nad Ohří, pan Blum z norského rozhlasu, dva novináři z Roto Fahne z NSB a
naposledy dr Martin Hybler a manželkou Ivanou, která je v npjvyŠSÍm stádiu
těhotenství a která byla nucena dne 20. září t.r. se svoz 18 měsíční dcerou podrobit se ve večerních hodinách výslechu na okrsku VB. - Do zaměstnání, na procházku, s dětmi do parku, do kina nebo ke dveřím bytů přátel,
které navštěvuji, mě doprovázejí muži operativy Státní bezpečnosti, jejichž
auto fatra 603 jezdí za mnou a parkuje pokud možno nejblíže budovy, v níž
se momentálně nalézám. Tito muži legitimují osoby, a nimiž se zastavím
na ulici; sednu»li si & někým v kavárně, pošlou do ni uniformované příslušníky VB, aby zjistili totožnost osoby, e níž hovořím. Přátelé, kteří
mě navštěvují, jsou vyslýcháni a příslušnici Státní bezpečnosti je nabádají, aby k nám neChodilio V posledních měsících se jim Státní bezpečnost
snaží často namluvit, že jsem pdezřelý z přípravy teroristických akcí;
uvádí to při výsleších kde komu (mohu uvést řadu příkladů), jen ne mně
samotnému. Těmto útokům na moji čest a pověst neučinil přítrž ani generální prokurátor Feješ* jehož jsem 13. srpna 1978 požádal o přešetření. Naopak, koncem srpna 197@ mě vylíčil časopis Signál, aniž uvedl má příjmení,
jako politického dobrodruha a teroristu. Ne stíšnosti nikdo nereaguje; napíšeme-11 o zvlášt křiklavém porušení ústavních zásad nedotknutelností
ftsoby a obydlí do zahraničí, není náš dopis vždy doručen, resp. adresátovi (stalo se to paní France de Nicolay, 31» rue áes Liona, Paris 4 )
dojde • v obálce našeho dopisu zaslaného na doručenku, úplně jiný text, v ftsH
daném případě prohlášení Gkmrtj 77 z 1« 1. 1977. Weustálé konflikty u dveří bytu murotizují naše děti (3 roky a l a půl ro^u). Neexistuje žádné
soudní ani jiné veřejná rozhodnutí, které by opravňovalo orgány VB a StB
k hlídání našeho bytu, sledování má osoby a k dalším zásahům. Rozhodl o
tom - podle svého vyjádření - pplk. Pavlovský ze Státní bezpečnosti« Připomínám, že neexistuje zákon, který by umožňoval nařídit takovéto zásahy
do soukromého života; zákona o ochranném dohledu, který umožňuje soudu»
aby na zákonnou dobu určil propuštěnému vězni omezení práva pohybu a pobytu a omezení společenského styku, stanoví podstatně menší intenzitu omezení
a zásahů, než je tomu v mém případě. Avšak ani ochranný dohled mi žádný
soud nikdy neurčil, ^evede se proti mně žádné trestní řízení. Proto je

- 24 třeba považovat tyto zásahy za zcela svévolná. Toto svévolná zasahováni
do soukromého Života, do rodiny, domova a korespondence jsou hrubým porušením Článků 30 a 31 ústavy a Článku 17 mezinárodního paktu o politických a občanských právech. (I když poněkud menší mšrou než já, jsou podobnými opatřeními perzekvováni i další Čs. občané; v posledních mč-sících zejsápa dva mluvčí 3harty 77 filozof Ladislav Hejáánek a psycholog
Jaroslav Šabata.)
_
^
^
,
. , .
Ještě závažnější je však, že jsem čaa od času zbavován osobní svobody. Stale se to vloni v březnu v době pohřbu mluvčího Charty 77 filozofa
Jana Patočky, kdy jsem byl uvězněn s mnoha dalšími* dále 27. - 28. záři
1977 v dahě nroceau a iiáen, rv Alešem Macháčkem a Vladimírem Laštůvkou,
dále 6. 1* 1978, kdy jsem ve stejnou dobu jako filozof Ladislav Hejdánek
byl zadrlován po soda hodin na okrsku VB Praha 2, nám. Mru* aniž k tomu
byly zákonné důvody, dále 29. 5. až 1. 6* 1978, kdy jsem byl - ©pólu s desítkami dalších chártistů - zadržobán téměř čtyři dny v době státní nárvštěvy p* Irežnlvs* a koBečně v uplynulých dnech
' a 22* září' 1978.
Celkem to bylo doset dnů; navíc jsem byl dne 27« července l§7@«r spolu
o dalšími osobami - podroben v budově' okrsku VB, Praha 6« til* Okalova,
nezákonná osobní prohlídce^ a to poté, co jsem navštívil svého-přítele
spisovatele Václava Havla, v jehož bytě jsem byl yytliáfclm protiprávně
zadtžen* Všechna tato nezákonná zbavení osobní svobody •» až na zadržení
6« 1* a 27. 7* 1978 « byla zdůvodňována zákonným ustanovením podle § 23
zákona o SIS. podle něhož je však-možno zajistit tm nejvýše 48 hodin toho,
kdo výtržnostmi nebo jiným nepřístojným chováním narušuje veřejný pořádek; účelem tohoto oprávnění je provedení potřebných služebních úkonů*
4ž na poslední zajištění jsem však vždy tryl odváděn ze svého bytu a žádné
úkony se mnou většinou nikdo neprováděl*
Poslední zbavení svobody osobní a způsob jeho provedení je pak vyvrcholením tohoto porušování zákon&i Dne 20* září 1978 jsme e manželkou sledováni příslušníky operativy StB ~ nasedli do rychlíku č* 623 na hl*
nádraží v Praze (pravidelný odjezd 23, 5Q). Chtěli jsme cdejet na několik
dní z Prahy na výlet io hor na Českomoravskou vysočinu* Bylo to poprvé
po několika letech, kdy jame měli možnost odjet na pár dní bez dětí. o
něž se mezitím měl starat můj tchán Jaroslav Sabat a* (UŽ jemu bránila
Státní bezpečnost vrodjezdu z 1nuu kde žije,- do Prahy, a proto jsme mu*
seli odjezd o den odložit*) Pracuji nyní jako dělník na směny a podle
rozpisu amin jsme mohli odejet jen v tyto dny, kdy na mne vyšlo delší
volno* Těsně před odjezdem rychlíku přišli do oddiléní vagonu, kde jame
seděli, dva příslušníci OSQZ, legitimovali mě a vyzvali mě, abych je následoval* Když jsem oamítl, přišel příslušník VB ae služebním psem a násilím nás apolu s příslušníky OSGES vyvedl z vlaku* Přitom moji ženu a mne
asi deoet minut bil, do mne i kopal* Rychlík b H v důsledku toho cca 15
minut zpoždění* Když jsme byli odváděni z nástupiště, přispěchal npor*
Mojmír Sasík s jedním svým kolegou a pod jejich velením jsme byli odvezeni do vězení v Konviktské ulici, kde jsme byli oba podrobeni bezvýsledré
osobní prohlídce * Manželka byla propuštěna a já jsem byl po následujících
36 hodin v cele předběžného zadržení - opět & prim poukazem na zák* ust*
podle § 23 zákona o SUB* Jediné alužebgí úkoz$r, které se mnou byly provedeny* byla mnou odmítnutá nezákonná nabídka, abych se nechal vyfotografovat a sejmout otisky prstů, dále důkladná prohlídka. laého ta® lékařem a konečně určité omluvy při propsětění, doprovázené ovšem dalšími výhružkami*
Celý zákrok byl naprosto eyniclsým popřením všech zákonných norem, zaručujících svobodu pobytu a pohybu a nedotknutelnost osoby*
Žádám vás 6 prošetření a o nápravu* Vzhledem k dlouhotrvajícímu stavu
bezpráví a stupňujícím se útokdm proti mně a mé rodině, jakož i vzhledem
k tomu, Že dosavadní stížnosti - moje i atfch přátel - nebyly vyřízeny, jsem
nueen obrátit se na mezinárodní veřejnost s žádostí o účinné projevy soli"*
darity.
Soporučeně - Co: Guatáv Husák, prezident SSSR
Petr U h 1
Anglická 8, Praha 2
ooo

Generální rada
Socialistické Žnternaoionály
Vážení pánové,
už deláí dobu cítíme potřebu politických styků mezi československými
socialisty a Socialistickou Xntexmcionálou* Obracíme se na Vás proto, abychom Vás seznámili se mým. postsevením a úsilím« činíme tak v soul&du s 21®
ustawy uSSR a §1» «2, 19* 21 a
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jenž je součástí československých zákonných norem«
Historicky nenavazujeme přímo ga žádná politická seskupení tak jak
existovala u nás před rokem 1948« Určující význam pro nás mají především
východoevropské zkušenosti posledních třiceti let* Politický směr, ktexý
jako nezávislí socialisté sledujeme* Vychází z hodnot, » nichž vycházejí
i strany Socialistické Intemacionály* Přitom jsme si vědomi, že S I
umožňuje svobodně formulovat politické představy a názory aniž by požadovala-jakékoliv striktní podřizování se dogmatizovaným zásadám*
Je ovšem známo, že možnosti a podmínky naší činnosti, stejně Jako socialisté ostatních zemí východní Evropy, jsou podstatně odlišné od Vašich.
Socialisté patří u nás k tradičně pronásledováným občanům nepochybně
proto, že jejich idea důsledného spojování sociální s> ravedlnosti a individuální svobody má neobyčejná silné politické zázemí* Ostává trvalý^ paradoxem» že v dobl. kdy představitelé politického vedení státu zdůrazňují
v mezinárodně politických vztazíeh potřebu kontaktů, spolupráce a dohod se
soci§lietickými a sociálně demokratickými stranami, vnitropoliticky se
stuppnjí perzekuce vůči socialistům. Počátkem dizbna 1978 odšlo v Himecku
k setkání prezidenta dr. Gustáva Husáka a předsedou SH>tfillyBranátem a
současně k polioejním represím vůči řadě osob v souvislosti s prohlášením
"Sto let Českého socialismu", které vzniklo z iniciativy nezávislých socialistů* 0 této záležitosti jsme informovali S X dvěma otevřenými dopisy.
Také při setkání L<>
Brežnčva s <$* Husákem v Praze koncem kvltna 1978
byl v jejich společném prohlášení zdůrazněn význam spolupráce se socialistickými a sociálně demokratickými stranami* Současně však došlo k
zvlášt pobuřujícímu preventivním zatýkání několika desítek občanů* 0 represi vůči socialistům a občanům, kteří s nimi spolupracují svědčí návrh
na uvalení vazby u ing* Rudolfa Battěka (53, nezávislý socialista), Alberte Černého (40, nezávislý socialista) a vazba spisovatele Jiřího Groši (40), ing* Pavla Eoubala (30). a evangelického faráře Jana Simsy (49,
signatář prohlášení "Sto let českého socialismu*)*
Faktorem Historicky limitujícím naše možnosti Je desítky let trvající
absence vlastní instituce a zahraničních styků, což prakticky znemožnilo
vzájemné poznávání a styk stoupenců socialistické orientace* V tom se
naše situace výrazni liší od situace reformních komunistů a křestanů v
CSSlft Dalším limitujícím faktorem je krajně omezená možnost komunikace
mezi politicky nekonfermními občany a ostatní veřejností.
Hale politická činnost je trvale omezena tám, že v československu nemohou vznikat nezávislé politické organizace* Státní tajná bezpečnost ±xv
terpretuje jako organizovanou a tedy potenciálně trestnou činnost už' každé
opakované setkání lidí, o nichž je známo, že mají nelconfronmí názory;
občané mdhou být postihováni za vyslovil názorů, které neodpovídají představám zelrrwfnw>if>TibžwwMlfá ralrlrtvilyYBin^w^
mocenak^^o aparátu* Z
hlediska současné právní praxe je každý projev nékonfonaní občanské Irti
ictartrtvy aktivity spojen s hrozbou trestně právního postihu a uvěznění*
Politika uvolnování napčtí, Helsinský dokument a ratifikace dvou Mezinárodních paktů o lids&ých právech FS (2&&BL vytvořily v Československu pouze formálně právní podmínky pro obč&nsk&z mimovládní iniciativu* I na takto omezeném základě však vznikl určitý politický prostor* Domníváme se, že
jeho udržení je přímo závislé na vývoji mezinárodních vztahů, na důslednosti západních států při prosazování a řešení otázek lidských práv v politice uvolnování a ovšem i na orientaci sovětské zahraniční politiky*

- ig6 Občanskáfcktivitay tomto politickém prostoru i přes snahu mocensky
jej ohraničit má značnou různorodost a dynamiku: vývoj cd aktivity oponujících jednotlivců a dílčích skupin k širší základně Charty 77, stabilizování nekQiminietlcké a kOMduaietácké opozice a rozšiřování jejích projevů,
rozvoj nekcmřormní kultury.
III,
Za émé situace považují socialisté za svůj základní úkol být iniciátory nové ideové orientace překonávající tradiční skupinové zájmy» 1C tomu
přispívá hledání společného pohledu socialistů a demokraticky orientovaných komunistů na vztah_politického a ekonomického systému. Stejně zásadní
význam má sblížení křestanů a socialistů při posuzování individuální a
institucionální odpovědnosti ví otázkách Životních hodnot.
Vzhledem k veřejnosti považujeme za základní úkol zveřejnění alternativních přeoifcav o uspořádání společnosti a účast na rozvoji nekonfromní
kulturní činmoeti.
Z mezinárodního hlediska je pro nás nejdůležitější navázat vztahy se
S I jako nejvýzn&mnšjlí politickou realitou demokratického socialismu a
se
socialisty v ostatních východoevropských zemích.
Vůči státní iu»ci uallujeme o to, aby respektovala legální občanské iniciativy» Jako signatáři Charty 77 se podílíme na její nabídce konstruktivního dialogÉe Všude taiu kde nejsou dodržována lidská práva a respektovány
občanské svobody, je nalím postojem zákonný odpor podložený ústavou CSSR
a Mezinárodními pakty o lidských právech*
IV.
Male sociální politická pozice zahrnuje následující zásadyJ
1/ Historicky nenavazujeme na žádné politické seakupení minulosti. Za rozhodující nepovažujeme fakt stranické návaznosti ani obranu historických
Ideologických n o u zdréjů.
2/ Hlásíme ae k tradicím dělnického hnutí * k jeho sociála! politickým
a socialistickým požadavkům. Právě tak se cítíme spjati s dobové pokrokovými požadavky české inteligence a a jejími demokratickými představiteli*
3/ Vycházíme z názoru, ie úsilí o rsřoraaa. společmiftýeh podmínek ve směru
stále obsažnější demokratizace spo3e Čnoati nevyžaduje uzavřený ideologický koncept ani rigidní politickou organizaci*
4/ Sympatizujeme s představami nezprostředkované, přímé politické aktivity
občanů bez všemocného aparátu politických stran, ale jsme si ¡současně
vědomi, že v dané historické etapě nelze pominout funkci m účel politických organizací*
5/ Haše základní hlediska lze stručně vyjádřit pojm?í demokracie, eocia11 gama, rovnoprávnost, solidarita, samospráva a sebeurčení národů* Za
evůj úkol považujeme obnovu prostých zásad mravnosti i v politice*
6/ lechceme nic víc a nic sáně než ta práva a možnosti, která mají ko<mtnisté a kosruriistlcké strany v zemích západní Ivropy.
7/ Memůžeme se vzdát svého práva obracet se ks spřáteleným politickým
institucím a vyjadřovat mezinárodní solidaritu všem, kteří jsou postihováni politickým, sociálním, rasovým, národnostním a nábožensjjý»
átlakem.
1* července 1978
SBg* Rudolf Battěk
Dr. Jaroslav Mezník
Jiří iSuller
Křižíkova 78
Vránova ICff
Jana Babáka 3 - 5
řraha
Brno
Brno
P.S. Neposíláme tento dopis jako otevřený, nemáme však námitek proti jeho
případnému zveřejnění a sami uvážíme jeho zveřejnění v budoucnosti*
Dopisem Bemt? Carlseona, gen*sekretáře Socialistické Znteraaulonály
ze dne 5. září 1978 bylo autorům oznámeno, Že jejich dopis bude projednán
na zasedání Výboru S 1 v Paříži 28 - m* září 1978»
ooo
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Skupinafis.matematiků se obrací na Výbor francouzských matematiků

i

Válení přátelé,
obracím© m na Vás se žádostí o pomoc a podporu • úsilí o dodržování lidských práv v Ce skoalovenaku* K tomuto našemu kroku nás povzbudila konkrétní zkušenost z podzimu r* 1976, kdy Váš výbor vyzval mezinárodalLvsřejnost
mimo jiné £ solidarizačním akcím ve prospěch uvzznSného Jiřího Mullera a
tato kampaň p^k skutečně přispěla k osvobození několika nejznámějších politických vězná v Československu* Ocenění se této iniciativě dostalo nedávno dokonce z úst prezidenta CSSR. který při své návštěvě v Bonnu prohlásil, že tito tehdejší vězňové byli propuštěni "při první příležitosti".
tentokrát Vás chceme seznámit s případem dvou kolegů a sice Ing* Vladimíra Laštůvky, nar. 1943 a Ing. áleše Macháčka, nsr* 3946* (První je z Děčína & druhý z uetí nad Labem) První byl odsouzen k trestu dvou a půl ±xk roku. druhý tří* a půl roku odnětí svobody. lento rozsudek považujeme za nezákonný a na celý proces pohlížíme jako na potlačování něčeho, co obecně
není vůbec ničím Špatným a co může v mnoha případech být přímo mravní povinností* Abychom Vás přesvědčili. Že toto naše stanovisko není motivováno
nějakým naším ideologicko-politlckým stranlctvím či dokonce nenávistí
proti nějakým lidem, chceme vás o rozsudku, kterým byli jmenovaní občané
zbaveni svobody, oodábofciiš informovat*
_
Hozsudek a jeho zclůvodnění má dvacet strojopisných etran* Četné pasáže v
něm se však bud opakují - zvláště ty, v nichž je ideologicky interpretována
a hodnocena činnost obžalovaných - nebo se zabývají (vobdobnám duchu) líčením minulosti obžalovaných* Věcná podttata obžaloby i celkový duch procesu jsou dostatěčně zřejmé z připojeného textu vlastního rozsudku a vybraných pasáží z jeho zdůvodnění, Keni vynecháno nic podstatného a věcného,
Žádný konkrétní čin, který ltf v rozsudku figuroval*
Rozsudek krajského soudu v Wstí nad Labem ze dne 28* 9« 1977, č.j* 1 I
26/77 konstatuje, že oba obžalovaní
"jsou vinni, protože od přesně nezjištěné doby, nejméně od začátku
reku 1975 do jejich zadržení v lednu 1977 • uští nad Labem* SěČíně
a jinde z nenávisti k socialistickému společenskému z řízem CSSR rozšiřovali publikace a tiskoviny, jako například Listy, Svědectví, Informační materiály, Dialefct lka moci, Souostroví Oulag a jiné, vydávané
emigrantakými centry v zahraničí, které svým obsahem utočí a napadají
státní a společenské ařízení republiky, vedoucí úlohu a politiku KSC,
Činnost ústředních orgánů státní moci a správy, přátelství a spojenecké svazky zejména se SbSR,
t e d y oba z nepřátelství i socialistickéxmi společenskému a státním
zřízení republiky prováděli podvratnou činnost proti jejímu
společenskému a státnímu zřízení a proti jejím mezinárodním
Zá jsiŮM,
čímž
opáchall
každý trestný Čin podvracení republiky podle i 98 od st* 1 tr. zák*
a za
to
se
odsuzují
podle § 98 od st. 1 tr.z* každý k trestu odnětí svobody v trvání
tří
a p ů l (3 a 1/2) roku nepodmíněně* (Při odvolání pozměněno v případě Zng. Vladimíra Laštůvky na 2 a 1/2 roku, naše poznámka*)
Podle í 39 a odst* 2 píem a) tr* zák* se pro výkon trestu zařazují
do p r v é nápravné skupiny*
Podle § 55 odst* 1 písm* al a b) tr* zák* se ukládá trest propadnutí
věcí a to jednoho rozmnožovacího stroje anglické Mvýroby, jodné krabice
o 45 kusy tiskovin a jednoho radiopřijímače R 3*
V odůvodnění rozsudku se nejrpve obsáhle (na více než jedné straně) konstatuje, že odsouzegí byli v létech 1964 - 1968 (tedy 1 3 - 9 let před zatčením)
přáteli Jiřího Mullera a dalších studentských vůdců; argumentuje se politickým postojem těchto přátel odsouzených, i když většina z nich odsouzena
nebyla*

- £8 "pokud někteří z těchto znásaých obou obžalovaných se do přímého
rozporu se zákonnými předpisy našeho státu nedostali, pak navazovali
určité kontakty s dalšími, nebo s příbuznými odsouzených osob a organizovali seznámení e jinými, jak se také stalo u obou obžalovaných»"
Vlastní„skutková podstata jednání obou obžalovan/ch je velmi chudá, ba nicotná» časopisy z ciziny skutečně dostávali a skutečné Je půjčovali dalším osobám* Protože k tomuto nemohli využívat pošty, používali jin/ch
cest; tento fakt je v rozsudku popisován způsobem vytvářejícím dojem rozsáhlé konspirace, která se svou utajenoetí sama usvědčuje ze špatných
úmyslů» Psychologicky je ce^f rozsudek vysiavěn na tom, Že uplatnění nezadatelných občanských práv a ze samozřejmostí vyplývajících z potřeby
myslícího člověka být informován o názorech druhách lidí a tyto názory dále zprostředkovávat, dělá protizákonnou (a nenávistnou !) činnost, jejíž
podrobné zkoumání ml dodat rozsudku podobu nestranného věcného ají St ování:
"•»»Z odborného posouzení je jednoznačně zjištěno. že váechny rozšiřované publikace vydával» emigrantakými a jinými centry, jsou aktivním nástrojem antikomunista, předraavitelem a nositelem ideologické diverae a gschologické války, Obsahuji protiSeskoelovensou
podvratnou kampaň, která odpovídá strategii a taktice antikoiaurdamu
proti politice majhdsmu-leninlsou a politické psaxi socialistických
zemí. Jsou rovněž v rozporu a politickou linií ISO a podněcují zp&§oby a formy možné opozice proti státnímu a společenskému režim v
CSSE» Proto také je v těchto publikacích takové zřízení znevažováno,
jsou vedeny útoky proti představitelům socialistického zřízení, spojenectví & SSSH a jsou prakticky aplikaci staronových antikoimmistickýeh a antisovótakých hesel burěoasních, iaípsriallstických a revizáonisticlíých doktrín* Autora- těchto písexaností jsou především emlanti, kteří opustili CSSH a tak projevili svůj nepřátelský poměr
novému uspořádání v CSSR po roce 1945 a zejména pak po roce 1948 a
1968* Publikace a tiskoviny obsahují konkrétní a adresně určené nepřátelské & podvratné útoky proti společenskému a státním zřízení
CSSE, politickému systému a proti spojeneckým a přátelským vztahům
se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy» Mimo to uvedené tiskoviny mají za účel odvrátit CSSR od třídních svazků se SSSR
a mají za jediný účel vyvolat podvratnou a nepřátelskou činnost* ideologickou diverzi a rozšiřovat antikomunistické, antisovčtoké názory
a stanoviska o tak narušovat politické a hospodářské dění v naší
re9
publice»"
To se pak v rozsudku opakuj© v rozsáhlých paaáiích ještě několikrát» lby
snad nevznikl myln dojem, podotýkáme k tomu jen, že zmíněné časopisy jsou
v zemích, kde ae připravuji vydrány československou emigrací zcela legálně a Se mají tady veškeré právní předpoklady, aby byly posuzovány podle
zásad helsinskáho ujednání* Následující paaáž vás přiblíží, jakých poloh
výše popsaná argumentace rozsudku nabývá:
!...obžalovaný Ing. Laštůvka si vypůjčil od sv&dka Holuba západoněmecký časopis "DIE ZBIT" údajně proto, aby se zdokonalil v němčině
(to lze dovodit 35 výpovědi svědka). Pokud by takový zájem obžalovaný
-skutečně mši, pak nepochybně mel dostatek knih a Časopisů* která
jsou dováaZny z M)R, ala která naaroato nadtočí proti zájm&m CSSR,
proti politice a vedoucí úloze KBC. Takovou možnost obžalovaný Ing.
Laštúvka nevyužil. Jeho tvrzení o snaze získat odbncná zna&osti či
znalosti cizího jazyka jsou proto naprosto nepřeavedcibá a nelze ha
je označit jinak než jako snahu obžalovaného vyhnout se odpovědnosti
^
za svoji činnost."
Četba časopisu "DIE ZEIT" je tedy jedním z argumentů, které prokazuji
vina obaaíovanáho.
0 áruhám faktu mluví tato pasáž:
*U obžalovaného Ing. Macháčka se nepodařilo nepřátelskou literaturu
a tiskoviny přímo zajistit,... měl dostatek času na odstranění těchto

f
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písemnosti, tj. knih a publikaci, když byl požádán o
Jako avédek proti Ing. Laatúvkovi, ale vymluvil se na nemoc a než došlo k jeho
výpovědi jako obviněného postačil tiskoviny zničit či odstranit... Ne-

kterou obžalovaný užíval, není žádných pochyb, že tento stroj tam aám
obžalovaný dopravil. Je taká jednoznačné prokázáno, Že tento stroj nebyl řádná z ciziny dovezen žádným z podniká či organizaci... Také jest
prokázáno, Ša těmto rozmnožovací stroj není v řádná evidenci, asi v
minulosti nabyl evidován."
Nezatajujeme Vám, ze podle československých předpisů mní sice trestně
vlastnit roz^nožovaci^přístroj, rozhodně je to však u soukromáho občana považováno za krajné nežádoucí.
Třetí fakt v řeči rozsudku:
"Ha pracovišti se dostává do styku a svědkem íosšhlem, prostřednictvim
jeho získává od Ladislava Hadrcvakáho krátkovlnný přijímač R 3... Záměr získáni takového přijímače je pak patrný z toho. že obžalovaný
Ing. Laštávka žádá na konci 1973 a na začátku roku 1974 spolupracovníka Voaáhlo, aby mu zhotovil směrovou anténu k tomuto přijímači k poslechu ideologicko-diverzního vysílání stanice Svobodná Evropa. Je však
v naznačením směru odmítnut a proto hledá spojení dále..."
Opakuje ae dvakrát. Připomínáme jen, &e najde o žádnou chybu v.překladu.
Najedná se snad o vysílací stanici, nýbrž opravdu jen a jen o přijímač,
který také byl jako "corpus dalicti" zabaven a. který rozhodnutím aouáu propadl ve prospěch státu, jako věc sloužící ke spáchání traa&náho činu. Politická názory a celkový profil ob žalovaných hraji dominující roli při rozhodování o vině a o výši treatu. Rozsah a způsob jejich zjištováni dokládají následující paaáza!
(ve věci lna. Macháčka)
. _.
iní do Ústí »ad Labem je prostřednictvím Ing* Tyla
seznámen s rodiči Ivana Dejmala, který byl v té době ve výkonu trestu '
Odnětí svobody... Při této návštěvě rodičů Ivana Dejmale poskytl ji»
Ing* Tyl peněžní Částku, aby mohli odeslat svému synovi balíček* Později se obžalovaný sám setkal s Ivanem Dejmalem, který jej na pracovišti
navštívil."
Opět tu nejde o-oa$rl, skutečně zcela jiný, nikoli souzený občan předal otci
jistého vězně peníze na povolený malý balíček do vězení; souzený tomu byl
přítomen a to je argumentem pro soud.
"Je tedy patrno, že obžalovat^ Macháček se nedistancoval od osob, které
ge dopustily trestné činnosti proti republice,"
*
vyvozuje s toho soud. Rozsudek o tom hovoří dvakrát, celkem na oesnáctl
řádcích
Na jiném místě se pravíJ
"Ittobžalovaného ing* Macháčka Je třeba mimo správy z jeho pracoviště a z místa bydliště vycházet z konkrétních postojů a projevů při
plnění pracovních úkolů i poměru k vnitřním a mezinárodním událostem,
olitickému systému dvou různých částí světa* Tak z výpovědi svědka
najdra Je prokázáno, že tento Obžalovaný obhajoval západní způsob
života, o naší společnosti hovořil jako o nedokonalé, která nedává
možnost jakéhokoliv vyžití* Spolupráci se Sovětským svazem posuzoval
negativně, vyzdvihoval svobodu na západě«*
(ve věci Ing* Laštůvky)
• Také Jemu se vytoká, že měl styky s Jiřím Mullerea,
"představitelem pravice v mládežnickém hnutí, který později byl odsauz«
pro trestný čin podvracení republiky podle § 98 tr* zák., ale obžalovaný se od něj nijak nedistancoval *•
Na jiném místě se uvádíš
".«.Tato ¡svědkyně při jejich výleteéh měla možnost v hostinci pod Sněžníkem vyslechnout rozhovor, kterého se Ing. Laštůvka také zúčastnil a
kde byla kritizována současná politická situace v CSSR a pronášeny výroky, které mají narušovat $lidné poměry v naší zemi*;"
0 n£co dálo nacházíme využití odlišného zdroje informací i
"Další politické postoje a poměr obžalovaného k naši společnosti a so-
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• 30 cialisticiséma zřízení, k vedoucí úloze KSČ,,lze dovodit z jeho
vlastních poznámek, které byly rovněž při domovní prohlídce zajisté*
«¡y* V těchto poznámkách především obžalovaný vyslovuje negativní
názor na svobodu projevu (v naší zemi -» poznámka auto»), znevažuje
provádcní kádrové politiky s hrubým způsobem uráží vedoucí funkcionáře**
V obecné podobě zabírá tato argumentace asi 6 stran rozsudku* MwaliikW
Mnohokrát» se v ní opakuje, Že odsouzení měli kritický vztah k "vedoucí
úloze K5Q" pepř* "napadali politiku KSSS a přátelských svazků a. spojenectví 0e«.S8SK** .
0 události, která bezprostředně předcházela jejich zatkaní a která byla
vlastním podnětem k tomuto prooeeu se v odůvodnění rozsudku hovoří lakOtlick^l
"Ha odborové schůzi v lednu XWTÍ projevil ¿leS MacháSek (pozn* autora)
nesouhlas s odsouzením Charty 77 a ze schůze odei^U ačkoli krátce
po tom jednomu ze gvych spolupracovníků tento pamflet dal k přečtení*"
la závěr našich citací uvedeme ještě souhrnné posouzení "stupně nebezpešnoeti* jednaní obou ob&l©v®*$ehí
tupen nebezpefinosti jednání obou obžalovanými je nepochybně vysoký»** 7 těmto směru okolnost, že k žádným násleákfim nedošlo, nemůže
mít vliv na posouzení stinně nebezpečnosti. . * Pokud by k zamýšlenému
nebo připravovanému následku došlo, bylo by třeba posoudit jednání
obžalovaných podle jiného ustanovení tr* zákona* BobezpeSnost jednání
obou obžalovaných naopak zvyšuje okolnost, že se trestná činnosti
dopustili poairně velmi znalí problematiky vývoje společnosti, nikoli
z nedostatku teoretických a. praktických znalosti«"
Nesouhlasíme s tím, že by uvedené jednám odsouzených představovalo podvracení republiky, nýbrž naopak m domníváme, že kritika zákonů 61 Sinů
jiných obSanů nebo skupin obSanů tvoří vlastní raieon detre republiky *
Shodná stanovisko vyjadřuje i Mezinárodní pakt o obéanských a politických
právech, ktesý v na&i zemi vstoupil v platnáfet 13*b$ezna 1976.
Vážení přátelé, oba odsouzení joou inženýři, Zng* Vladimír Laštůvka je
jaderný fyzik* Proto i Sistě profesionální solidarita nás zavazuje postavit se na jeho obranu* % t nížepodepsaní pracovníci z oblasti matematických a fyzikálních věd a eomputer scienoe doufáme, že i Vy zaujmete podobný postoj*
V každém případě Vám ještě jednou děkujeme za Vaši podporu na poázia
r® 197o*
dr* Václav Benda, matematik
Ir* Tomáš Růžička, CSc*, fyzik
im* Pavel latinka, jaderný fyzik Vojtěch SeoláSek, programátor
Bohumil Boležel, programátor
Břetislav Vexner, fyzik
dr* Martin Paloué, programátor
Václav Žák, programátor
Praha, 25* srpna 1978
—

O0G0O

—

Fejetony, «láníky, doSlé redakci?
ďiří Basis Kronika šedesátého osmého roku — září
Jaroslav Hutka: Ha konci silnice (fejeton)
Petr TSbls Otevřený dopis Milanu Httblovi
fomái Petřifý t Moj posledaý výlet do Poíeka. (reportáž)

- 31 Adresy některých signatářů Charty TI
V minulých Si slech Informaci o Chartě jsme zveřejnili několik podáni
i s adresami jejich autorů« Eovněž Časopis Labonr Focus on lastern luropě A Socialist Befence Bulletin on Easterrx Europe and the OSSR - zvláštní
Číslo z května tor«, věnované politické nezmsstněnosti Czvl«, signatářů
Charty 77) v Československu, publikuje kolem dvou set adres signatářů
Charty 77. Z těchto pramenů jsme vybrali adresy mimopražských a mimobrněnskýeh signatářů Charty
abychom jim pomohli navázat vzájemné kontakty.
V buáomcnu chceme zveřejňovat éalšl adresy těch® kteří o to požádajít nebo
těch, kteří dali nebo dají so samizdatového oběhu své podání opatřeni adresou«
Středočeský kraj:
Miroslav Jirounek, SJ£o Meunzma 1034AU, Mladá Boleslav
ing* dr* Jakub Trojan, Mělnická 44» Bera taviče, okr* Mělník
Josef Císařovaký, llelno 12, okr« Mělník
ing* Václav Povolný, Růžová 5 týnec n. Sázavou, okr« Beneš oy
Jihočeský krajt
ing* Pavel Ryb®, Šlechtitelská stanice Větrov* p0 Sadějkov, okr«, Písek
Západočeský kraj:
v
Václav Malý, nám* Republiky 35 (fara), Plzeň
#
Karel Havelka, Komenského 97, Přeštice, okr* Plzeň - jih
FrantiSek a Marie Masterovi, Jungmannova 1046/4 Ostrov nad Ohři, okr»
_
Karlovy Vary
Viktor <Jroh, Stárova SQ6, Ostrov n* Ohří, okres Karlovy fary-, t«č« tě zněn
Ivan Maňásek, Jánské nám* 16, Cheb - t*č0 vězněn
Severočeský kraj:
okres Litoměřice:
Karel a Marie Soukupovi, Vilrtor a Petra Parkánoví a Jiří Kubíček všichni Repčiee* č* 1„ p* Třetoušín
Zdeněk Bárta, lomí Repčice 5® (evangelická fara)
Michaela JUierová., Horní Beřkovice 262
okres česká Lípa:
„
Ladiflav.Xis, Sosgová 84 (Peklo) u České Lípy
Jaromír Cechúrař skroupovo nám» 13% Ceská Lípa
Ilja Storoženko., Stráž pod Hálskem č 0 96
ckres Liberec:
Ladislav Oerman, Vratislavlce n* Misou 1406
Jaroslav Bouchá? Mlýnská 15, Liberec 4
Michal Bziaček, Frantlškovská 43, Liberec 3
Pavel Hubner, Vratislavice 1» Misou 128
Jiří Kasal, Kovrovoká 4®2/l% Liberec 3 .
Vladimír Malík Chrastavská $17/9f Liberec 2
Vladimír Marek, Kateřinská 183, Liberec 14
Pavel Mudrik* sídliště 617* Liberec 14 - Huprechtice
Josef Olšanský. Nádražní 1962 Mové Město pod Smrkem
Miroslav Po8píÍil,Zborovská 820/2 - Liberec 1
Tomóš Procházka, ul* 5« května 45/66, Liberec 1
Jan Svoboda, Ludvlkovaká 135» Mové lest o pod Imrofco Smrkem
Vladimír Stučka, Metelkora 133. Liberec 3
Ivo VojtíSek, Borový vrch 231/19, Liberec 13
Milan Zapadlo, Kcvrcvská 402/18, Liberec 3
okres Jablonec nad Misou:
Jaroslav Vaněk, Mšeno 147 , Jablonec nad Misou

okres Děčín:
Vojen Syrovátka, Irásnolipské 30, Rumburk
Jfoal? o
Vavřinec Korčis st., ul. ČSM 1689, Litvínov
©kres Chomutoví
Jiří Chmel, Místo, okr» Chomutov - tč. vězněn
Východočeský kraj»
čichal Kobal. Roztoky u Jilemnice 156, okr. Semily tě. vězněn
Zdeněk Kašták, Vrchlabí, Horská 423, okr. Trutnov (tel. 2165) tčt včznSn
Václav Havel, Vlčice- Hrádeček, okres Trutnov
Ing. Jaromír Stibic CSc a prom. fil Jarmila Stibicová, Rokycanova 2583,
Pardubice
Ing* ZdeněkwCeřovskýř Mikulovická 255, Pardubice
Bohdan Bivonka, Svratouch 123, okr. Chrudim
Pavel Hlaváč, Proseč u Skutče 120, okr. Chrudim
Ing.
Teaaéi Bísek
a Daniela Bísková, Telecí 129, okr« Svitavy
Severomoravský
krajt
Jaroslav Dvořák, Havířov II - Podlesí, Družstevní cká 8, okr. Ostrava *
tč. vězněn
Ing* TcmáŠ Hrad^lek, Zahradní 892, Lipník n. Bečvou, akr. Přerov
Jihomoravský krajt
Petr Brodský* Hrubá Vrbka 117,ftfcr.Hodonín
Jan Keller, Jimramov 148, okr. Már nad Sázavou
Miloslav V a šina, Hybešova 9, Boskovice, okr. Blansko
Slovensko:
Marian Zajíček, Jána Osohu 15r Bratislav^
Robert Gombík, Leninové sady - slobodáren č. 39, Komárno
Ladislav Benedek, Středa pot Bodrogom 493, okr* Trebišov
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