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- 1Do nového rosu«••
Informace o Chartě 77 vstu«.ují v roce 1979 do druhého ročníku. Když
jsme př^d rokem začínali, byli jsme - vedle filozoficky a historicky laděných Dialogů - jediným nezávislom časopisem v Československu. 2a rok
se 3ituace změnila, existuje uz několik periodik kulturní či filosofické
orientace, vznikly i první sborníky statí o národním hospodářství a mezinárodní politice, Nechceme ani v budoucnu vyplňovat stále trvající nežeru
v tematice těchto nezávislých publikací - mezeru politické publicistikyj
nebudeme se proto ani nad; 1« zabývat politickými tématy ve vlastním slovu
smyslu. Informace o Chartě 77 zůstávají časopisem, který zveřejňuje texty
z oblasti lidských práv. Nechceme však vydávat jen infoumační bulletin
dokumentů, sdělení a korespondence mluvčích Charty 77» materiálů Výboru na
obranu nespravedlivě stíhaných a stížností a prohlášení signatářů Charty
77. Chceme být stále více časopisem, irďormu^ícím o množících se občanských iniciativách - i těch, které s Cnartou 77 bez rostředně nesouvisí na poli sociálním, politickém, kulturním i náboženském. Chceme více než
dosud ukazovat, jak tisíce našich spoluobčanů začínají sami a -»římo realizovat právo na demokratické svobody, ;-rávem na svobodu slova počínaje a
právem na nezávislé organizace na obranu svých hospodářských, sociálních a
kulturních a politických práv konče. Chceme informovat o jejich zápasu s represivním aparátem byrokratické diktatury. Chceme taká věnovat více místa
diskusi o měnících se formách tohoto zápasu a přirozeně i diskusi o strukturách a funkcích samotné Charty 77. Rádi bychom i ukazovali, jak tento boj
za svobodný a důstojný život, boj za právo a spravedlnost probíhá ve světě,
a to nejen v sousedních zemích a v Evropě, ale i tam, kde lidé žiji v umoří m horlích životních podmínkách.
Potřebujeme k tomu Vást čtenáře. Čekáme na Vaše příspěvky, na svědectví
i na Vaše názory, jak řeáit problémj našeho hnutí za lidská práva. Čekáme
na Vaši činnost, abychom o ní mohli informovat, fíede-li této činnosti přibývat a bude-li se prohlubovat v novém roce aspoň taje, jak tomu bylo v roce 1976, bude rek 1979 dobrým rokem. Přejeme Vám k tomu odvahu, odvahu a
ještě jednou odvahu.
Redakce
oooo 0000 0000 oooo
Novoroční blahopřání mluvčích Charty 77
/Dopis československé demokratické veřejnosti/
Milí přátelé,
v situaci, kdy mnoho našich s;;oluoočanů, včetně mnohých signatářů Chartv 77t je vězněno pro své přesvědčení, kdy jeden z mluvčích
nají ob~an3ké iniciativy je protiprávně uvržen do vyšetřovací vazby, druhý
je v rozpolil se v emi platnými zákony držen v domácím vězeni a u dveří
třetího je už dvanáctý m.síc policejní hlídka, chtěli bychom vás ujistit,
že naše společenství žije, pracuje a nevzdává se naděje", že v československu budou postupně pro».;:zeny základní občanské svobody, a že DO, za tento
cíl má i do budoucna svů,, dobrý snysl. Rádi bychom vám všem, kteří s námi
sdílíte naše ide'lny, popřáli z naší dnešní schůzky mnoho "těstí v nadcházsjícím roce. Věříme, že i v;, si zachováte nezkalenou naději do příštích
dnů.
V Praze dne 30. prosince 1978
dr.Ladislav Hejuánek
mluvčí Charty 77

Václav Havel
mluvčí Charty 77
oooo OOOO oooo
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- 2Čtyřicátému s.iezdu Všeobecné konfederace práce /CQT/
"
"

Praha 20«listopadu
1978

Vážení přátelé a soudruzi,
u příležitosti Vašeho sjezdu chceme pozdravit nejen všechny jeho delegáty,
ale také všechny členy Vaší organizace, kteří 3gimpatizují s naším úsilím,
Nemůžeme přitom nevzpomenout, že také další odboráři, z Francie i jiných
zemí, nám vyjádřili svou solidaritu.
Myslíme rovněž na schůzku delegace SGT a zůstupců Charty 77 na jaře tohoto roku v Praze a na solidaritu, kterou ^ste projevili ve sdělení konfederální kanceláře CGT o zákazu povolání v Československu i jinde jfel na světě.
Jak je Vám známo, hnutí Charty 77 za respektování lidských práv a svobod
pokračuje ve sv". činnosti, a to přes šikany, jimž je vystaveno. Jakoli
toto hnutí odpovídá především vnitřním požadavkům a jak oli reaguje na
situaci v naší zemi, je spojeno solidaritou se všemi obránci lidských práv
a svobod ve světě.
Věříme, že budete i nadále projevovat zá em a solidaritu a hnutím Charty 77
a s dalšími formami podobného boje, rozvíjejícího se v československu či
jiných zemích, a osíláme Vám, vážení přátelé a soudruzi, srdečné pozdravy a upřímně Vám přejem dspčch ve Vašem b ji.
Ladislav Hejdánek

Václav Hgivel
mluvčí Charty 77

Pozn.red.: Omlouváme se čtenářům, že dopis publikujeme se zpožděním.
Text sdělení Konfederální kanceláře není bohužel recakci k dispzici.
ppp PPP ppp
40« sjezd CGT

a Charta 77

Sjezd CGT /V eobecné konfederace práce, největší francouzské odborové organizace/, který se konal koncem listopadu 1978 v Grenoblů, poslal - podle zprávy AFP -CHaitě 77 poselství, v němž p oděkoval za zdravici Charity
77 zaslanou jsezdu CGT a přihlásil se k zásadám odborové nezávislosti a
svobody slova. V poselství se odsuzuje jakákoliv diskriminace v povolání
a zaměstnání a potlačování odborových svobod a je v něm vyjádřena solidarita s Chartou 77. /Text posleství dosud není , pokud je známo, v Chartě 77 k dis ozici./ Toto poselství by se mohlo zdát podivná, uvážíme-li,
že vedení FKS se obrátilo zcela zády k žádostem Václava Sabaty, a že jsezd
CGT byl od výběru delégátů až po řízení sjezdového jednání manipulov n
stalinskou byrekaacií, řízen u vedením FKS.
Samotný průběh sjezdu CGT měl všaic dosti bouřlivý průběh, o což se ustarali zejména tri delegáti - Michel Panthou, Gilles Parcabe a Gérard Hatchadourian, členové OCO /Internacionali^tické komunistické organizace pro
re .onstrukci IV. Internacionály, tzv. jcxjxteziisié Lambertisté/. Rozruch nastal po návrhu M.Pantřioua na rezoluci, vyzývající k celonárodní» manifestac
proti Národnímu shromáždění; o návrh nedala předsedkyně sjezdu hlasovat.
Podobný osud potkal i návrh, který předložil G.Parcabej text návrhu rezoluce zněl:
" 40. sjezd CGT, byv informován o uvěznění aktivistů Chartv 77 Jana Šimsy
a Jaroslava Sabaty, aniž by zcela nebo částečn. sdílel jejich politické
postoje, vyžaduje je.jich okamžité propuštění na svobodu. Sjezd se usnáší
dát tuto rezoluci na vědomí čs, úřadům a odborům. Sjezd určuje delegaci,
složenou z delegátů sjezdu, které před koncem sjezdového jednání navštíví
čs velvyslanectví v Paríži, aby se jí dostalo ujištění, že tito aktivisté
budou propuštěni na svobodu, o čemž bude Lnform vat sjezd CGT,"
Během dvou dalších dnů se G.Parcabovi nepodařilo, aby jeho návrh rezoluce
byl sekretariátem sjezdu registrován, zveřejněn a předložen sjezdu k hlasování. 0 návrhu hovořil M.Pan/thou i s René Duhamelem, který v době loňského sjezdu Světové odborové federace vedl delegaci CGT při jednání

- 3se signatáři Chaity 77J H, Duhamel uklidňoval M. Panthoua slovy: "Máme
přímý kontakt se zásiupci Charty 77*" Během sv ho vystoupení na sjeddu
žekl k tomuto tématu G. Hatchadourian: "Podporuji a předkládám i svým . rnénem návrh rezoluce tykající se propuštění Jaroslava Sabaty a Jana šimsy.
Konstatuji, že v dn-ěníra i/e Peuple nebyl návrh zveřejněn. Co nejdůrazněji
proto žádám konfederální /CGT'/ kancelář, aby byl v zítřejším Le Peuple.
Syn Jaroslava Sabaty je v Paříži. Pro tento"3By bylo ctí, kdyby odpověděl
na jeho výzvu. Je třeba poslat delegaci na čs. velvyslanectví. Osobně
0 sem ochoten být členem takové organizace. V sále j30u přítomní představitelé socialistiek strany, G.íiilarchais a představitelé Francouzské komunistické strany. Necht se k této delegaci připojil"
Delegace ovSem vytvořena nebila a návrh rezoluce nebyl publikován, ¿-roto
se tři uvedení delg ti sjezdu rozhodli, že ho mezi sjezdovými delegáty
rozšíří s-mi. ¿'..Panthou, G.Parcabe byli však napadeni po dkovou službou,
dostrkáno k východu, návrh rezoluce jim byl vyrván z ru: y. M.Panthou byl
dokonce povalen na zem a volal na celý sál: "AÍ žije Sabatal" G.Hatchadourian se zatím prodral na tribunu odkud ú.luvil do mikrofonu: "žádám,
aby soudruhmchl rozšiřovat návrh rezo uce. Tady není Gulagl" ¡¿.Panthou
se zvedl ze zem:- a pokoušel se mluvit do utovního mikrofonu; proud byl
však přerušen. 1'ento s^ezdov^ delegát podal krátce n_to protest u sjezdor
vé kanceláře kteří končí slovy: "Násilí, které nroti mně bylo užito, má
jediné jméno : jsou to metodj včerejška, metody stalinismu." Ze sekretariátu se dostalo m.Panthouovi ujištění, ze jeho protest byl registrován.
"Kancelář CGT odpoví, možné ne nt. Tvůj protest, cle vyjádří se k československým problémům", ujistil M. Panthoua člen sekeretariátu.
Zápas vedený na 40. sjezdu CGT n.kolika sjezdovými delegáty nebyl dnes
dostatečn^ k tomu, aby sjezd schválil rezoluci, požadující propuštění
Jana Šimsy a Jaroslava Sabaty. Ti, kteří je na sjezdu hájili, bránili
však čest odborového hnutí.
/Podle Informations ouvriéres č. 878
zpracoval Petr líhl/
oooo 0000 oooo
Bývali poslanci ARS Filosofické fa ult.y UK na obranu Jana Zmatlíka
Dne 31.8.1978 byl v W t do vazby dignitář Charty 77 Jan Zmatlík, který
až do té dob£ pracovaly ve Výzkumném ústavu kriminolo ickém ři Generální
prokuratuře CSSR. Brzy >o jeho aatčení následovaloi_akwBŽit zrušení
pracovního porn ru. Je obviněn z přípravy pod vr^c*srff~repu bliky, neix>{ rrý
vyhotovoval, rozmnožoval a\ďipravoval se r$«ífiřovst íse ,né materiály ,
jejichž obsah je zam ŕen roVi státnímu ^pd^cní ČSSh.
Vzhledem k tomu, že za ony "neltezpečné " ^pÍ3e-né materiál/íy j^ou označovány
materiálny Charty 77, filozofický stati a literární práce, vidíme v trestním 3tíhání Jana Zmatlíka hrubé p&ŕušecí mazin rodních naktů, která jsou
součástí čs. pr vního řádu. V to$rto\smy3lu zní též výzva V, boru na obranu
nespravedlivě /VONS/ k solidaritě s Janem Zmatlíkem z "¿1. záií 1978.
Obracíme se na všechny bý valá/f un". c i ortŕ ře Svazu vysokoškolského student8&icS8Č h si
Sí^iýt^IlžÄi^í^áfe^S^átSSS.^HÍteavázni s SVS Čech a ;áoravy^rna Členy odborového svazu kovodělníků, pracujících ve školství, na bjjfíelé členy tvůrčích^vazů a dalších organizace,
skupiny a výbory, s o ^ n é v r. 1968 - 1969 sfc studentstvem pevnými pouty
společných zájmů a ^Clidarity.
Jan Zmatlík má trvalé bydliště ve Stroupežnickďbo ulici č. 28, Praha b,
kde bydlí i jeho matka.
Praha 29#l?vl97o
Jaroslav Bašta
Václav Benda
Egon čierny
Jan Frolík
Vavřinec Korčiš
Jaroslav Suk
Petruška Sustrová

Za správnost: Jaroslav Suk,Čelné 63, Praha 10
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Bývalí p03lanci ARS Filosofické fakulty UK na obranu Jana Zmatlíka
Dne 31,8.1978 byl vzat do vazby aignatář Charty 77 Jan Zmatlík, který
az do té dobv pracoval ve Výzkumném ústavu kriminologickám při Generální
prokuratuře GSŠR. Brzy po jeho zatčení následovalo i kamžité aruícní
pracovního poměru. Je obvinžn z přípravy podvracení republiky, nebol
prý vyhotovoval, rozmnožoval a připravoval se rozěii-ovat písemné materiály", jejichž obsahá je zaměřen proti státnímu zřízení ČSSR.
Vzhledem k tomu, že za ony "nebezpečné" píse né materiály ¿sou označovány materiály Charty 77, filozofické stati a literární práce, vidíme
v trestním stíhání Jana Zmátlika hrubé porušení mezinárodních ->aktů,
které jsou součástí čs. právního řádu. V tomto smyslu zní též výzva
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných /VONS/ k solidaritě s Janem
Zmatlíkem z 27. záií 1978.
Jan Zmatlík byl při svých studiích na iilozofické fakultě Univ rzity
Karlovy snolu s námi poslancem Akademické rad;, studenti}. Spolu s ním
mnozí z nás - tak jako naprostá většina studentů a učitel - odepsali
prohlášení solidarity během lidsto adové stávky v r. 1968. loto prohlášení, stehně tak ako n^še kolegialita a cit pro spravedlnost , nás
zavazuje k obraně všech stihni bývalých studentských funkcionářů pro
jejich občans é postoje.
Obracíme se na všechny bývalé funkcionáře Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravyř aby spolu s námi usilovali o svobození Jana
Zmatlíka. Obracíme se i na ty , kteří se cítí být zavázáni / i jako
jednotlivci/ smlouvami s SVS Cech a Moravy: na členy odborového svazu
kovodělníků, pracujicíh ve školství, na bývalé členy tvůrčích 3vazů
a dal~í organizace, skupiny a výbory, spojené v r, 196B - 1969 se
sudent3tvem pevnými pouty společných zájmů a solidarity.
Jan Zmatlík má trvalé bydliště ve Stroupeznickáho ulici č. ?&, Praha 5,
kde bydlí i jeho matka.
Praha 29.12.1978
Jaroslav Bašta
Václav Benda
Egon čierny
Jan Frolík
Vavřinec iíorčiš
Jaroslav Suk
Petruška Sustrová
Za správnost: Jaroslav Suk, čelná 63, Praha 10
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Sděleni č. 62
Dne 17.11.1978 proběhlo před senátem okresního soudu v Šumperku za předsednictví soudce Kasaly hlavní líčení v trestní věci proti Ladislavu H o 1 á ň o v i a Petru K a ň o v i • Byli shledáni vinnými trestnými činy
hanobeni republiky a jejího představitele /§ 102 tr.z./ a hanobení státu
světová socialistické soustavy a jeho představitele / § 104 tr.z./. Oba^
byli odsouzenivk ne odmíněným trestům odn.tí svobody a to Ladislav Holáň
na 7 a Petr Kana na 6 měsíců.
Od 27.7.1978 do 25.8.1978 byli ve vazbě, nyní jsou na svobodě a rozsudek dosud nenabyl právní moci,
lito mladí sportovci - oba byli členy horolezeckého oddílu - se uvedených
tr. činů měli dopustit tím, že v restauraci Beiřichov a horské chatě ftabštejjn zpívali pisn údajně protisocialistického zamoření /Nešíastný Svobodův státeček a Běž domů, Ivane/. Skutková podstata tr. Činů proti republice byla tedy - p.dle soudu - opět „ednou na lněná zpíváním -iísní; navíc
jsou vynesené tresty neobvykle tvrdé. Oba obžalovaní byli poatiženi také
ad linistrativně: byli vyloučeni ze soolečensť.ých organizací a hrozí jim
ztráty zaměstnání /Ladislav Holáň je elektrikář a Petr Kaňa je poštovní
úředník/.
Poněvadžp5tyedené tr. činy je v čes oslovensku každoročně odsuzován
značný počet osob, pokládá Výbor za potřebnévpřipojit stručný ro bor obou
ustanovení tr. zákona a způsobu jejich uplatňování v soudní praxi. Především ustanovení § 104 tr.z. obsahuje velmi problematickou formulaci "stát
svatové socialistické soustavy", čímž ^e značně narušována právní jistota
občanů: např. autoři votšiny článků o současném čínském vedení by mohli
být trestne stíháni, kdjby se stejným způsobem vyjadřovali o vedení sovětském nebo kdyby se čínsko-sovětské vztahy náhle zlepšily. Ještě důležitější však je, že s uticová podstata obou trestných činů je v ustanoveních tr.
zákona vylezena termínem "hanobit", který běžně znamená "zviiší hrubě a
vulgárně urážet, tu it". Také zákonodárce užívá termínu "hanobit" v uvedeném smyslu, jak je jaan.. patrno z ustanovení § 103 tr.z,, v němž je kromě
zákonné ochrany představitelů republiky před hanoben m chráněn ještě svlášl
prezident republiky také před "snižováním vážnosti". Tedj prost' "snižování
vážnosti" státu Či jeho předat,vitele /s výjimkou prezidenta ČSSR/ nemůže
zakládat skut-.ovou podstatu tr. činů podle ustanovení §§ 102-104 tr.z.
V praxi je bohužel naopak b žné, že soudy kvalifikují jai-o trestné činy podle t ¿cli t o ustanovení tr. zákona nejen "snižovaní vážnosti" chráněné instituce či jejího p;edstavitele /např. politický vtip, satirickou písničku či
kiesbu/, ale prostě jakékoli kritické vyjádření či stanovisko vůči nim.
T ako v; postup nem./ nemenší oporu v tr, zákoně a hrubě odporuje vy ím zákonným ustanovením,- ^ako je ústava ČSSR a přijaté mezinárodní pakt;y o
lida ých právech -, uimiž 0 e zaručena svoboď, projevu a přesvědče/jíní.
20. prosince 1978

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
oooo 0000 oooo

Souhrnné sdělení /Sdělení č. 63 /
Výbor na obranu nespravedliv stíhaných /VONS/ se ustavil v dubnu 19?8
v duchu poslání Charty 77. Sleduje pKpad^ osob, které jsou trestně stíhány
či v zněny za projevy svého přv.sv.dČení nebo které se staly obe tmi policejní či justiční svévole. Jeho snahou je seznamovat s těmito případy
veřejnost i úřady a postiženým osobám oodle možností pomáhat.
Členy VONS jsou:
ing. Rudolf Battěk, Křižíkova 78, Praha 8
Otta Be nářová, Novodvorská 416, Praha 4
Jarmila Bělíková , Novovysočanská 12, Praha 9
dr. Václ av Benda, Karlovo nám, 18, Praha 2
Albert černý j Brno /adresa bude uvedena dodatečně/
Jiří Dienstbier, Podskalská 8, Praha 2

Václav Havel, U dejvickéhó rybníčku 4, Praha 6; Vlčice-Hrédeček č»5
okr, Trutnov
Llzbieta Ledererová, Bílinská 496, Praha 9
dr. Ladislav Lis, Sosnová S4 - Peklo4 okr. česká Lipa
Václav Malý, nám. Republiky 35, Plzeň
Ivan 5«edek, trvale1! Hohe Warte 66/33 * 1190toien19f Dobling, Rakousko
Dana Němcová, Ječná 7, Praha 2
Jiří Němec, Ječná 7, Praha 2
dr. Ludvík Pacovský, Washingtonova 9, Praha 1
Jiří Ruml, Kremelská 104. Praha 10
dr. Gertruda Sekaninová-Cakrtová, Šárecká 67, Praha 6
Anna Šabatové, Anglická 8, Praha 2
dr. Jan Tesař, Kallabova 29, Brno-Žabovřosky
Petr Uhlt Anglická 8, Praha 2
Člen VGNS Přemysl eanýr ml. se po dobu svého studijního -ooytu ve Vídni
práce výboru neúčast.ií.
Styky VONS a / Amnesty International /přidru enou organizací OSN/ a dalšími zahraničními institucemi zprostředkovává člen Amnestv International
prof'. dr. František Janouch. Bargtorpavgen 62, S 183664 Tabi, švédsko
/tel.: 87 - 564828, volací číslo z Prahy 9046/.
Zahraničním sděl vacím prostředkům a veře^nc.ti poskytuje sdělení a další
materiály Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných rovněž signatář Charty
77 Ludvík Kavín, .vohllebengasse 10/9, 1040 V.ien, Rakousko / tel, 6520323,
volací číslo z Prahy 91 43 222/.
VONS vítá jakoukoli pomoc & spolupráci, zejména při zjištovíní je notlivých případů i při podpoře postižených.
Pro naši oráči jsou potřebné zejména tyto údaje:
- jméno a příjmení postiženého, data narození, adresa, oovolání /sociální
postavení i dřívější/;
- údaje o eventuálním předchozím trestním stíhaní a jiných -o-tizích;
- údaje o rodině a jejím sociálním f zacišt.ní /t--.ž počet a věř dětí/;
- fotografie postiženého /pokud možno negativ/;
- údaje o zahájení trestního stíhání / kým f. jak, nanř. domovní prohlídkou, její výsledky/;
- odrobná oficiální verze skutKové podstaty, přínad*:;: s^tečné důvody
trestního stíhání a skutečný popis je n^ní, pro kteaé je Dostižený stíhán
- v jakém stádiu u e trestní stíhání;
- jméno a poradna obhájce;
v příoadě vazby navíc:
- oficiální důvod vazby, od kdy ifcrvá, zdravotní stav vězněného a jméno
adresa piíbyzného, který je s obvinčriým ve styku; adresa v znice;

a

v případě výkonu trestu tytéž údttje jako v případě vazby,navíc ještě:
- maximum úda.,ů z obžaloby a rozsudujíjíku /rozsudků/;
- výše trestu, nápravná výchovná sku ina kdj byl trest nastoupen /jde-li
o nástup "z volné nohy"/;
- za jaké trestné činy byl odsouzen /vč. označení podle tr. zekona - paragraíý a odstavce/;
- Kdo a kdj. věc souc.il / i jnéna soudců/;
- podmínky výkonu irestu / izolace, pracovní zařazení, kázeňské tresty
apod./;
- adresa nápravně výchovného ústavu / vč. úseku, bloku a:od./, jméno
náčelníka IfVU.

- 6prosíme rovněž o poskytnutí ocisů rozsudků, obžaloby, usnes nl o zahájení
trastnino stihání a iných důležitých dokumentů, o jména vyšet ovatalů,
prokurátorů atd., o záznamy ze soudního ^t.nání. Obracejte se na členy
VONS, nejlépe přímo a osobně.
V současné dob? sleduje VONb především osudy čtyřiceti vězňů /ve vazbě
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody/ a dále případy dvaceti šesti osob,
s nimiž „e vedeno trestní řízení na svobodě, Počet těch, kteří jsou v
československu vězněni nebo trestně stíháni za projev; svého přesvědčení
je mnohonásobně vyšší.
Ze sledovaných vězněných osob je 16 signatářů Charty 77, většina z nich
byla odsouzena nebo obviněna v souvislosti s Chartou 77. Tak trestní věci
dalších vězněných ssobjrí souvisejí většinou s propagací my lenek Charty 77.
Mezi osobami, které Osou stíhány na svobodě jsou tri členové našeho výboru.
Obecně je možno říci, že dochází k trestnímu stíhání občan", kteří poskytují
svým přátelům a známých píse jnosti / většinou stro0o isj1, 0ejich£ obsah
ozna ují olice^ní a justiční orgány za protistátní.
V zásadě 0ůe o ^a...opisy a knihy, vydávané v české s slovenské ieči v 2ai raničí československými exulanty /včenř publikací ko unit tické a socialistické prav nience/, déle o dokumenty a sdělení Charty 77» t-xty signatářů Charty 77 a různé politické texty. Stále častěji však s. za protistátní považuje i krásná literatura, vydávána ve stro o issch, * ma netolonové ásky 3 nahrávkami hudebníbh produkcí interpretů djuhé /neoficiální/ - ultury. ÚÍOZÍ občané U 3 O A také trestně stíháni za to, Žc -tétním a
společenských institucíekm zasílali dopisy kritick -ho obsahu, ¿Jctivní
obránci lidských »áva oráv a kritici re<i>_u býva0í v posle.iií době často
stíháni za jin je nť.ní než za avo„i společ nskou n«.bo politickou činnost;
bud za činy, jichž 3e nečo ústili, nebo za svůj oprávněný postup při konfliktu s příslušníky SNB, která porušují z kon. cde-li o člov ke, kteiý
je znám československé nebo dokonce zahraniční veřejnosti,
nebo o
občana, u nfhoá lze předpokládat, ze jeho postih vzbudí rjchlé reakce a zaslouženou pozornost veřejného mínění, tu obvykle orgány st tni moci váhají s jeho uvězn:ním. Lidé neznámí, hlavn mladí lidé a dr.níci, ee stávají častý« cílem zásahů represivního aparátu. Intenzita represe je tížná
i v různých krajích a o r sech: nejbr itálněji postupuje st'tni aparát
v Severočeském kraji a na Ostr vsku. Tyto tendence je možno pozorovat
už při malém vzorku čtyřiceti vězňů, který zveřejňujeme v omto sd lení;
vzorek
ov es málo reprezentativní, nebot VCNS snadněji z0iš£uje případy signatářů Charty 77 nebo občanů, ktexí myšlenky Charty 77 propa, ují,
než orípady, které s Chartou 77 nesouvisejí; rovněž v Praze a v Brně
móke l e p š í podmínky i práci ne^ v o řečních městech. V seznamu je uveden
je© jeden ří ad -říprav^ k trestnímu činu o uľ t .ní republiky. írestní
stíhání pro tatcové pokusy je však v čeckolsovena u dosti běži é . V poslední době js u navíc k mnohaletým trestů odnětí svobody / až na 1C l„t/
odsuzováni lidé, kt.ří po ze hovoiili o bezpečnoutícn opatřeních • roti
1-teckéitíU orátství; v těchto rozhovorech spetrují justiční orgány pjípravu tr tného činu ohroz ní bezpečnosti vzdušného dopravního rostředku.
Mluvčí Charty 77 se v průbčhu dvou urdynul. ch let mnohokrát obrí tili na
nejrůznější es. instituce a na ústavní činitele a ¿ádostmi o ~ropuŠt ní
rôzn ch olitic ych v'zňů, se ¿.tiznostmi na nezákonný postup oliee.ních
a justičních orgánů a 3vpoikazem na vá^.nj zd- votní stav některých v; zn nýeh.
K problematice čs. v zeňství vydali dokument č.lo, který se n týkťi jen situace politických vězňů, ale -ostavení videch občanů ve vazbě a v, konu trestu odnětí svobody. Mluvčí Char y 77 ožádali také leto.s na nodzi- nrezidenta republiky, aby udělil věeobecr.ou amnestii. Orgány siátr. moci na ,^dnou
žádost nereagovaly. Iroto se ur.luv í Charty 77 3polu s VCNS obrátili dne
6.11.197tí otevřeným d c iseir: ne generálního tajemníka Qr&um zac spojených
národů Kurta aldheima a na hlavy stét3, je.j.tchz pře.lsta itelé odepsali
Závěrečný' akt helsinské konference; v dopise upozornili na některá nejhrub"1 porušovaní zákonů při postupu represivních org nů proti kritikům r.-.žimu,

obráncům lidsLých práv a stou.ancům druhá tultur^i jmenovitě uvedli řadu
čs. občanů, kteří jsou vězněni za projevy svého přesvědčení. Ve věci vážně
nemocných politických vězňů Jiřího Lederera, Miloslava černého a Jana Simsy
se mluvčí Charty 77 obrátili dne 1.1C.197S na Mezinárodní čeivený říž,
podle současných informací jt>ou kr;tuě tich to vězňů vážn nemocni také Jaroslav Šabata a Jaromír Šavrda. VONS zastává názor, že rvním požadavkem
solidárních akcí ve prospěch šs. politických vězňů ;ausí být pro uštční
těchto :.užů, jejichž život je ve vězeňských podmínkách o:.ro^en.
Také řízní čs. občané, individuéln.": i k oletktivně, zaslali kom u t en tni m
úřadům a činitelům r zně žádosti o propuštění osob, uvězn ných pro projevy
přesvědčení, a o zmírnění jejich oaudu. Konaly se dva solidarizační pochody, došlo ke skup novým a individuálním hladovkám. Velký význam má solidarita, kterou projevují různé organizace a jeonotlivci v zahraničí j každá
zmínka o u "kterém Č3. politickém vězni v zahranivších sdělovacích pros tředcích mu pomáhá, ukázalo s^ ^iž mnohokrát, že mezinárodní kampaň, zejména
pokud se .jí zúčastní i organizace, které byrokratický aparát stěží může
označit za nepřátelské socialismu, můěe být účinná a může v ; st k propuštěni politiC:*;ÝC vrzňů. Práce, Ktarou na tomto DOIÍ vyt-:on vá ¿uunesty lnternational, různé solidanzační v,, uory, některé sdil^vací nrostŕeľ.y a českoslovenství exulanti, je nesmírně cenná. Za všechny t>to orojevy sympa ií a
solidarity .menujme polsky Výbor na obranu společnosti /KOR/, jehož živý zájem o čs, politické vězné a snaha jim pomoci je příslibem rozvoje mezinárodní spolunracá nezávislých občanských iniciativ,
I když se V. KS zabývá prípady nespravedlivě stíhaných osob v
©slovensku, vyjádřil jiz několikrát svou solidaritu lideu., kteří ¿sou vězněni za
projevy přesvědčení v ouaedních zemích. Jmenovitá ala o
os v-" také politické vězně - ¿Jurije Orlova, Zviada /ÍGamsachurdiu, ¿weraba i.oslava, Alexandra
Ginzburga, Anatolije Sčaranského a Voktorase Fjatakuse - a o Rudolfa Bahra,
vězněného v NDR.
VONS rovněž Zri/ót informoval o teroristických útocích na Ivana toedka, Bohumila Doležala, Jiřího Kasala a Pavla Landovského a o dal ích nezákonných policejních represích proti obráncům litís ýcn nráv v Čes oslovena u.
Vý bor na obranu nesprave :'liv" .;tíhan,.;ch p edkládá stručné ádaje o 030b:'.ch,
jejichž případ; sleuje:
I. Osob;y ve vazb

nebo ve vyiconu treatu odnětí avo-ody

1. Jiří L e d e r e r , nar. 15»7.1921, novinář, signatář Chart- 77, vězn.;n
od 13.1.1977, odsouzen ke 3 letům v II.nápravná výchovné s.-unin oro tr,
čin podvracení republiky za zasílání lit rárních Dračí do zahraničí.
VěznJ.n v NVD Ostrava za zpřísněných odmínek, vážný zdravotní stav.
Manželka: Llzbieta Leúereoová, Bílinská 496, Praha 9; je no dítě /91et/
a dospělý syn *le Lederer. Charta 77 mnohokrát intervenoval v ¿eho
prospěch, naposledy 1.10,1978 dopisem Mezinárodnímu červenůmu kříži.
V, bor vydal jeho portrét, V Indexu /česicé nakladatelství v Kolíně nad
Rýnem/ vy la publikace Politicky vězeň - uirí Le; erer,
2. Aleš M a c h á č e k , nar. 9.2.1946, zemčdelský inženýr a rojektant,
vězněn odl ledna 1977, odsouzen ke 3 letům a 6 měsícům pro tr, čin -odvracení republiky za přechovávání a rozšiřování politických a literárních
puniikací, vydávaných v české řeči v zahraničí. Vyzněn v i,'VIJ ilzeň-Bory,
Ženatý, dvě dšti /6 a 3 roky/ iotiiče: JUDr Vladimír Macháček, Křižíkova
48, Praha 6. V jeho prospěch intervenovala Charta 77, dne 25.G,197ó: se
obrátilo osm čs. matematiků a fyziků s žádostí o ocmoc na V bor francousskjch matematiků.
3. Vladimír L a š t ů v k a , nar, 3.6,1943, inženýr a jaderny' f • zik,
vězněn od ledna 1977» odsouzen se 2 letům a 6 měsícům pro tr, čin podvracení rerun iky za stejnou čirnost jako A, Macháček, V zněn v NVÚ
Plzeň-_«orr. Manželka: Ale xandru i^aštňvková, Fučíkova 7, D čin X, jedno
dítě /8 let/. Intervence v jeho pros") ch - viz A, Macháček.

- 8 4. Jaroslav D v o ř á k : , nar. 16.5.1933, technik, signatár Charty 77,
vězněn od 12.ledna 1978, odsouzen ke 3 letům a 6 měsícům v ¡ó II. nápravně
výchovná sku-ině pro oi irravu tr. činu podvracení republiky, jíž se mři
doráótit rozhovor,y v předchozím výkonu tréatu odnětí svolody, déle pro
přípravu tr. činu oouítění republiky, jíž se měl dopustit m^. nad .líním
cestovních dokladů, a konečně pro p moc při pokusu tr. činu opuštění
republiky, terou m l osi tnout ing.Vojtěchu Valovi. /Pozn.: Ing. Vojtěch Vala, nar. 25.4.1940, oýv. letec a diplomat, vězn .n od října 1977,
byl pro tento tr. Čin, jehož se m 1 dopustit pokusem o přelet čs. státní
hranice vírníkem a pro po us tr. činu činu vyzvědačství, který spočíval
v jeho úda0ném záměru předat v zahraničí tajné úda^e, odsouzen na 13 let
v III. nápr. výchovné skupině a jiném řízení než Jaroslav Dvořák a jeho
společníci./ Místo výkonu treatu Jaroslava Dvořáka není známo, uanž^lka:
pí Dvořáková, Družstevnici 8, Havířov,okr. Ostrava; dvě děti.
5. Robert iA e r g a n z , nar. 1?, 12.1930, technik, si^nat-L Charty 77,
vězněn od 12. ledna 1976 , odsouzen e 2 ^etům v II. nápr. výchovné skupině- pro pomoc ři pokusu tr. činu opu tění repunlikj a pro přípravu
tr. činu opuštění republiky, jichž se měl do ústit Oako s olečn k Jaroslava Dvořáka; není znáaio, zda tento rozsudek je pravomoci;,/,rieníznámo
místo vazby nebo výkonu tresiu. K. Merganz
rozve^tný a ve svém bydlišti v Čestmírově ulici č.4, Praha 4 bydlti sám.
6. Bedřich H a š k a , nar. 31.1.1936, spojař, v zn^n od ledna 1978,
odsouzen k 18 měsícům v II. nápr. výchovné skupině por přípravu tr.
činu po vracení republiky a pxo pomoc při rc usu tr. činu i uštkni republik-. , jichž se měl donustit jako společník Jaroslava Dvořáka. Místo
výkonu trestu není známo. D.Raška je rozvedený, -ře:J uv zn ním b-dlel
ve Skopalí.<ovv ulici č.18, Brno.
7. František VféX V e i s , nar. 5.7.1932, býv. důstojník, později provozní
v hotelu. Vězn n od ledna 1978, odsouzen k 18 měsícům za tutéž činnost
ja.;o R. Merganz. i»ásto výkonu trestu není zmlmo. ženatý, bytem Vyskočilova ulice č. 60, Praha 4 - Michle.
8. Václav N o v o t n ý , nar. 31.8.1928. inženýr a bývalý novinář,
vyzněn od 12.1.1978, odsouzen ke 14. měsícům v II. nápr, výchovné sicupině pro řípravu tr. činu podvracení republiky jako společník Jaroslava Dvořáka; není známo, zda je rozsudek pravomocný. Není známo místo
vazby neb., v. konu trestu. In^. Václav Novotný je rozvedený, před uv zněníra bydlel v Koněvově 242, Praha 3.
9# Aleš B ř e z i n a , nar. 12.4.1948, býv. student bohosloví, stjíitář,
signatář Charty 77, v zněn od 18.4.1977, odsouzen ke 2 letům a 6 m sícům pro tr. čin nenastoupení služby v ozbrojených silách za to, že z d 51vodu^přesvědčení n e na.toupil základní vojenskou službu. V zn^n v ¡V Ú
řlzeň-Bory. Svobodný. Bratr: »Jeioným Březina, Michelská 27, -ťraha 4.
Za Aleše Březinu se konal 2.7.1977 solidarizační pochod, 0 ímž manifestující / mezi nimi i Martin šimsa a Petr Pospíchal , později sami tr.
stíháni/ protestovali i pr-jti tomu, že v československu není zave lena
civilní služba, které b nahrazovala zá ladní vojenskou službu.
10. Viktor G r o h , nar, 14.2.1955, dělník, signatář Charty 77, vězněn
od 14.8.1977 odsouzen k 20 m.sícům pro tr. činy výtržnictví a útoku na
veřejného -initele za účast na střetnutí velké sku iny mlad ch lidí
s jednotkou VB a PS v Kdyni u Domažlic dne 14.8.1977. V zněn v NVU
řlzeň-Bory. t Matka: pí Grohová, Štúrova 906/1 ostrov nad Ohří, okr,
Karlovy Vary. Charta 77 požádala v září 1977 o veřejné projednání
incidentu a vyslovila pochybnosti o tom, zda trestně stíhaní mladí
lidé jsou viníky nepo&ojů v Kd^ni.
11. Zdeněk Č e r v e ň á k , nar. 27.9.1958, dělník, vězn n od 14.c.1977,
odsouzen ke 2 letům za účast na událostech v Kci,\ni. Předchozí adresa:
Potoční 23» Cheb. Intervence v jeho prospěch: viz Viktor Groh.

- 9 12. Milan T u r e k, nar. 18.2.1957, dělník, vězněn od 1 4 . 0 * 1 9 7 7 »
odsouzen k 18 měsícům za účast na událostech v K ¿ni. ,ředcbozí
adresa: P íbram VII, čp. 488. Intervence v Jeho prospěch viz V.oroh.
13. Jiří X? K ř í ž , nar. 26.1.1953, dělník, vězn n od 14.8.1977, odsouzen k £ měsícům za účast na událostech v Kdyni. Předchozí adresa:
Podlesí 203, okr. Příbram. Intervence v jeho prospěch: viz Viktor Croh
14. Petr C i b u l k a , nar. 27.10.1950, dělník, od listooadu 1978
signatář Charty 77, v~zn n od 17.4.1978, odsouzen ke 2 letům pro tr.
Čin p^. cuřovéno. za rozlož ování hudebních nahrávek, literárních textů,
matďiálú Chart- 77 apod. a za organizování koncertů; rozsudek není
dosud právomocný. Ve vazbě ve věznici Brně-Bohunice. '¿a t kal; Vrra Cibulková, mučednická 39, Brno. V jeho prosoěch a ve proppěch jeho
piátel v; stoupil dne 22.5.1970 ve svém příspěvku pro PLN - klub
Václav Havel; kolem stovky mladých lidí poslalo Cne 8.6.1978 protestní
dopis Federálnímu shromážděníj Charta 77 se o případu zmínil' v dokumentu č. 19. Za Petra Cibui u a jeho přátele i za všechny dalěí politické v.zn drželo ve dnech 23-24.12.1978 asi 250 občanů třicetihodinovou protestní hla. OVKU.
15. Libor C h l o u p e k , nar. 17.9.1955, knihovník, vězn n o
26#4.
1978, odsouzen ke 20 měsícům za stejnou činnost jako F,Cibulka;
rozsudek není dosud pravomocný. Ve vazbě v Brně-Bohunicích. odiče:
Jaromír a Marie Chaloupkovi, ióbor 13, 3rno. Intervence v .¡-.o rospěch: viz Petr Cibulka.
Z2.6. Petr P o s p í c h a l , nar. 16.4.1960, tiskařsky Uxlexí, vězněn od
4.5.1978, odsouzen k 11 měsícům za stejnou činnost jako Rét? úieulka;
rozsudek není dosud pravomocný. Ve va~bě ve vaznici v Brně- .-ohunicích.
Matka: Marxe Adámková, ul. Bohuslava Martinů č.5, Brno. Intervence
v jeho prospěch: viz Petr Cibulka.
17. Pavel N o v á k , nar. 26.2.1945» inženýr, v „osle^n. cii letech dělník, býv. předseda iCAW v oihlav , vězněn od 21.4.1978, odsouzen ke 13
měsícům pro trestný čin pobuřovaní za rozepisování a predáv-ní písemností souvisejících s Chartou 77. Místo výkonu trestu ,ení zatím
známo. Manželka: Danuše ÍMOváková, Kradní 2, Jihlava; 7 děti /L a 5 r«/.
18. Josef B r y c h t a , nar. 17.3.1932, pracovník služeb, bjval, místopředseda ¿Ju* V Jihlavě, v zn n od ÍX 21.4.1978, odsouzen ke 13 měsícům
za tutéž činnost jaki ing. Pavel ivovák. Místo výkonu trestu .¿ní zatím známo, manželka: Marie 3r-chtové, li větrníku 37, Jihlava; invalidní syn Josef Brychta /25 let/,
19. Michal X o ba 1 , nar, 7.3.1946, drlník, signatář Charty 77, v zněn
od úijora 197&, odsouzen ke 11 měsícům pro tr. čin po buř o v i:í za rozěiřovánl dokumentu Charty 77 č. 13 a textu "Bo._ o náat, jnictví po Husákovi". Trpí těžkým astmatem a je nyní v nemocnici HVÚ Praha-ťankrác.
Matka: Jožena Kobalová, Roztoky u Jilerunice č. 156, e-kr. Semily.
Charta 77 upozornila na jeho oři ad prezidenta republiky v o ise
z 5.4.1978.
20. Ivan M a ň á s e k , nar, 26.12.1954, student, signatář Charty 77,
vězněn od února 1978, odsouzený 18 měsícům oro tutéž čintjo. t Oako
Michal Kooal.Věznón v KVU Plzeň-Bory. Matka : Růžena Jírová, uánské
nám. č. 16, Cheb. Intervence v j.-ho prospi ch:vizfoic; a.l Kobal.
21. František I i t o r, nar. 10.b. 1921, dělník, vězněn od 9.6.197'J,
odsouzen >e 3 letům pro tr. čin v.buřování za rozšiřování prohláíení
Charty 77 z 1.1.19J7. Vězn.n v ÍJVU rlzeň-Bory. Manželka: pí Pitorová,
Průmyslová 5, Plzen-Doudlevce. Charta 77 uoozornila na jeho případ
ústavní činitele dopisem z 11.3.1978.

- 10 22. Ivan J i r o u s, nar. 23.9.1944, teoretik umění, signatář Charty 77,
vězněn od 25.10,1977 , odsouzen k 18 měsícům ve II. nápravně výchovné skupině :^ro tr. ěin výtržnictví za vystoupení na vernisáži výstavy. V zněn v řiVb Ostrov nad Ohří. Manželka: Ju liana Jirousová, Stará
íaše 33, okr, jinltva, Za Ivana Jirouse intervenovala Charta V7 dopisem
generálnímu prokurátorovi z 11.3.1978, dne 30.5.1978 poslalo generálnímu prokurátorovi protestní dopis 27 libereckých občanů, V bor
dal jeho portrét utd.j v zahraničí s« pořádaly i demonstrace, při nichž
bylá nesena jeho podobizna / Paríž, srpen 1978/.
23. Oldřich T o m e k , nar. 13.10.1921, býv. středoškolský ičitel, výhyb^éř, vězněn od 23.6.1978, během .oudního řízení /podzi;i 19/7 až
dno r 1:978/ -yl na svobod", odsouzen ke 1?. měsícům pro tr, čin pobuřování za to, že krajskému o boru pasů a víz a generální /prokuratuře
napsal dopisy, .jichžobsah^jií byl shledán pobuřujícím. Vězn n v MVTJ
Plzeň/Bory. Manželka: tarie Tomková, nám.1,méje 314, Chot boř, okr.
Havlíčkův Brod.
24. Miloslav
Č e r n ý, nar. 20.4.1S30, dělník, v. zněn od března 1977,
odsouzen ke 3 letům pro tr. čin o-uřovční za úda,;.né vyl pování plakátů na T'odooru Charty 77. Vězněn v >.;Vu Mí rov v II. nápr, výchovné skupině, ¿am byl soudně přeřazen v průb hu výkonu tr.stu. Je vážně ne —
mocen a jsou obavy o jeho život. SestraJ Vlasta Mikešová, Zámecký
pafck 8j8, Litvínov, oi<r. «ost. V jeho prospěch intervenovala Charta 77
do. isem ústav ím činitel n z 11. 3.1978, dopisem Mezinárodnímu
červei érau kříži z 1.10.1978, déle 14 libereckých občanů oslalo
tt 24.3.1978 protestní 'opis generálnímu nrokurátoroVi.
25. ¿ustav V l a s a t ý , nar. lc.5.1930, technik, vazněn od 3C.1.
1978, odsouzen ke 20 m. -ícům p. o tr. čin pobuřování za zhotovení
nésti.nkj kritického obsanu. i/lanželkaľ Věra Vlasatá, Bezručova 1707,
Litvínov, okr. ¿¿ost. V jeho prosěoch intervenovala Charta 77 o isen
ústavním či. itelům z 24.4.1978.
26. Mloslav b o j e k , nar. 6.1.1949, evan^ . duchovní, pozďiji dělník,
vězněn od 19.12.1977, odsouzen pro tr. činy pobuřování a ohrožení
politického a morálního stavu je-Jnotky k 15 m'sícům| při výkonu
základní vojenssé služby se t.ich měl do ústit rozširov-ním ro lášení
Charty 'i7 z 1.1.197/ a diskusemi na politickém školení. V zněn v NVÚ
Plzeň-Bory, ľianželka: Komana Lo ¿ová, PuČíkovo nám. 6/7, Olovím jif)t
okr, Sokolov, V jeho rospěch intervenovala Charta 77 dopisem ústavním
činitelia z 11.3.1978.
27. František H r a b a l , nar. 17.7.1952, dělník, vězněn od 16. .1~78,
odsouzen ke 3 letům pí o tr. čin po vracení republiky za rofcSiřóv ní ,atsriálů Chart, <?7 a sVj ch via. tnich statí í rozsudek nenabyl
dosud pr vní moci. Man_eika: Irena Hrabalové, íJa Flískavě 1"3^27,
Praha 10 - ostivař. Vězněn ve včznici Prafea - Ruzyně,
28. Jiří V o l f , nar. 5.1.1952, d.-lník, vězn n od února !$?£)« odsou.zen ke 3 letům v II, nápravn. v.; c ovné skupině pro tr. čin podvracení
republiky za tutéž Činnost. jato řrantišek Hrabal a dí.'le za ma J ování
nápisů po z ech a silnicích; rozsudek není doc-ud pravomocný« ¿lan. elka
se s nííu n. ní rozvedla. Jedno dítě /I rol:/, jiné příbuzné nemá.
Pied uv .zněním pracoval Oako řidič správy silnic v Jindřichově hradci. Věznén ve v ¿nici Praha - Ruzyně.
29. Peter F o h 1 , D»., vědecký iracovník SAV, signatář Charty 77,
vězněn pravd podobní od podzimu 1977, odsouzen ke 20 ni ěsícůrn z zasílání ďo iaů zastupitelským úřadům v českosloven3J u, :ejich ž obsah
byl posouzen ^ s o poě ozování zájmů republiky v cizině; dopisy se
týkaly zamítnutí jeho :ádosti o vystehování. Je n otecké náro nosti,
matka živ.e v Ra oušku. 8,-aIel v Klemenaově ulici 5.17, Bratislava,
odkud se jeho říbuzní mezitím přestěhovali, vjiné úd:je nejsou známy.

- 11 30. Jan 5 i m s a , ner. 2,10.1929, evangelický duchovní, pozd ji dělník,
signatář Charty 77, vězněn od 30.5.1978, odsouzen k osmi měsícům
pro tr. čin útok na veřejného činitele, jehož se měl do ústit tím,
žu bránil ¡janželku gřed zákiokem příslušníka SNB při domovní prohlídce. Vězněn v WVÚ Plzeň-óory. Vážný zdravotní stav. Adresa manželky: Milena Šimsová, • Volfova 12, Brno - Královo Pole. Charta 77 intervenovala v jeho prospěch dopisem mezinárodnímu červenému kříži z 1.10.
1973 a
jeho případu vypracovala dokument č. 19. Za Jana Simsu proběhlo noho soliflarizačních akci včetně hladovek.
31, Jiří C h m e l , nar. 24.5.1954, technik, signatář Charty 77, vězněn
od 20.7.1978, odsouzen k 18 měsícům pro tr. čin pobuřování za to,
že údajně umocnil ve svém bytě dalším osobám podepsat Chartu 77.
Vězněn v iíVÚ Plzeň-bory. Manželka: Hana Chmelová, Horňátecká 17/782,
Praha 8 - Kobylisy.
S32.

- 34. Josef H e g r , Ivana H o 1 o to v é /signatářka Charty77/|
Josef K 1 i e r , kteří byli dne 20.10.1978 zadrženi v soudní síni
okresního soudu v Mostě proto, že jejich svědecké výpovědi při hlavním líčení s Jiřím Chmelem se lišila od svět ecké v„ povědi, učiněné
před vyšeti ovatelem. Lelší údaje nejsou známy, odle nedávných ^práv
jsou st le ve vazb$ a stíháni pro tr. čin křivé výpovědi.
35. Zdeněk K a á l á k , nar. 25.10.OT 1946, údržbář, signatář Charty 77,
vězněn od 21.ci.1978 , odsouzen k 10. utěsícům pro tr. čin pobuřování
za kritick dopisy, ictei é ; osílal stá triím orgánům; rozsudek není
dosud pravomocný. Vězněn ve věznici Hradec Králové. í.ianželka: pí
KoSíáková, Horská 423, Vrchlabí, Oisr. ľrutnovj 3 děti.

36. Jan Z m a t 1 í k , nar. 1948, sociolog, signatář Charty 77, vězněn
aáxŽixií^iSíSä^xHäxmíza^kxiôjŕxtó
od 31.8.1978, obviněn z přípravy k tr. činu podvracení republiky,
jíž se měl dooustit rozmnožováním materiálů Charty 77, filosorických
statí a liter .mích prací. Vězněn ve věznici Praha - huzynoíatka:
Lucie Zmatiíková, Stroupežnického 28, Praha 5. Dne 19.10 1973 se
na pr esidanta reoutliky a generálního prokurátora obrátila Charta 77
do isem v jeho -rospěch. K solidaritě s Janem Zmotlíkem vyzvala taká
skupina bývalých studentských funkcionářů filosoíiC'é lakulty UK
prohláš ním ze dne 29.12.1978.
37. J roslav š a b a t a , nar. 2.11.1927, psycholog, v invali nínj důchodu, signatár M t í i a mluvčí Charty 77. Vězněn od Jt. 10.1978, obviněn
z tr. činu útoku na veřejného čin itele, jehož se měl donu^tit napadením příslušníka VB / ve skutečnosti se však pouze bránil proti nezákonnému násilí/. Počátkem 70, let odsouzen v politickém procesu na
6 a půl roku, koncem roku 1976 po protestech mezinárodní veřejnosti
podmíněné ropuStěn: z tohoto trestu nemá odpykáno ještě 18 měsíců,
V zněn ve věznici« Hradec Králové. Dcera: ^nna Šabatová, Anglické 8,
rraha 2, synové £an Šabata, Havlíčkova
Brno, a Václav šabata.
Leystrasae 106/III/6, 1200 Wien, Jeho uvěznění vyvolalo vlnu solidarity v Československu i v zahraničí. Je véžn nemocen.
38. Jiří V e s e l ý , býv, středoškolský učitel, nyní úředník, vřzncn
od 23.3.1978, obviněn z tr. činu p buřování, jehož se měl dopastit
zasíláním dopisů kritick ého obsahu státním orgánům, Ve vazbě pravděnodobně ve věznici v Liberci, dosud nedošlo k soudnímu projednávání.
Manželka: pí Veselá , Kubánská 378, Liberec- Králův Háj: dvě děti
/12 a 16 let/.
39. Dr. Jaromír Š a v r d a , nar. 25.5,1933, slisovatel, v zněn od
25.9.1978, obvinŕn z tr, ^inu pobuřovťní, jehož se měl do ústit rozepisováním literárních děl a z tr, činu nedovoleného podnikání.
V zněn ve věznici Ostrava. Je vážn-ľ" nemocen. Manželka:' Dolores Šavrdové, Výškovická 87, Ostrava - Zábřeh.

- 12 40. František M a t u l a , nar. 10.3.1954, bývalý student bohoslovecké
fakulty , nyní sanitáx, odsouzen ke 3 měsícům v II. nápravné výchovné
skupině pro ti. Čin útoku na veřejného činitele, kterého ee měl dopustit
v předchozím výkonu trestu odnětí svobodj . Trest, nastoupil 1.1?, 1978.
Poznámka: Všechny uviděné Í resty jsou nepodmín né. Pokud není uve eno cinak,
ySou rozsudky pravomocné a odsouzení byli pro výkon trestu zařazeni
do I. nápravnj výchovné skupiny.
11» Qsob.y na svobodě, s nimiž je v-Jeno trestní řízení.
/Výbor registruje i mnoho dalších oodobných případů; dokud však jsou postižení na svobodě, respektuje jejich případný nesouhlas se zveřejněním příslušných informací./
a/ (soby, které byly odsouzeny k nepodmíněným trestům odnětí svobody:
Vladimír Ř í h a , nar. 14.T.1907, profesor ekonomie, signatář Charty
77, pravomocně odsouzen k 6 měsícům pro tr. čin pobuiování, jehož se
měl dopustit sepsáním a rozšířením záznamu o svém výslechu. Nástup
výkonu trestu odložen do ledna 1979. Adresa: Černá 6, Praha 1.
Ladislav H o 1 á ň , odsouzen k 7 měsícům pro tr. činy hanobení republiky a jejího představitele a hanobení státu světové socialiotické
soustavy a jejího představitele za zazlívání dvou :ísní; rozsudek
není dosud pravomocný.
PetrvK a ň a , odsouzen k 6 měsícům za stejnou činnost jako Ladislav
Hoiáň, rozsudek není dosud pravomocný.
b/ Déle 17 osob, treslně stíhaných , které Oaou na svobodě a „e^ichž věc
není dosud ve stadiu soudního řízení:
Václav Havel, Jaroslav Kukal, Pavel LandovsPý, telena Mašínpvá, Otta
Bednářová, Jiií Gruša, Pavel noubal, Ladislav LÍ3, Věra Vránová, Kobert Gombík, „arian Zajíček, Václav Kimák, Lmil Fuchs, Vojtřch Srna,
íVirosáav Šváček, Ladislav Cermari, lomáš Petiivý.
c/

Sledujeme také pří jady podmíněně odsouzených osob, jimž bíží lhůta podmíněného odkladu trestu; a to Václava Havla /na 14 mŠ3Íců na 3 roky/,
Františka Pavlíčka /17 měsíců na 3 roky/, Martina Simsy /5 měsíců na
2 roky/, ing. Zbyňka Čeřovského /byl odsouzen ke dvěma oodmíněným trestům/ a Zdeňka Těšínského / z trestní v ci proti Jaroelavu Dvořákovi a
spol. - 15 měsíců na 2 r ky/. Dále pak případ podmíněně propuštěné
Aleny Klímové / z tr. věci proti Františku Potorovi l spol.; 1 měsíc
na 3 roky/.

III. Výbor zatím disponuje jen neúplnými úd ji o několika dalších osobách,
které O3ou pravděpodobní ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
Naléhavě žádáme každého, kdo nj o těchto případech mohl poskytnout
věrohodné informace, a ba se obrátil na kteréhokoli člena Výboru.:
1. Josef De d n a ř í k , psycholog, signatář Charty 77, během výkonu
základní vojenské elu^bj pravděpodobně odsouzen k vysokému tr~stu
odnětí svobody /5 let?/. Koncem šedesátých let studoval ve francii,
hodiče žijí v Olomouci.
2. Míla P a r š o v á , bytem Chotěboř, okr. Havlíčkův Srod, rravděpodobně ve vtszbě.
3. Jiří K a r l í k , signatář Charty 77, dělník, bytem Chotěboř, okr.
Havlíčkův Brod, a i od září 1978 ve vazbě pro tr. čin související s
nás tur,em základní vojenské služby.

- 13 4» Jaroslav i ' o m e k f 26 let, od 4.9.1978 ve vazbě ^ro tr. čin související s rozšiřováním zahraniční literatury a úd jně poir.louvačnými do-isy zahraničním přátelům; bydlel v Letohradu, ul.28 října č. 396,
okr. Ústí nad Orlicí. Hájí ho JUDr Hnízdo z Advokátní poradny v Hradci
Králová, Mostecká 290.
5. ing. P a n e n k a , zaměstnanec podniku Chemopetrol v Litvínově
/viz též případ Gustava Vlasatáhc/; pravděpodobně odsouzen na 10
měsíců nepodmíněně.

4. ledna 1979

Výbor na obranu nespravedlivě stíha>ch

oooo
S6 lení č. 64

0000

oooo

/Další trestní 3 íhání Petra Cibul y/

Usnesením vyšetřovatelky mst,3ké prokuratury v ¿rně Dagmary Ríčái.kové ze
dne 5.12.1978 bylo zahájeno tr st i stíhání Petra Cibulky pro tr. čin
toku ne veřejného činitele /§ 156/1 b tr.z. trestní sazba do dvou let/,
ajného tr. činu se měl Petr Cibulka dopustit tím, že 14.11.1976 v budově městskíhc soudu v Trne po vynesení rozsudku nad ním a jeho přáteli
/viz Sd lení Č.55/ užil v rozhovoru s obhájcem na adre.u předsedy senátu
výroku "tak ¡bych mu dal do držky". Svědkem udajného výroku je ve : ucí
eskorty E. Váěa.
Výbor současně sděluje, že v době vánočních svátků byl Petr Cibulka, který
je již dev tý m*síc ve vazbě, kátensky potrestán deseti dny s mr.va/by.
Výbor n& obranu nespravedlivy stíhaných

5. ledna 1979
oooo
Sdělení Č. 65
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/Zvý-ení treaiu Joseiu Brychtovi a Pavlu Novákovi./

Dne 20.12.1978 projednal s ..nát krajského soudu v Brně za předsednictví
JUDr Koloucha odvolání okresního prokurátora JUDr Seyera a odvolání obou
obžalovaných proti rozsudku okresního soudu v Jihlavě, jímž byli oba
shledáni vinnými tr. činem pobuřování a odsouzeni k ne n.dmíněným trestům
odnětí svobody každj na osm měsíců /viz naše sdělení č. 58/. Soud vyhověl
odvolání prokurítora a uložil Josefu Br; chtovi a ing. Pavlu Novékcvi nepodmíněné tresty odnětí svobody v I. nápravně výchov á skupině, každému
v trvání 13 měsíců. Oba odsouzení ,jsou ve vazbě od 21.4.1978; rozsudek
krajského soudu , e pravomocný.
Na veřejné zasedání byli vpuštěni d en příbuzní obžalcváných, jejich přátelům a dalěím zájemcům zabránila policie ve V3tupu do soudní budovy.
«Již v nrůběhu trestního řízení Josefa Brychtu a inj,. Pavla Nováka adoptovala Amnesty International.
7. leňna 1979

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
oooo

0000

oooo

Sdělení č« 66 / Hlavní líčení v trestní věci r>roti Jaroslavu Šabatovi./
Předseda senátu okrasního soudu v Irutnově JUDr oiří Grulich nařídil na
čtvrtek 11. ledna 1979 hlavní líčení v trestní věci proti dr. Jaroslavu
Sabatovi, dva-«pad.esátiletému psychologovi, mluvčímu Charty 77. Líčení
má začít v budov- uvedeného soudu v 9 hodin.
Obžalobou bxresního rroKurátora v Txutnově JUDr Doležala je Jaroslav

- 14 Sabata stíhán pro trestný Čin útoku na veřejného činitele /l 15ó. odst.2
tr.z./, jehož se noži dopustit tím, že hrubě urazil / slovem i fyzickým
útokem nalé intenzity/ nřísluSníka VB při výkonu jeho -ravomoci.
Ve skutečnosti /viz Sdělení č. 41/ všaK: byl Jaroslav Sebata v budově
okrsku VB v Peci pod Sněžkou napaden příslušníky VB, kteří mu způsobili
újmu na zdraví: při tomto jejich nezákonném jednání se pouze cránil.
K incidentu došlo 1.10.1978, kdy na Cestě čs.-polského přátelství mělo proběhnout setkání signatářů Charty /7 a členů polského Výboru na obranu
společnosti /KOiV, které bylo zamořeno koordinovanou akcí policejních orgánů obou států. Od té doby je Jaroslav Sabata ve vazbě ve vč :nici v
Hradci Králové.
Na rozdíl oc původního obvinění je nyní Jaroslav Sabata žalován % en z
hrubé orážiíy veřejného Činitele, zatímco užití násilí nebylo :c obžaloby -ojato. Hrozí mu tedy trest do jednoho roKu /orroti původním třem
letům/. ZC se, že k tomuto ústupku přiměl státní moc intenzivní zájem
domácí i zahraniční veřejnosti o pří ad Jaroslava Sabaty. Je však nebezpečí, ženu bude ulomeno vy onut zbyxek trestu v délce 18 měsíců, terý
mu bjl koncem roku 1976 podmíněně odložen na tři roky.
Vzhledám k tomu, ze hlavni líčení má být podle zákona veřejné, žád>'
Výbor Amx.iest^ International, ¡i/lez inárod ní organizaci démoni atických prá vníků a další humanitární organizace, aby na proces vyslaly tvé pozorovatele.
Fraha 6. ledna 1979

Výbor na obranu nespravedliv" stíhaných
oooo
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»¿Člení č. 17 / Jaroslav Sabata odsouzen/
Dne 11.1.1979 odsoudil samo^oudce okresního soudu v Irutnov* JuDr Jiří
Grulich mluvčího Charty 77» dr. Jaroslava S a b a t u , k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců v II. nápravně v chovné
skuoině. Dr. Jaroslav šabata se měl dopuotit /viz Sd lení č. 41 a č. 66 /
trestného činu útoku na veřejného činidle /* 156 odst. 2 tr. z./, rozsudek dosud uenabyl právní moci, obžalovaný se na míst odvolal; zůotávé stále ve vazbě.
Pokud 0 de o situaci JUDr Joseia Danisze, obh jce Jaroslava Sabaty /viz
příloha A/, Výbor o ládá za nutné demontovat nesprávnou informaci agentury UPI z Vídn", podle níž JUDr Danisz měl prohlásit, že sc vzhledem
k vykonávanému nátlaku bude možná muset obhajoby vzdát. Sdělujeme, že
JUDr Danisz se rozhodl hájit dr. Jaroslava Sabatu x>kud k toru bude mít
zákonnou možnost, tj. potud nebude zru eno t eho členství v české advokacii.
Odborová organizace si k rozhodnutí o souhlasu s jeho pro uštěním vy^ádíJl-- písemné podklady, takže JUDr Danisz zatím nadále advok.: te< zůstává,
V pří lože V^ bor v;,dává prohlášení Anny Sabatové ml. o situaci JUDr Danisze /A/, zprávu Anny Sabatové ml. a Zdeny Tomin vé o průběhu procesu /Ľ/
a záznam posledního slova dr. Jaroslava Sabaty pře.i vynesením rozdudku /C/«
12. ledna 1979

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Příloha A
JUDr. Josei Danisz, člen Advokátní poradny č. 5, Vťsclevs 4 nám. 41, Praha 1, vyslovil dnes obavu, že mu bude znemo^n^no >okračovat v obhajobě mého otce Jaroslava Sabaty, který aiát dne 11, ledna souzen okresním soudenv Trutnově. Upozornil m ¥ na možiiost, že budu v příštích dnech nucena
zvolit otci jiného obhájce.
Považuji tuto situaci za důsledek činnosti dr. Danisze, kter,}' v posledním
roce "i e vzal obhajobu řady signatářů Chart- 77: spisovatele Jiřího Gruši,
inženýra Pavla oubala, ^aroslava Kukala, Tomáfie »etŕivého a který obhauo-

- 15 val před soudejp Jiřího Chmela. Jeho vystupování v těchto trestních vícech
bylo v podmínkách, v nichž musejí presovat čs. advok ti, ojerUn^iým příkladem občanské statečnosti a profesionální etiky.
Včera, tri dny pře
lavnlm líčením ve věci mého otce, rozhodl Výbor
Městského sdružení advokátů v Praze, že požádá ZV PCH o předběžný souhlas
se zrušením členství dr. Danisze v aJvokaoii. Výbor uvejl ako čůvod, že
při procesu s Jiří/ľ Chmeleni se dr. Danisz zmínil o procesech radesétých
let a při jiné ořilezitosti poukázal na pří ad fyzického násilí nroti
jednomu si nátári Charty 77 . skutečným důvodem tohoto postupu 0 c však
obava ortí'nů štítní moci před neicom romisnítf obhajobou při procesu s mým
otce.
Jsem přesvědčena, že tento nezákonfa,
postup úřadů, jímž t e diskriminován
právník proto, že usiluje o respektování íákonů, a jíuiž je mému otci
bráněno v úč nné obhajobě, vzbudí ozornost veřejnosti a mezinárodního
sdružení .iuuokratic .ých právníků.
Praha 9,1.1979

iinna Sabatová, Anglická 8, Praha 2

Z p r á v a
o
p r ů b ě h u
p r o c e s u
s dr. Jaroslavem šabatou , mluvčím Cha;t /7
Ve čtvrtek 11, ledna 1979 se konalo před aamosoudc-m C\resního soudu
v Trutnov/ hlavní líčení roti dr. Jaroslavu šabatovi, mluvčímu Charty 77,
obžalovanému podle ž 156 odst, 2 tr. z, z údajného útoku na Veřejného činitele. ixocet. se fc nal přes četné a silné protestní hlasj významných představiteli' čes .llovenské a světové verejnosti, kteří po ccié t i .'sice,
B8 které byl Jaroslav Sabata ve vyšetřovací vazoě, adresovali čs. státním
org'nôm důrazné žádosti o okamžité propu tění dr. Sabaty z vězení a zastavení tr. stihání vc věci, <je0íž vy onstruova-.ost a tendenčnost byla .-•.aždémus oudnému a normálně směleji čímu člověku zřejmá. Do budovy o.\recní! o
soudu v Trutnově se před 9. hodinou ranní dostavilo řes 20 piátel a známých dr. Sabaty, z nichž .mozí cestovali po celou noc, aby noh li být jednání soudu příto.iini. Do jednací síně v ak byli vpuštěni ouze nejtoližší
příbuzní ..arosMva Sabaty, dcera Aana a syn Jan, a důvěrník obžalovaného,
jímž byla Zdena T'ominavá. /V 0e: nací síni byle přichystáno dalších 7 míst
k sezení, ta v ľ ak byla obsazena z.'stupci "veřejnosti", kterě nikdo z ořá»
tel Jaroslava Sabaty neznal .ezi nimiž v ak místní občané identifikovali
příslušníky a za:.'stnance mí. tni Bezpečnosti,/ Vstup do jednacr síně
nebyl umožněn ani zahraničním korespondentům a^endlur Reuter,
a AWSA#
řádně akreditovaným v Praze, ani dvěua zástupcům ¿canaäskéio a ritského
velvyslanectví. Jednací síří ct nac1" 'zela ve \.ruhém patře budovy soudu,
přátelé dr. Sabaty však mohli pobývat .ouze v přízeiuiím vestibuls budovy,,
kde také o celé čtyři ! odiny je nání 3oudu setrvali, když y li pre tím
perlu-trováni a vyfoto0rarováni. Hermeticky uzavřené druhé atro bylo střeženo nepřiměřen* vysokým počtem unifora ováných i civilních příslučníků
Bezpečnosti, ozbrojeními příslušníky v nfclních uniformách a o'rc. ce jedním služebním sem, ačkoli na ch. dbě seděli pouze předvolán: svědci.
Hlavní líčení Jylo zahájeno krátce no deváté hodině ssmosoudcem JU r.
Jiřím Jrulichem, Je nání soudu s dále účastnili okresní Tokurítor JUDr,
Joeea Doležal, obhájce oaroslava Sabaty JUDr Josef Danisz a ze isovatelkáJaroslav Sabata byl do jecinací sině pie. veden v i ouech trochu pobleolý,
zje*ně v*ak klidný s odhodlaný'. Po Nečtení obžaloby, v nož ho nrokurátor
žaloval - odle o 156/2tr.z. z údajnéhc útoku na veř jnéľ.o činitele, kterého
se měl do ústit Jaroslav Sabata tím, ze dne 1.10. v místnosti dozor_í
služby na okrsku Vtí v Peci pod Sněžkou vulgárním výrokem a údeiem otevřeno^ díaní hrubě urazil příslušníka VB Radišu Stojkoviče při výkonu jeho
pravomoci a pro tento výkon. Jaroslav Sabata prohlásil, že se naprosto
necítí vinen. V dalším průběhu líčení bylo vyslechnuto 7 svědků v tomto

poradí: Tomáš Petřivý, Jiří Němec, a pří3iušnici. VB z Pece pod Sněžkou
Stojkovič, Kodet, Horáček, ^udrne a Sedral. Tcté soudce ukončil dokazování 3 vyzval pro'urátora a obnájce dr. Sabaty k pronesení závěrečních rečí.
Okresní rokůrátor byl ve své řeči stručr.ý a měl za to, že vjpvědmi svědků
byla v plném rozsahu potvrzena vina obžalovaná o ve smyslu obžaloby.
Ačkoli se -ň-e tím v hlavním líčení záměrně odhlíželo od oirčích politických
ao.jvi^lostí celého případu, připomněl prokurátor vc své závěrečné řeči,
že Jaroslav šabata byl iž dříve odsouzen za piitický delikt podvracení
re:u likj, ěímž motivoval zvýšenou společenskou nebezpečnost je nání obžalovaného", třebaže v daném případě jde o "obyčejný kriminální delikt".
Tím také zdůvodnil, proč navrhuje, aby soud vyměřil trest v horní hranici
sazb;> /nejvyěší sazba 0 e v tomto případě 1 rok/ a současně uložil výkon
trestu v II. nápravně výchovné skupině. Obhájce dr. Sabaty pronesl asi
50ti minutovou závěrečnou řeč, v níž .odrobně doložil, proč má ¿a to, že
vina Jaroslava S-abatj na rosto nebyla dokázána a navrhl, aby soud zprostil
Jaroslava Sabatu viny. Byla to podle našeho názoru závěrečná řeč, .,akou
naše soudní sin z úst obhájců dávno neslylely, řeč odborně v. ¿¡oce fundovaná a zároveň občansky statečná: JUDr. Lanisz neváhal zdůraznit v jaké
souvislosti
incidentu došlo /příslušníci Bezpečnosti měli za úkol zahráte«* n.it setkání J. Sabaty a dr;l"ích 3 oplslcými přáteli na čs.-polské
hranici, -ozn.Z.I./, i to, že agresivita jednání příslušníků VB s oaroslavem Sabatou byla zřejmě motivov na tím, že jde o mluvčího Charty '/?• Po usíme se shrnout hlavní lody obhajoby, j&k nám to naše paměí. a ne o bornost
/i pochopitelné vzrušení, které jsme v této chvíli ocitovaly/ umožňují:
1, Svědeckými výpověďmi Tomáše Petřivého a Jiřího Němce
prokázáno, žc
příslušník VE Stojkovič překročil pravomoc veřejného činitele.- již před
incidentem, který je předmětem ¿trestního řízení, a ^.ice tím, že napadl
a udeřil Jaroslava Sabatu na WC, když zpozoroval,
Satata spláchl nijakou písemnost /s níž dr. šabata mohl v té chvíli na ládat odle libosti, nebot nikterak nebyla důvodem jeho př dovedení, za kteiý byla
udána nesrovnalost v občanssém průkaze/, vyvlekl jej na chodbu, smekal
jím a bii o zecí, a již od tohoto o^am^iku nepožíval zákonné ochrany
veřejného činitele. Výpovědi obou svědků^třeba mít za <cela věrohodné,
nenot se plně shodují s výpovědí Jaroslava Sabaty, jak: oli od tohoto
okamžiku neměli svědci vůcec žádnou možnost é dr. Sabatou hovořit. Neměli možnost získat jakékoli informace od obhájce, neboA.tvttn viděl spisy
až . o výpovědi.
Výpovedi ostatních svědků, především příslušníků Sto^Koviče, Kodeta a
Horáčka, de nao.i.a tľžko pokládat za věrohodné, nejen proto, že je oiezi
nimi mnoho rozporů, třebaže ÍÚČÍÍ mo no^t ¿e domluvit, nejen proto, že se
některé vjpov di oproti př: pravovanéiiu řízeni zm nily, že exi:tuje i
podstatný rozpor .xez.i jewich 0 e .uo tlivými vy po v ámi a Ařením z á zrnkem,
který odeps li všichni tri naweonou / a který , jek lze mít za prosázené, musel b. t vyhotoven dodatečně, až o rozhovoru příslušníků t. vjetřovatelkou a -¡rokurátoreiii/, ale především proto, ¿e jsou svědky zaujatými. Vždyt^kdyby příslušník Sto.kovič nepopřel tvrzení, obsažená ve
výpovědi dr. Sabaty a svědků Pet.ivého a Němce, mohl / či musel / by
být stíhán -»řinejmensím ~ro Překročení ravomoci veřejného u..nitelcj
kdyby příslušníci Lode t Horáček nepopírali totéž, mohli by byt stíháni
přinejmenším za toru že se nepokusili trestnému činu zabránit.
3* Výpov cí dr. Sabaty o sunotném incidentu, kter... u e předmětem trestní věci
/ ootvrzenou v^pov.ámi svěd ů Němce a Petiivého, kteří jej sice neviděli,
ale jejich sluchové dojmyse opět s výpovědí Jaroslava Sabatj plně shodují/, je třeba mít za pravdivou, protože v opaě ém pj ípadě fy jeho čin ^postrádal jakýkoli iGotiv. rroc py mei ^arosiav Saoatia poté, co 3e bez odnoru "^^Ôľľi^biir osobní prohlídce //1c níž/ostatně nefcylo zákonného důvoůorit
v^zvy, aDy

^ostavila nechal JI p f t j ě t r'aka!!.AJ^t5ÍS ; f ORa h^ stíetó? 1

Proč by měl Jaroslav Šbbata potě, co ae bez odporu pddrcbil osobní
prohlídce / k níž ostatně nebyle zákonného důvodu/, co sán. odložil část
ošacení , zul boty i ponožky, ve chvíli, kdy -ovažoval osobní prohlídku za skončenou a révě si obul boty, náhle neuposlechnout výzvy, aby
se nos tavil a nechal si pi e jet rukama po tile, r>roč by se měl náhle
rozhodnout k užití vulgárního v„ roku a dokonce ¿v uštědření polí-ku?
Je zcela logické, ¿o k to uto činu mua^i být vj provo ován, . djéýyby ^eho
výpověcí nebyla pravdivá, proč by zapíral slovní urážku a naopak přiznával políček? J k by přišel ke zranění, především e zranění rtu, které
je plně rokc.záno, kdyby byl vzápětí ,říslušnik Stojkovič proti němu
oouze "užil áčinného chvatu"?
4, ?okiádáme-li / a r.elze jinak / vypověcl uaroslava aabaty za v. roiiodnou a
výpovědi příslušníků VB již vzhledem s. jejich zaujatosti z© podstatně
mén věrohodné, ne^ů^.eme píijuiout & tvrzení obžaloby, že carosiavu Sabatoví byla vina v plném rozsahu prokázána. Soud by měl naopak nahlédnout,
že vina prokázána nebyla, v žádném případě pak ne oez pochybností, a Jaroslava Sabatu zprostit viny, Z^rostí-li soud Jar, Sabatu viny na základě pochybností o vin-, bude se totéž vztahovat i na zúčastněné příslušníky VB a nebude rotí nim muset být zavedeno trestní stíhání.
Po závěr iné řeči obhájce udělil aoudce Jaroslavu Sabatoví oslední slovo, v němž J.Sbata zdůvodnil oroč st necítí a nemůže cítit vinen, /Viz záznam posledního slova j.Sabaty pr«. vynesením rozsad; u,/ Samosoudce ai nevzal žádny čas na rozmyšlenou, ani 0 en formálních oět minut. Povstal a odsoudil Jaroslava Sabatu k trestu odětí svooodv na 9 raěsícůvnepo míněně a
k výkonu trestu v II, nápravn výchovné sicupiné. Jaroslav v.abat_ ae odvolal.
Po a one.aí lavního líčení byla Anně a «janovi Sabatovém poiolena krátká
rozmluva s otcem p^ímo v jednací síni, důvěrní oV.L dr. Sabaty ale.:poň stisk
rukou. J.Sabata roz.odně nepůsobil dojmem zlomeného člově.a. ijylo vidět,
že jasné pociíujtí své rnorál í vítězství, kter ostatn prozařovalo -o celou
dobu hlavního líčení jinak chmurný a trapný obraz naší justice. . .Sabata
se t„. í na shledanou s námi všer,;i, "lak zase za pár měsíců", řekl 3 úsměvem. Jsme přesvědčeni, že nikdo, kdo ctí a uznvá lidsk- nráva >-• "vonody,
se srozsudkem o r sní no soudu v 1'rutnově nesmíří, že se zvedne ová vlnfe
protestů a zápasu o šaoatovc oavooození. líezn r-omí nejme řito'- n
ě vy-ci:
Jaroslav Sabata prodělal dvakrát srdeční infarkt, jeho zdraví je odlomeno$
to za prvé. Za druhé nezapomeňme, že hrozí vážná nebezpečí, že mu bude
okresním soudem v .Litoměřicích přeměněno podmíněné orominutí trestu v délce
18 měsíců a že by pak mo>;l ztrávit v vězeni více ne. dva rokyi rozsudek
z včerijáího dne by R tomu mohl posloužit u a<o dobrá záminka.
zarosiav Sabata a jeho rodina děkují váer, kdo s ním, ti eoa oddělen?
ztrávili č tyl i hodiny v budově trutnovského soudu, všem přátel'm doma i
v zahraničí, kdo neust vají v ápase za eho osvobození, a p/e.ev';ím vřem,
k o neustávají v úsilí o do ržování a naplnov ní lidskýc j ráv a svoboc
kdekoli na světě.
Anna Sabatová ml.

Zdena Tominová

Záznam posledního slova Jaroslava Sabaty před vynesením rozsudku
při hlavním líčení Okresn ho soudu v rrutriovř dne 11.1.1979
Pane předsedo,
každý stát musí chr-rit své organy, ¿ak řekl pan prokurátor; každý stát
musí ale také chránit své občany. Je-li občen donucovjíán k -IOC-U ¡:osti hrubými prostředky nebo dokonce násilím, musí se ránit. Člověk není nes, pane
prokur.tore, a má -rávó, aby sc a ním jednalo jako se svobodný;, tvoxeu., i
když třeba není svobodny občan. Mel jaem s_ to ústit trestného činu tím, že
jsem na .vadl příslušníka V3 ^adišu Sto^.oviČe hrubým vulgárním výrokem a
vytál cu políček na tvói. Koz odně popírám, že jsem výrazu "kurvo esenbácká" užil! Ni dy ve 3vám životě jae.L ^iovo "kurva" ne :ou: íval, ani tehdy ne,

- 18 když ^sem^Ilyšel st le kolem sebe v prostrod/ŕích, kde s« to slovo ~oužívá
jako bgžr.á citoslovce, aí už to bylo ři totálním nasazení za v lky , ve
vzení, ale i jinde; já jsem tohoto slova neužil nikdy ani jako citoslovce
a mohl b.) ch k tomu opatřit řadu důkazů» Políček j-em příslušníkovi Stojkovičovi vytál, pane předsedo, jednal j .m tak ale v naprostém přesvědčení,
že Stojí ovič jřekročil pravom c veřejného činitele a nepožívá žádné právní
ochrany. VŽd^í
tak otalov c situaci, kdy na mne příslušník ato^kovič
začal po praktic y prove ené 030i.ní prohlídce, terá g. em se bez o- oru
podrobil, křičet: "Co si sedáte? Já jsem neště neskončili", sra„ kl mnou
z pohovky, na které jsem si právě v sedě obouval boty, postrčil mne do středu míst. 'osti a hrubě do ^ne vrážel, přikazoval /¡i, abjch se ^ostavil rovně
s rukama .ři a^enýma k tělu, „ako kdyby h byl někde v koncentráku, tedy
v situaci, dj mne napadal a onižoval ou lids ou důstojnost. Nadto js<m st
mohl práve.Ú obávat, že ueho xřik a oezdSvodné hruoé zacházení znamenají,
že chce pokračovat v násilnostech, které 'roti mně poulil již pře tím
na Í.YC a na chodbě, ;<de mne udeřil a bil :;nou o zeo. Samozřejmě joem se
ohradil, ptal jsem se "jako co jsem vlastný tad,y, jako přeCvedený, zadržený nebo obviněný, a z čc.ho jsem vůbec obviňování", a kaj ž mnou Stojkovič
začal znovu cloumat, vjial jsem mu v přirozeném roz ořečení olíček. Rozhodně jse.r: hrubě neurazil ,říslu.níka StojKoviče pri vyk nu jeho pravomoci
nebo pro tento v^'kon. % kíkám-li, že nejsem p ávě rád, že jsem takto jednal
říkám zároveň, že se rozhodně necítím vinem ve smyslu obžaloby 1 Vím, proč
se mi podsouvá jmenovaný vulgární výrok"abych mohl být označen za "obyčejného kriminálníka", za "podřadného občana", a aby .e o .n. Oako o ta .ovém
psalo. Zde je na ístě Připomenout irsí okolnosti tohoto pří -adu, terá
ma. í jednoznačně rolitic
charakter; nebudu o tom hovořit podrobněji,
protože pan předseda by mne k tomu jistě přinejmenším nevymizel. Bylo lade
však připomínáno mé minulé odsouzení i mé podmíněné pro ui't<ní v ioce 1976,
i to, že lo o nolitic v konllikt. &u pro<curá;.or řeko., že jsem -e z minulého trestu a jeho výkonu dosti-te^ně nepoučil, jak je vidět z mého chování,
která je tím třeba Dosažovat
za zv«.ášt společensky nebezpečné. Skutečně
jsem se v tomto smyslu nepoučil: považoval jsem a považuji Mé tehdejší
odsouzení za údajné podvracení republiky za nespravedlivé, nikdy jsem se
necítil vinen, odmítl jse.rt i usnesení o mém podmiň..ném propuštění v roce
1976 a prohlásil jsem, ¿.e budu trvat na plné rehabilitaci. 2 čeho j-.em se
vrak hluboce D O U Č Í , / to je dějinná zkušenost celého dělnického hnutí.
Ve smyslu tohoto roučení jsem jednal a budu jednat, ve sayslu tohoto poučení opakuji ú te3 před tímto souden,, že každý i stát musí do ržovat a
chránit práva svých občanů, ve smyslu tohoto poučení budu hovořit i před
každém dalších případným soudem. To je všechno, co „se:, chtěl říci.
Záznam pořídila pezprostředně po u onČ*=ní hlavního líčení Zdena Toxinové,
která byla jedn ní - oudu přítomna jako důvěrník obžalovaného. Záznan je
pořízen podle paměti, s nejvy ší možnou si.ahou o věrnou reprodu ci o sáhu,
myšlenkového sledu i vlasmi te>:tace oslepní ho slova Jaroslava Sabaty přec
vynese'ím rozsudku. Pokud doělo k některým nepřesnou tem, jt.- 1 o důsledek
nedokonalosti lids-.é
aměti a Zdena Těmi nové se J.Sabatovi y t em omlouvá.
Zdena Tominová

11.1.1979
oooo

0000

oooo

P r o h l á š e n i
C h a r t y
k procesu s Jaroslavem šabutou

77

Ve čtvrtek 11. ledna 1979 v 9 4 0G bude.- okresním souden. V Trut ov* souzen
mluvčí Charty 77, dr. oaroslav Sabata.
Je obviněn z útoku na veřejného činitele , - talc Bezpečnost a prokuratura svérázně interpretuje svědecky potvrzenou skutečnost, ¿.e to b„. li právě
příslušníci Bezpečnosti, t ří Jaroslava Sabatu nezákonně zadrželi, aby
zmařili ^¿ho setkáni s ¿4$£ .olskými ořítcli, hrubě s ním sekali a bili
jím o zea a nakonec jet, ztloukli.
Zadáme československé úřady, aby zastavily tuto protiprávní p<_rze uci

- 19 Jaroslava Sabaty, která ^e d*l 'ím pobuřujícím projevem brutáln.ho zacházení s ne»Svisle s.ý lejícími občany.
Vyzyváľ e všechny doma i v zahraničí, kterým z leží na resoeKtování
základních lidsk ch práv, aby takovouto protizákonnou raxi odsoudili a
ožadovali. kamžité zastavení trestního stíhání a propuštění Jaroslava
abaty na svobodu.

D

Václav Havel
mluvčí Charty 77

dr* Ladislav Me^dánek
mluvčí Charty 77
oooo
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Rok filozofie
Myšlenka souvisí ch filozofických přednášek pio "irší ok;uh zs.e^eů našla
uplatněni ni. podzim loňského Loku v Fráze. Z původního rozsáhlého rlánu
/sociologie, psychologie, historie, děuin: umění, literatura.../ se nakonec
realizovala ouzt filozofie.
Začátky nebyly nej lidn-_jií: několik výslechů jak přednášejících, tal
účastník.» přednášek; několikrát bylo zájemcům o filozofii zatr' n "no ve
vstu u do -ytu, kde se přednáška jiěla konat. PůvodĎě počvtn< sku i a se
sice zmenšila , nicm-ně si vytrvalostí vydobyla sv právo.
Podle přístupu a zaměření přednášejících i posluchačů oe vytvořily dva
typy filozofických večerů. Dějiny filozofie přední.Cel proí . • ilan-;achovec a vstup do filozofického lyšlení skrze řecký svřt rove 1 dr. Julius
'íomin.
Prof. Machovec 10 úvodu do filozofie a vym. zení hlavním filosofických otázek vyložil v obecných rysech oodstat. é rpblémy dějin filosofie a zamě-r
ři_i se nt. >ie stavitele je:notliv.ch filozofic ch koncepcí. V krátkám časovém období je nolio roku si tak josiu/chači utvořili představu ústředních
momentů dějin íilozofie a zís .ali potrebný základ k dal tou samostatnému
studiu.
První " kolní rok" u dr. Iomina -roběhl ve znamení JE-iatonov^ c:* dialogů:
Parmenides, Faidre-, .¿enon, Prjtagoras, Theaitétos, Ústava..., ktré
dr. Tomin překl dal z řeckého originálu, s^ohým z účastní ů t c:~.to pře nášek se otevřel . ov.ý irohled na svět, objevily se první nesmělé okusy
o dialo. , o filozofickou diskusi. Se zvlášt aktivní odezvou se netkaly
nové filozofické problémy, které vyplynuly z diskuse nad rec ý mi texty':
problém filozofického vyj dření sv..ta, ve kterém ziuea.tí, tj. íilozoíické
zachycení rožitku. Potřeba odborné kon rontace v tomto úsilí "¡ala vzniknout
výzvě dr. Tomina o navázání vědeckých kontaktů s našijui a zahraničními
univerzitami. Naše iniverzity zatím neorojevily ochotu spoluni ce, ze zahraničí dosud nepřišlo vyjádření. To byl tedy minuly "-kolní rok", V letním
období s- po račovalo v tématice filozofics- reflexe světa četbou Buberovy
knihy leh - Du.
Filozofické večery u dr. Tomina ;;okr£Čttuí opět od září. Do neformálního
plánu byly zahrnuty Ihukydidovy Dějiny peloponéské války, ARistoí anovykomedie, vzhledově Aristoteles. ¿> potrebou četby filozofických textů,
v originťle souvisí téz snehy o jazykové vzffl'vání, převážně v německém
a anglickém ^az; ce,
Lzde jen douf at,
v letošním školním roce r ezůstane veškerá tíha přednášek na dr. Tominovi, ale že se připojí i . iní odborníci a to ne^en
z oboru filozofie, iilozofické semináře u dr. Tomina jsou otev enou záležitowtí ro všechny, přeinéže^ící i posluchače, štičí zájem a chuí -řijít.
- hejru/převzato z je no o z nezávislých časopisů/
oooo
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- 20 Interview t Václavem _H a v 1 e ra
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Praha, 30. prosince 197^

V zahraničním tia u se oo^evily z xrávy o tou., že se ocitáte v domácím
vězení. e e to pravda?
Ano, je. U venkovská chalup; , v níž se větvinou zdržu.ji, tyl v;, udáván
zvlážtní strážní dom;;k na tuřích nohách, podobající se sově takánu lunochodu, z n hož jo náš dům stále oczorcván .olicisty, teíí mimo to ravádelně nář dům obch zejí a nahlížejí k n m do oken. iviají k dispozici
dva policejní vozy a vsou v rádiovém spojení se svou centráxoo. Tito oli»
čisté brání komukoliv, ab; nás navř.tivil, a n,ne dovolují o ústit dóm
pouze když ...-du na nákup. Pritom jezdí policejní vůz se mnou a MityMf
obcházím-li obchody, chodí se ¡nou neustále olicicta s vysílačkou a istolí, navštěvuje se m o u obchody a nepokrytě naslouchá každému lovu, které
s kýmkoliv promluvím. Policisté chodí se .jaou dokonce i dy l du do okolního lesa s naším pser...
iáá toto o at; ení nějaký' zákonný podklad?
Rozhodně r emá, iolicejní orgány sc tu naopak do;:ouětčjí c-lá i -¡dy trestních činů, jako je omezování oscb..í svo.ody, útisk, zneu ítí pravomoci
veřejného činitele a .od.
A co v i raze? u.átt přece byt v Fráze?
Tam to bylo ještě horší, ^ež jsem odejel na chalupu, byla rvi
-veřmi
naš.-iio pražského bytu uniformovaní policisté, kteří n koho nepouštěli
k nám a .ne c ou -těli ven. oeden z nich mi dokonce vyhrožoval, že ane
zbije.
Máto možnost navzdory to auto obklíčení nějak se £>e svými -.ol y stýkat
a vůbec kom-. niko vat se av.Leiui
Jak vidíte , :atím má: , byt 3C- značnj i obtíže :i.
Jak ae v té to situaci cítíte?
Lhal bych, kdybych tvrdil, ¿e 0<t to jŕí^e.tné. Ale na .ruh á s'.runě vím,
že desítky mých přáéel a známych jsou na tom n t x>m?rn hůře, má.; na mysli
pře evjiu ty, kteří jsou Vv= skutečné* vězení, Sám jsem ve v "zení třikrát
byl, by£ pokaž é oomírr? krátce, a vím proto, že má situace „e reti situaci skutečných vězňů stálíš jestí idylou.
Mluvě m Charty 77 jste se stal, -.okud je známo, uen na kratíi dobu. můžete říci, kdy tuto funkci předáte designovanému nást'ci?
To říci nemohu, protone to nevím. Původně to m.lo rýt s utečně na poměrně
krátkou Joou, nyní však, za situace, na terou jste se mne 1 il, funkci
předávat nebudu. JM^mohu toti^ připustit , aby vzni 1 dovc- , žc- t^;-:ovy'mito
protiprávními akcemi lze chartisty zastrai.it nebo přim» t k istup.-.ům.
Ostatně akce tohoto druhu jen potvrzuje to, na co Charta 77
začátku
poukazuj« : že zákony nepřestupujme my, ale or.ány státní m ci.
oooo
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V listopadu 197C se konal v Západním Berlíně mezinárodní kongres na obra»
nu Rudolfa ^ahra a o t a c díle. j.odolf Bahro byl v lát? 137 í. v i.XP odsouzen k osmi letům vězení za JI rxistic ou analýzu hospodářsk Po : -olitického systému zemí sovětského bloku, zvláště ND-Bahrovskáau kongresu poslali filuvčí Charty 77 a VCNS zdravici, v níž se ?totožňu0í B oožadsvkem,
aby R. Bihro byl propuštěn a mohl n NDR svobodně přednést svou kritiku.

- 21 /Zdravici .isme zveřejnili v Informacích o Chartě č . 13/78./
ľaká polsk.! Výbor s olečens} é sebeobrany KSS /KOR/ osial kongresu poselství: "Varšava 14. října 1978 - UčastJiíkům semináře "Svoboda iiudoliu Bahrovi" - V. uor ď-iolečen^ é sebeobrany /KOR/ vyjadřuje svou solidaritu a Kudoli eu Bahrem a se v"e;; i, ¿dož t,sou v ;-.uK oron¿sledováni za demokratické
asnirace. Přejeme účastníkům tohoto shromá dění, které
zab vá tvorbou
Rudolfa Bahra, aby kroky, kterd činí na jeho ooránu, byly účinné, řodepsano 31 čl«=nů KSS /KOR/."
bs, čten-ře jistě naučme fakt, že na pl nu kong esu přednesli své rojevy
si.natář Charty 77 uudvík Kavín a za s.uninu Listy Jiří Pelikán a že zdravice Charty 77 byla ořijata s usookojením. Kongres údejně .oslal Chartě 77
odpovšá, v ní« M¿/¿Ifät/fä
se m t . staví na obranu Jaroslava Sabaty. /Text
od o vidi jakož i další materiály kongresu a výjimkou závěre čn rezoluce není dokísud v orostřeoí Charty 77 znám./ Závěrečnou rezoluci odepsali zástu-ci Itals: é komun i- tické strany, Italské sociali-tick.- strany, Span» 1ské dělnické socialittickd strany, Skupiny Listy, IV. Internacionály,
PDUř - II lilanifesto, bahrovskych výborů a pařížského V. boa u .Volfa Biermanna.
člen ÚV FKS Alexandre Adler a představitelé n...aeck sociálně demokratické
levide / včetně vysokých funkcionářů SPD, JUoO a odbonV se ongresu
účastnili sice se souhx&sem sv^ch organ zací, nikoli však z
; ch pověření.
oooo
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Poslanei_Labour_^art£_o_Čedkj£lovens_u
Dne P9.11.197F se konalo v Londýně shromáždění několika desítek delegátů
ned*vn4ho s^e^du Labour Party, zvláště poslanců ¿ako r.anř. Tom Litterick
a odborových předáků, kteří se rozhodli - jak vyhlašuje uejich rezoluce usilovat o obranu těch, kteří „sou -erzekvováni na Východě či na Západě,
Totozc bránili práva racu^ících nebo demokratické svooody. Účastníci
shromáždi"ní se hodlají / v budoucnu zaměřit na obranu r.presálií v Severním Ira .u, na ožadavek zru.-ení zákona Prevention of Terroris . Act, na
obranu persekvováných si^/iatářů Cnarty ¡1 / je stručně "o^sán řípad Jaroslava Sabaty/ a na obranu těch, kteíí se ve východní Lvro ě snaží zakládat nez'vislé odLory /V.Klebancv v SSSR, K.Switon v Polsku/.
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Ing. Karel Sling , bytem želivského 10, Praha 10 - Zahradní .veto, syn Otto
Slinka, vyt-okého funkcionáře KSČ, o Taveného v r. 1952 v ira^e, se
obrátil na cresidenta renutliky otevřeným do isem, v n mž žádá, aby
zjednal ns-ravu v osobní situaci Karla slinga, kterému -s, úřady brání
navštívit jeho matku a bratra v Anglii. "Tento da:is jse . napsal pouze
svým jménem; stehně postižení jsou však i další občané, kt ří mají
stejné práso citovat Oako Vy, Oako já, Oako kdokoli/ jiný", píše v závěru svěho dopisu signatář Charty 77 Karel Sling.
oooo 0000 oooo
Chorea_LO^e.r.ic__a olice^ní
tali ta
Dne 21.1P.1978 navštívilo n kolik ¿i. natářů Charty 77 vánoční vystoupení souboru Chorea Bohemica v Kulturním domě na Slovenském oetrově.
tónozí signatáři se však představení nemo ili zúčaetnit, protože byli
z budovy vykťzáni, nebo nebyli do budovy vůbec vpuštěni: ¿abr'nilijim
v tom uniformovaní i neumíormovaní příslušnici SŕiB / někteří s označením
"Pořadatel"/• tnezi těmi, kteří byli vykázáni jako "nežádoucí" byl František Kriegel a manželkou a oiří Hájek a manželkou. František hrie, el
napsal stÍ£nost na jednání "poxadatelú" řeaiteli kulturního domu a čiří
i Hádek poslal protestní do is í.iniotru kultury. V do ise m t . uvádí, že

-
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naposledy nebyl do uvedeného domu v uštěn -?řed 43 roky, kdy mu v \om
zabránily f c-i tické bojůvky.
Skutečnou brutalitu 10jevila policie vůči Otce Bednář ové 'i je: t před
b.ičovou Kulturního domu ji obt Žovali iíilušníci SK B v civilu - jedan
z nich ji dloubal prstem do obličeje a pat. nařídil mni forn.uvanym
přísluí ní1 ům VB nerluatr-ici e jí ho občanského průkaz J. P; i tom spílal jí
i na adresu ,_iej ch synů a oak vydal Příkaz dvěa a mužůr v civilu, aby "jí
dali pár facek". li ji vle-.li za budovu směrem ke břehu a vyhrožovali jí,
že "půjde do vody", že jita- hodí. Když volala o .'omoc , jeden z ruch jí
násilně zacpal ústa. Teprve ooté ji pro ústili. Alarmu:ící je, že z gednér
můžů v civilu s ii uni: ormovan„ mi příslušníky VB jasně vyolynulo, že i oni
byli oríslu'iníky SNB. Dosavadní násilné ^toky na čs. obránce lidských prá^
/Ivan i.edek, ohumil Doležal, Jiří Kasal a Pavel Dandovaky, jakož i případ plesu železničářů, kter, si oiicie tentokrát zopakovala v salám/
toti^. dávaly jen tušit, že násilníci byli příslušníci útvarů ministerstva
vnitra; ten okřát se tím vůbec netajili. Otká Bednřová oznámila trestný
čin ~íse ně ov.jmu obhájci a zároveň pod ia stížnost ministru vnitra Jaromíru Obzinovi.
ooo 000 ooo
¿etkáni_v__o_5_Vísce
Ve dnech ? 9 . a I O . l : . 1 > 7 £ proběhlo v Nové Vísce /obec ísto, okr. Chomutov/ setkání asi stovky řátel z okruhu undergroundu, kteří se zde se*li,
aby společně poslouchali hudbu a vzáje ¡ně c.e lépe oznali. io ciouhé dob..«
neao lo
olicčj.iím zásahům, ktoré bávají při obdobních -ííl ..itostech
běžné. Ver. jná -ezpečnost se omezila na diskrétní pří to. nos t na p měrně
vzdáleném místě, na perlustraci několika občanských průkazů a slunné
preven ivr.í upozornění, že hudební produšce nemá ru'it noční klid.
ooo 000 ooo
Vánoční hladovka_za ^oIitické_yězn_

Dana Něiucová ozn uila otevřený;:, do iseia z 3.1?. 1978 / viz Tr:í or uace o Chai
tě 77 č. 15 /7C/, ze z iniciativy brn riskách Přátel Petra Cibulky , iborí
Chloupka a Petra Pospíchala se mnozí mladí lidé rozhodl držet ve dnech
"3. a 24. l::. třicetihodinovou hladov/.u za čs. politické v zně. K této
hladovce se připojilo celkem si
o,.ob; na dvacet signatářů Charty 77
drželo tuto hladovKU ve Vídni.
ooo
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Sijnat-'.i Charty 77 Karel Soukup napsal kar.in.lu Tomáškovi, rirr ,si čeukén
dne 31.10.1978 dopis, v ně až vyjadřuje znepokojeni nad osud? čs. politických věrnu. Do is, ktr.rý konciuoval jako otevřeny a jehož kopii zaslal mj,
i papeži «Janu Pavlovi II., 0 e zároveň oznámení o tom, ¿e se Karel boukuobrací každ,, večer v 9 hodin k Bohu s prosl.ou o spraveclno, t. K této prosbě se připojují i alší křestanéj v Informací c o Chartě 7/ vsme zveřejnil
83 jmen, nyní se prirobilo 16 dal ich: Jiří Kasal, Ladislav Cerman, ^.ilan
tfg Zapadlo, Ilja Storoženko, oozef Benedek, Ladislav Bened.k, Josef Vaněk,
Jaromír čecbura, Vladimír štůčka, Tomáě Procházka, Vlasta
cSová, Sf.arislfav Hociola, Dušan ^kála, Karel ji Have ka, Drahoslava Libánská a Martin
Litomiský,
coo CCO ooo

Na podzim 197C vyěel samizdatově sbjrník filozofických stati, kter ' obsahuje:
Martin Heide^, er: V-c, Do ia mladému studentovi, riípitek, ho /.ovor
s rdchardem , isscrem a Výňatky rozhovoru s H. Au&steinen
a G. .lolífem;
Jan Patočka : Křestanská víra a myšlení /přednáSka a dis use v r.1975/ a

- 23 Výňatky z diskuze s Jane:n Patočkou o Heideggerově rozhovoru
s K» Augsteinem a G. .'.olffem;
Heinrich honbách: Víra v ucha / s v?dec é mylení
coo OOO ooo

Hučeli Battěk napsal 1.ledna 19/9 čo pi s ístŕeuní.tu výkonnému v Loxu
čes oslovena.* é sociálni demokracie se s o lem v Zurichu. V yslovuje v ním
us okorení nad tím, ¿e ke 100. výročí zaloiení stran, vyľlo v lét~ 197£
Pravo lidu. Kúdol f Ba 11" k hodnotí obsah tohoto v ýtisku s do kudoucna
vítá možnott dialogu ¿ako otevřeného ťor.rování myšlenek. Zóv'.rem vyjadruje ood oru a solidaritu s raci Ústředního výkonného výberu Čoskosluvens d sociálni .e okracie.
ooo 000 ooo
F ran ti S Ľk _ wač t e ra

1 emi zu^es^ hud^m^ právem

Na článek Karla Douděry v nudém pr vu "Kachny nají tuhý život" reaguje
pol emick/y signatář Charty 7? z Ostrova n.C. František Jfiaítera. .opisuje
situaci v zásobování v svém městě, otevření "nové" prodejny v uejich
ulici /místo j iná, zrušené/ a chronické nedostatky napi. v sortimentu
dětokáho oilečení. Soudí, e zavedení iÍ3t ového systému v distribuci
dětského o-leeení ty tylo >ro rodiny s více d:tmi ulehčení. /Článek ¿e
psán 6.t.1978 a /o redakce ¿e dostal se zpožd.ním./
_ tc

oš

ooo 000 ooo
c_re^_akce

Fejvton Ludvíka Vaculíka: Poznámky o st.ateeč:.0oti /6.12,1973/, vyzyvající
k obiatu od občans .? stt.tev.nocti k. octiví ud'lané 'réci a ice snaze r ochopit dobrou str nku protivníka, vzbudil mezi Vaculíkovymi čtenáři m-jr'anější reakce, o e.nou z nich
áseň psaná voInýn i veršem hudolfa L etika:
Silvestrovské variace.
Jiří Huml dokončil nrosincovjí/íMjóou částí svou Kroni.:u roku 13Ó6; čo oručujome zahraničním nakl datil-tvím vydání celé Kroniky.
Václav Hav 1 3epsal 6.1.1979 zrrávu o své domácím v~z ní a jev ch s ním
souvisejících} ze znrévy plyne, že V.H. je nejen v roznoru s právními
normami neustále omezován a šikanován, ale že koncem r. 197i utrpěl značnou škodu na T.ajetku / zařízení omu/.
Rudolf Slánský napsal stal rvní dis use o vojenské //(á r rod met ict v zemích Varšavsxi smlouvy, jíž reag -je na oficiální přiznání, že v n*kte ý ch
Lod.ch jsou mezi členy Varšavskí smlouvy rozpory. ¿utor statě klade řadu
otéze.<, týkajícíh oe Varšavské smlouvy a ten.é jejího vztaku k NATO,
o nichž je pŕesv dčen, ze by měly být veřejně é zodpov zeny.
Dopisem příteli č. 14 i vztahu filozofie a ..olitiky ukoněil Lačii3lav
Hejdánek 2. řadu /r. 1978/ xx^sxä: sv^ ch dopisů; jeho ~rvní 1 tošní dopis
je úvahou nad safcslunlno tí li ské existence

Přehled 1.
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
Č. 3
č. 9
č.lC
Č.U
c.12
č .13
č. 14
Č.15

1.1.
15.1.
7.2.
1.3.
21.3.
22.4.
18.5.
30.5.
21.6.
1.7.

14.1.
6. ?.
28.2.
—
20.3.
21.4.
17.5.
29.5.
20.6.
30.t>.
11.9.
11.10.
12.10 - 31.10.
1.11. - 20.11.
21.11. - 5.12.
6.12. - 20.12.
-
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č. 15 / 0 právech a svobodách / z 8. ".1978
z konkrétních podnětů jen výtah - 3
č. 16 / V ženský/ z 22.5. 1978 - 7
č. 17 / 56 nových signatářů / z 22.5.1978 - 7
č. 18 / Vojenská intervence v r. 1968/ z 12.8.1976 - 10
č. 19 / lOlicejnl a soudn represe / z 30.jŕ! 8. 197b - 11
č, 20 / 50 novjch signa tářů / z 10.10.1978 - 11
č. 21 / 0 práci Charty 77 / z 19.10.1978 - 12
č. 2" / Jaderný / z 27.11.1978 - 14
č. 23 / Romský/ z 13.12.1978 - 15
S^OLEON^

DOPIA^

MLUVCÍCH

CHARTY_77

A

VQKS

Předsednictvům ÚV KSČ , vlády ä FS / teroristické bkce / 29.6.1978 - 7
Otevi eny dopis matce a manželce «Anatolije ŠČaranského a '-lanželce
Alexandra Ginzburga z 18.7.1978 - 10
Otevřeny dopis nurtu Waldheimovi, gener lnímu tajemníkovi OSfo, a hlavám
států, jejichž představitelé podeosali Závěrečný- a t W t helsinské konference z 6.11.1978 - 13
¿opis bahrovskérau kongresu z 6.11.1978 - 13
SEDLANÍ
-

Z

6.1.73

7
/

K

1.

VÝROČÍ

CHARTY

77

/

-

1

- z 5.1.78 / Jiří Lederer a spol./ - 1
- z 18.1.78 /Jiří Lederer a spol., A. Macháček a V. L&štůvka/ - 2
-

Z

*
-

prohlášení z 12.3.78 / Bělehrad/ - 4
z 6.4.78 /j5HlxBE?xixxás3iR?íx*x5řx Jaroslav šéoata mluvčím/ -5
z 16.5.73 /policejní zásah/ - 7
z 3.6.78 / návštěva L. Brežněva / - 8
Společné prohlášení Charty G e KOR, 3rren 1976 - 10
Komuniké o druh ^racovní schůzce KOR a Charta 77 - 11
¿rohláíe-ní k šedesáti .ám československa 28.10.1978 - 1?
z 6.11.78 / zrrěna mluvčího / - 13
z 10.12.78; k 30. výročí V L-obecn^ dexiarace lidských práv
vydána
stejnojmenná otat Jiíího Hájka
vydána Věeobecná deklarace lidsk; ch r>ráv

28.2.78

/

ŽELEZNIČÁŘSKÝ

PLES/

-

4

- 25 KorôS£oncence_Chart^-77
D&pis
Dords
Doois
Doois

bruaelksé konierenci z 9.1.197c - 1
bělehradské Konferc-nci z 10.1.1978 - 2
¿en prokurátorovi /ple3/ z 3. .1976 - 3
FS, gen pro urátorovi atd. /M, Černý, F.Fiter, .¿.Lojek, Z.Hanus,
Z.Ceřovský/ z 11.3*1970 - 4
Dopis gen prokurátorovi / I.Jirous/ z 11.3.1978 - 4
y
D O P s vlád' Č S S R / stížnost mezinárodní konfer
ce svobodných odborů
c
í ä
a i V CeJ
Dopis ä?eŽS§ 88P z fe?UÍ^g ^ 5
^slovensv u / z W . r . W T B - 5
Doris rezidentu renublikj / soudní i mimosoudní represe/ z 5.4.1978-5
Dopis mi avčího Charty 77 D Hejdánka z věznice - ministru vnitra z
4.6.1978 - 8
Do-'i* gen. rokur torovi / J.Gruěa, a P.Roubal/ z 4.0.1978 - 8
Dopis gen. ro urátorovi / J.Simsa/ z 11.6.1978 - 8
Dords sovětskému velv.. slanci / sovětští polátičtí v \.ni/ z ľ T ,7.
1978 - 10
Dopis do Stockholmu z 15.7.1978 - 10
Do is ¿Mezinárodní .u červenému kříži /tá.černy,d. Ledarer, j.šim.a/
z 1.11.1978 - 11
Dupis prezidentu republiky / žádost o vSeobecn u amnestii/ z 8.10.1978
- 11

Dopis orezid-.ntu republiky /Jar. šabata z 8.10.1978 - 11
Do rs rezidentu republiky / Jan Zmatlík/ z 19.10.1978 - 12v
Dopis Charty 77 a KOR Federálnímu shromáždění a S;¿mu /Jar.Šabata/
z 16.11.1978 - 13
XDopis papežovi Janu Pavlu II. z 30.11.1978 - 14
Do~is Výboru na udílení ceny Monism.: ien 1995 z 4.12.1978 - 14
Dor is mluv-. í ho Cha. ty 77 -uau. hej d á m a a Jiřího Dienstbiera předsedovi
vlády /Václav Havel/ z j.12.1978 - 15
Zahraničí _/..články_, .čac,o_is% fafc>gd./
Dopis KSS /KOR/ Chartě 77 z .1.10,978 - 2
Vj,zva P9 frane. a českých intelektuálů k mezinárodní okci ->roti oliticky motivovanom ronouštěním ze zaměstnání v Československu
z 16.2.1978 - 3
33 int lektuálů s USA : "Nenechte se oiclamat Carterovými r>i ohlášenímil"
z 26.1.1978 - 4
Mezinárodní konference o východní Evropě v Bruselu - leden 1978 - 5
Záznaii o schůzce členů delegace CďL a signatářů Charty 77 v x raze 22,
4.1976 - b
Do' is delegace CST rře.isedovi URO z 18.4,1978 - e
irohláč^ní exulantů k 8.10.1978 - 12
Dopis USEF Chartě 77 z i3.11.1978 - 14
V^bor_pro
lijňďôyšíč^hô

¿akale a iravla
'

- - -

-

-

- Otevřeny doois -rezidentu re ubliky a pře cedovi vlád; ze 17. .1978-3
- Qzn.'mení o propuštění V. Havla, J.cukala a P.Laudovsk'ého ze 14,3.1973í
-

4

- V, Havel, J.Kukal a P.Landovský: Prohlášení po pro uŠtění - 14.3.1978
- 4
- Informace z 31.3.197b - 5
- Informace o dosavadním růběnu vyšetřování z 11,5,1^78 - o

/ČÍ3la 3dělení VONS jsou uvedčna v závorce/
Ustavení 27.4.1978 - 6
Martin šimsa /l/ - t, /ó/ - 7

Petr Cibulka t s ol /2/ - 6,/40/,/42/ - ll,/48/ -12,/55/ - 13
Ivan Jirous /3/,/4/ - 6,/48/ -12
Gustav Vlasatý /5/ - G,/6/ - 7
zpráva o souvislostech: - 8
Ivan ¿Jed e k /!/ - 7
J.Orlov, Z.Gamsachurdia, X M.Kostav /8/ - 7
Pavel í'ovák, Josef Brychta /9/ -7, /55/ -r 13
Michal obal, Ivan Maňásek /10/ - 7, /27/ - 10./-33/ - 11
k tomu; V,Vránové, Břein. Janýŕ a P,Lihl - 7
Bohumil Doležal /ll/ - í
Souhrnné sdělení /12/ - 8
Návštěva L režnšva /13/ - 6
Jiří Gruša, Pavel Roubal /14/- B, /21/ - 10
Ladislav Hejdánek /15/ - 9
Jiří Němec ¿16/ - 9
Jan Šimsa /l?/ - 9, /?8/ -10, /48/ - 12
Oldřich Tomek /18/ - 10
Vladimír Říha /19/ -10, /48/ - 12/, /53/ - 13
Ladislav Lis /20/ - 10. /34/ - 11
Personální změny /22/ - 10
čiří Chmel /'3/ - 10, /49/ - 12, /bO/ - 14, /61/ - 15
Zdeněk Kašlán /24/ - 10, /59/ - 14
Václav Kimák a Lmil Puchs /25/ - 10
Rudolf 3ahro /¿6/ - 10
Jiří Kasal /2S/ - 10
Jan Zmatlík /30/ -10 , /39/ - 11
M l a n ováček, Vojtech Srna /31/ - 10
František ¿iublan /32/ - 11
Jaroslav Dvořák a spol. /35/, /37/ - 11, /48/ - 12, /5 / - 13
k tomu Petr Uhl - 11
íwilosiav Černý /36/ - 11, /48/ - 12
Policejní ^represe v září 1978 /37/ - 11
Jaroslav 3abata /4i/ - 11
František Hrabal, Jiří Volf /43/ - 11, /5C/ - 13
Ladislav Germán /44/ - 11
Jiří Veselý /45/ - 11
Policejní represe začátkem října 197- - X /46/ - 12
Jaromír Šavrda /47/ - 12
Toipáš Petřivý /pl/ - 13
Policejní represe k ncem ří&na 1978 /54/ - 13
Styk s Amnest- International /57/ - 13
L.Rejdánek, P.Uhl, V. Havel //58/ - 14
Kole^^i vnř _

a_alcce

15 býv, politických v snů za V. Laětúvku a A. kacháčka 1,12.1978 - 1
67 občanů ja Ivana Jirouse , 9.1.1978 - 1
hladovka lOOobčanů aa Ivana oirouse- 20. - 21.1.1976 - 2
19 signatářů Charty 77 prez. r ubliky o zranění i^.Hejdánka 10.1.1978 - 2
297 občanů za ¿rušení trastu smrti, 21.3.197: - 5
v této souvislosti návštěvy v oudově PS - 6,8
14 libereoKjCh občřjiů za^áloslava čelného 24.3.1978 - j
26
"
"
"
"
_ 3
20 3DÍsov:itelů za Jiřího Grušu, 5.6.1978 - 8
10 signatářů Charty 77 i represi při n\všt- v; Erežněva 1.6,1978 - 8
22 a 108 křestanů účast tikům Väf.kŕesíanského mírového shromáždění
červen 1978 - 9
Návát- va na Svazu s íecvatelů / ¿a Jiřího urušu/ "3.6.197Č: - 9
105 mladých lidí PS za Petra Cibulku, Libora Chalouoka a ¿etra Pcspící ala
8.6.1978 - 10

Na 200 ČS. ébčanů se účastní hladovky za politické vězně - 14.-15.7*
1978 - 10
čs, socialisté J. Callaghanovi, 1.7.1978 - 10
Č3. socialisté gen. radé Sociál. Internacionály, 1.7.1970 - 10
Společný dopis 14 signatářů Charty 77 a 7 členů KOK obr-ncnn lidských
práv ve v, chodní Lvropě, září 1978 - 11
49 žen za ¿děnu Srťeltovou - prez. republiky 14.9.1978 - 11
• čs. -.<• atei.-tiků Výboru franc. matematiků za A. Macháčka a V. LaStůvku
25.8.1978 - 11
30 byv. rienů KSC prez. řepublife za Jar. Sabatu 17,10*1978 - 12
ó2 čs. občanů zs Careěovy Ne0vyě3ímu soudu 11.11.1978 - 13
5? čs. občanů předákům Socialistické Internacionály za »Jaroslava
Sabatu. 10.11.1978 - 13
k ŕ; stanů kardinálu TomáSkovi za neolitické vězně 31.10.1978
2 býv. -elit. vězňů prez. re.ubliky za zruSmí trestu J.Simsy
7.12.1978 - 15

iavul t ohout T Ke zranění L. ¡ejdánky, 9.1.1978 - 1
K Železničářskému plesu , X . 1.1978 - 2
uiří Lederer : ľ;eč ŕed
soudem, 12.1.1978
viří Ee nář : 0 .rocesu 3 V. Lačtůvkou a A. ¿tfacháčiúeaj - 2
řranti; :k Pavlíček : leč předsoudem 12.1.1978 - 2
dan i'homa: 0 Prant. 1-itorovi, leden 1978 -2
retr uhl : / terorismu, 28.1.1973 - 2
C policejních akcích , 1.3.1978 - 3
Stížnost inspekci min. vnitra 23.9.1978 - 11
Z Polski irrzy0echalem /fejeton/ 13.10.1978 - 12
ieonidu Pljuččovi, 5.11.1978 - 13
Petru"ka Šustrova: Neléhavá v^zva, 31.1.1978 - 2
friarie Bcnetková; michal .atzenauer: K železn. plesu 9.1.197-8 -,2
Václav Jenda: NeproSli /lejeton/ 23.-29.1.1978 - 2
Tr. stíhání M.La.iča a R.Jombíka 0.4.1978 - 10
k tomu usnesení o ti. stíhání - 5
Paralelní poliš, 17.5.1978 - 9
Oznámení o tr. :inu /telefon/, 17.7.1978 - 10
Jiří Hanzelka: K železn. plesu 14.2.1973 - 3
Ivan Medek: Kardinálu ľomáSkovi, únor 1978 - 3
K železn. plesu , 9.2.1978 - 4
Ke svému ún.su, 21.5.1978 - 7
Ladislav ais: Do-is Předšed vi vlády, 6.1.1978 - 3
Anna Sabatová IDI.Í K věci ing. V. Valy, 10.2.1978 - 3
Jan Tesař: DOMÍS Jiřímu Hájkovi, 20.2. 1978 - 3
Jiří Hájek: Odpověá Janu Tesařovi, 2.3.1978 - 4
Ladislav Hejdánek: Doois příteli č. 5/76 - k postojům J.lesaře - 4
Jaroslav Sabata: K § 9S tr.z., 28.2.1978 - 4
Rozhovor pro Extrablatt, srpen 1978 - 13
afiarie Soukupové: Stížnost, 25.1.1978 - 4
Václav Havel: Rozhovor s Kurierem 31.3.1978 - 5
Příspěvek
- klubu '2.5.1978 - 7
k tomu cdpávěS Pii.- klubu - 7
Spor s T. Řezáčem, 27.10.1978 - 14
£>udolf Battľk: Bopis sociál, předákům z 13.4.1978 - 5
Torná2 uíse-k: Zpráva z Telecího 18.4.1978 - 5
Ladislav Cerman: 0 kores. ondenci s justičními or~ 'ny 13.4.1976 - 5
oulius Tomin: 0 St. arinovi 1.5.1978 - 6
¿ápadr.ím univerzitám, 20.5.1978 - 7
Ä
strach / r_s. republiky/ 19.6.197» - 8
C práci SNB - červen 1978 - 9

- 28 Julius Lomii): Protestní hladovka , říjen 1978 - 12
k tomu i Zdena xominová - 12
Jiří iiulier: Otevřený do is ďi.Hublovi, 16,4.1978 - 6
Olga Stankovičová: Unos, 30,5.1978 - b
Jan Bednář: Jomvní-prohlídka - Inspekci min vnitra, 9.6.1978 - £
Markéta Němcová: Domovní ro::lídka, l.u.1978 - S
Milena oimsová: Zpráva o uanu Šimkovi, 9.6.1978 - 8
Magorovi - 8
Miloš Rejchrt: Všekřestanskému mírovému shromáždění 21.6.1'78 - 9
Hladovka za Jar.a šimsu - štaxetová, 28,6.197- - 1
Jan Dus:
iT.eli sekretariátu pro věci církevní
/ Za Jana Šimsu / 26.6. 1978 - 9
Dana Němcová: Hladovka za J.Šimsu / spolu 3 Markétou Němcovou/ - 9
K vénočrí hladovce, 3.12.1978 - 15
Jakub S. Trojan: Holoubek, který uletěl / ie^eton / 10.6.1978 - 9
Jiří Kašel/: 0 3véK přepadení, 4.9.1978 - 10
Anonyjn X diskusi o Chartě 77 /slovensky/ léto 1978 - 10
SEKTÍSÍ^X X3S8.?K

Gertruda Sekaninová - Čakrtová: Rozhovor, srčen 1978 - 10
Vladimír 0 borský: 0 trampingu, 20.6.1978 - 10
František Vaněček: 0 )0liceoní represi, červenec 1978 - 10
Dagmar Vaničková: 0 policejní represi, 4.9.1978 - 10
Radomír Doupovec: btížnost 5.7.1978 - 10
Elzbieta Ledererová: Zpráva 11.9,1978 - 10
Terezo kohoutová: K Barešovým, 13,9,1978 - 12
Kgrel Havlíček: X vystěhování , 11.10,1978 - 1.
Marta Kubišová: Signatářům Charty 77, 26,10,1976 - 13
Marie mašterová: Odvolání, 14,8,1978 - 13
Václav Šabata: Prezidentu republiky za Jaroslava £aoatu, 3,11,1978 - 15
Dolores šavrdová: Dopis px-átel&m, 30,11,1978 - 15
/ V přehle.u csou uved ny „en texty, která tsme zvere nili v úplném
znění nebo v podstat .ém v tahu./

