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Generální prokurátor ČSSR
Ján Fejéš
generální prokuratura CSSR
nám. Hrdinu 1300
P r h a

Pane tenerální prokurátore!
Krátce poté,co jsme se na Vás obrátili,se žádostí o prešetrení pří^aduIBg.Rudolfa Battěka a jeho propustem z vazby,b^l obviněn z ^ytr^nictví a dne 1.7.1930 vzat do vazby d^lší signatar Charty 77 a clen ko
lektivu mluvčích Charty 77 Karel Soukup.
, ^
^ ,
.
Skutkovou podstatu tr.činu měl naplnit tim,zev uzavrene společnosti na svatbě přítele dne 26.4.1980 zazpíval několik svygh písni.
Domníváme se,že obvinení Karla Soukupa je projevem snahy umlčet
známého zpěváka a signatáře Charty 77 a postihnout jej za za jeho
neohroženy občanský postoj.Obáváme se,že tak jako v případe Ing.Rudolfa
Battěka a dalších politických vězňů gde o snahu zastrašit ceskoslovens
ké občany před aktivní účastí v hnuti za lidská práva.
Ačkoliv máte ze zákona povinnost odpovídat na stížnosti a podnety
o^čanp,nedostalo se nám dosud z Vaší strany odpovědi na žádný z^našich dopisů^přesto se na Vás obracíme se žádostí o přešetřem případuKarla Soukupa.
Marie aromádková
Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
Mluvci Charty 77 Václav Benda,Rudolf Battěk,Jiří Dienstbier,a Jaroslav Sabata jsou t.Č. vězněni.
V Praze 30.7.1980
PhDr. Jaromír Obzina
ministr vnitra ČSSR
Federální ministerstvo vnitra
třída_obránců_míru-Praha_2
Pane ministře,
v minulých dnech bylo orgány StB v Praze,které podléhají pravomoci a kontrole Vašeho ministreského úřadu,zahájeno tr. stíhání
Ing.Rudolfa Battěka pro tr.čin podle § 135 tr. zákona/napadení veřejného činitele/ a Rudolf Battěk vzat do vazby .
Okolnosti tohoto údajného tr. činu nejsou známy nikomu jinému,
než samotnému Rudolfu Rattěkovi a zprostředkovatelům jeho zadrženípříslušníkům SNB,nebot nikdo jiný mu nebyl nřítomen.Nevíme tedy,zda
skutková podstata tr.činu byla v plném rozsahu naplněna a sda je zahájení tr. stíhání objektivním Dosouzením skutečné události.Je nám
však snámo,že mg.Rudolf Rattěk je již delší dobu postihován pouze za
svou aktivitu ve společenstvích neformílních aktivit.Již v minulosti ny
byl za tuto svou Činnost tvrdě postižen trestem odnětí svobody v trváa
Ri 3 a 1/^ roku /§
tr. zákona,odsouzen v r. 1972/ a v poslední dobe byl rovnez často nucen trpět krátkodobá omezení osobní svobody.íKh
Vzhledem k četnosti a okolnostem posledních postihů Rudolfa Battěka,
clena VONS a mluvčího Charty 77,se domníváme,že jeho současné tr. stíhaní je především snahou o .ástupný postih Činnosti VÝboru na obranu
nespravedlivě stíhaných a mluvčích i všech signatářů Chartv 77,30^axo se tomu stalo s nedávným odsouzením KXSBBSti ěesti členů
VuNS,z nichg dva byli zároveň mluvčími Charty 77.
Zadame okamžité propuštění ^ . R u d o l f a Battěka na svobodu,neboť"
nic nebraní uomu,aby veškera orá^Ri problematika,která vznikla zahájen^m tr, stinani^proti n^mu,byla řešena případným tr. stíháním n^
svooodo neDo uplnym zastavením tr. stíhání.Vazba je ostatně výjimečném
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ustanovením tr. řádu,kterého lze použít pouze v nezbytných případech.
Považujeme rovněž za nezbytné připomenout,ze přátele Ing.xunolfa
Battěka ho znají jako klidného,nenásilneho a tolerantního človeka.
Zároveň se žádostí o jeho propuštění na,Vás apelujeme,abyste tlumočil kompetentním úřadům naši výzvu k okamžitému a bezpodmínečnému propus
tění ostáních šesti členů vězněných Výbogu na obranu nespraveoiive stihaných a všech ostatních politických veznú v nasi zemi.
^
_
" Doufáme,že nás dopis najde ve taší osobě vhodného adresata,a ze je&
ho odeslání tedy nezůstane jen prázdnou a bezúčelnou formalitou.
0 propuštění Rudolfa BatĚška žádají:
^
^
Josef Adámek,Stanislav Adámek,Milán Balabán,Michal ^^tose^r,Jan Bednař^
Jiří ^ednář,Josef Bednařík,Luděk ^ednář,Zdenka Bednaříková,Jarnila Belik
ková,Magda Bělková,Jaroslav Beneš,Marie enetková,Vratislav Brabenec,
Zdeněk Brázda,Zd-něk Brodák,Josef Brychta ml.,M.Brychtová,František
Bublán,Judita Čapková,Miroslav Částka,Milan Daler,Ivan Dejmal,Ivo Dočkal
Zdena Dočkalo vá,M.Dostálová,Lenka Dvořáková,Jana Fialová, J.Fištejn,V.Fi
štejnová,Petr Formánek,Karel *reund,Zina Freundová,Ladislav Frydysek,
Eva Gréziová,Rostislav Grůz,prof.Dr.JÍří Hágek(?Sc,,Jaroslava Havlíková,
Zdislav Havran,Petr *avrle,Dr.Ladislav ^ejdánek,Jiří ^erold,Milan Hlavsa,Dagmar Hlavsová,Vítězslav Holata,Stanialav Homola,^arie Holubcová^lre
na Holubcová,Jiří Horáček,Jan Hrabina,Jiřina Hrábková,Ing.Tomáš Hradilek
Jana Hradílková,Maríe Hromádková,Dr.Martin Hybler,Ivana Hyblerová,Dr.
Václav Hyndrák,Jiří Chmel,Petr Chlubna,Marina Jahoda,dosef Jánošík,Frant
Ján.Rudolf Jaroň^JUDr.Zd.něk Jičínský,Věra Jirousová,Zbyněk Jonák,Jana
Jonaková,Ing.ý*iři Jodl,Ladislav "abát,VI.Kabrna,Pavel ^-adlec,Petr Kadlec
Dr.Vladimír -^aR3Lec,Fr.Kána,Václav Klimeš^Ing.Alfréd Kocáb,Dr.Luboš KohoutpTereza Kohoutová,Dr.Bosena Komárkova,Stanislav Komín,Ivan Kožíšek,
Martina Kožíšková,Milan -^rumpolc,Oldřich ^uč ra,Alena Kumprech-ová,Jaroš;
mír Kvapil,Jiří Kvapil,Ivan Kyncl,Kare& Kyncl,Jiřina Kynclová,Dr.Ladie3:
slav Lis,Alena Lisová^Božena Lisová,Tomáš Liška,Jan Litomiský,František
Lízna,Ivo Ludra,Radomír ^alý,Ivan ^anásek,Květa Marková,Anna Marvanová,
Ladislav ^ařík,Jiřina Maříková,Ludmila Mohapková,Jaroslav Mezník,Jiří
Mrázek,Oldřich Musil,Jana Musilová,Vladimír"Mužička,Olga Muzičková,Jiří
M"uller,Bronislava M"ullepová,Helena Němcová,Marcela Němcová,Markéta Němcová,±-avla Němcová,Ondřej ^ěmec,Vlad.Nepraš,In^.Václav Novotn'-,Petr Odložil,Martin kalous,Viktor ^arkán,Jan Patočka,Vit -elikán,Hanka Pelikánová, Jan Piích,MUDr.Bedřich Placák.Irenka Placáková,Miloslava Placáková,
Podzimek,^etr Pospíchal,Josef -ospiěnl,Danuše Prvá,Lubomír Fřikrvl,
Jiří es,Pavel Roubal,Věra Roubalová,Jakub Ruml,Jiří Ruml,Pavel rychetský,Milan Řehák.Vladimír Říha,Dr.Marie Říhová,Jan Schneider,Dr.Gertruda Sekaninová - Cakrtová,Dušan Skála,Otakar Salvík,Ing.Rudol^
Karel Soukup,František Stárek,Josef Stehlík,Vladimír Stern,Jana Stemová
Dr.Čestmír Suchy,Jaroslav Suk,Dagmar Suková,Anna Šabatová ml.,Jaroslav
y*ebesta,Venek_Šilhán,Jitka
ánová,Libuše Šilhánová,JanŠimsa,Anna
Římsová,Jiri Suerlik,Josef Štěpánek,Dr.Julius Tomin,Zdena Toninová,Dr.J^
^
Trojan,Jan Vladislav,Dušan Unger,Milan Vlahovič,Anna Vlsdiovičcvá,
n.ľodrazka,iva Vodrážková,František Vodslon.Věra Vránová,Josef Vydr'ř
-ronislav ^achrle,Miroslav Zuzaník.
^ '
V Pra^e 16. c rvence 1980

Za správnost opisů Zina ^reundová
Mánesova 90
Praha 2

PhDr Jaromír Obzina
ministr vnitra Ô.8SR
Pederální ministerstvo vnitra
tř_I>_Obránců_mÍ£u_r í^'aha 7
Pane ministře,
k^aopisu se dne 15. července 1980 - žádost o ^oou-t-ní »uáolf- ' ^ t Í M
ľ s e Pnp0juji:přem3-sl Vondra,Josef Stehlík,Dan^
~ " ^
tera,Zuzana Dienstbierová,Luboš Dobrovský
"
' -rosla* ^i
V ^ a z e ly.csrv-once
rr-.r-.A-—st
•oď
^ m a Pre uniová
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Dr. Ján ?ejéš
generální prokurátor ČSSR
Generální prokuratura CSSR
nám. Hrdinů 1300
Praha ^
^
Dne 14*§^1990

byl vzat do vazby t> obviněním ze spáchání tr. cinň napa-

Pn?\;eíeíní5°
^ o d s t a ^ í s m * a t r X / a výtržnictví /f
202 odst»l t r * W mluvci Charty 77 a clen Výboru ne obranu nespravedlivý stihaných ing. Rudolf^attěJc.S jasné okolnosti případu i S g tlít obv i n e m naB vedou k presvedčení,ze jde o obvinění vykonstruované aviíené
apriorní snahou o uvězněni dalšího aktivního představitele hnutí če«koslovenských občanů za respektování lidských a občanských práv a svobod
a za^dodrzovafai zákonnosti v naši zemi«Zádáme Vás,abyste se zasadil o ski
okamžite zrušeni vyzby uvalené na Ing*Rudolfa Battška.k níž neexstují žá
dne zákonne důvody a o oo nejrychlejsí přezkoumání případu,zastaveni
tr* stihaní proti Ing. Battekovi a zjištění případných skutečných viníku teto politováníhodné vttvmgrKx, udalosti.
Josef Adámek,Stanidlav Adámek,Michal Bartošek,Jan £ednář,Jiří ^ednář,,
Luděk Bednář ? Josef Bednařík,Zdenka-Bednaříková,Jaroslav ženeš,Marie Be~
netková,Vratislav Brabenec,Zdeněk rázda*Judita %Capková,Milan Dalerí
Zuzana Dienstbierová.Blanka Dobešová,Zddnka Dockalová,Jana Fialová, Jefim Fištejn,Věra Pištejnová,Petr Formánek,Karel *reand,Zina FreundovájLadislav uavran,Ladislav He^jd&nek, Jiří ^erold,fcilan Hlavsa, Vítězslsv
Holata,Stanislav Homola,František Hrabal,Jan Hrabina.Jiřina Hrábková,
Ing.Tomáš Hra dílek ,Jana ^radílková,Ptr Chlubna,Jiří Chmeljlvo Indra,,
Marian Jahoda.František Ján,Josef ^anotkajVěra Jirousov^Jarmila Johnové,Zbyněk Jonák,Pavel Kadlec s Jsn Keller,Vavřinec Korčis ml»,I?an KožísekjMartina Kožíšková,^erezs Kohoutová,Mlan ^rumpolc,Oldřich Kučera,
Jaroslsr Kukal,Jaromil Kvapil,Jiří Kjspilj&artin Kvapil^Ivan K^dcI,Jiřina Kynclová. TomáŠ Liška,-badislav Lis ? Jan l'itoffiisk^,Václav fc6lý,Ivan
^anásek,Anna Marvanová,LadiBlav Má říž,Jiřina ^aříková,Ludmila ^ohaplová,J^ří ^rázek,Vladimír ^uzi§ka,01,ga Muzičková.pavid Němec,Ondřej ttemec,-^elena Kěmcova,Marcela ^emcova,Tavla Zemcova Vi^íJepraš,Martin kalous;
Viktor ^arkán, Ví t Pelikán, Kaňka Pelikánová, Jan -ťilch,BíuBr0.Bedřich Piacák,Lenka Placákofcá,Miloslava Piacáková,Podzimek,Danuše Prvá,Petr Pospíchal,Josef Pospíšil,Bavel Roubal,Věra Roubalov^LJakub Ruml,Jan Ruml,Ji.
ří Ruml,Milan Řehák,Jan Schneider,Dušan Skál®,Otakar Slavík,Kar^l Soukup.
Jiří Streds,Jaroslav Suk^Dagmar Suková,Anna Sabatový ml«,Pavel Smida,
Josef Štěpánek,Petruška Sustrová,oulius Tomin,Dušan Unger.Jan Vladislav
Lukáš Tomin,Milan Viachovič,Anna Vlachovicova.äľiroslav v0drazka,Iya Vo- .
drážková,Věra 7ránová,^ronislay ¿aohrle,Jarmila Belikova,Jan Zverina,
Ing*Václav Novotný,Rudolf aron,Oldřich n romadko,^ari» kromadková,Vladimír Vítek^
v
t Praze dne 17.Července 1980
Za správnost podpisů ^etruská Sustrová
Dr.Ján ř'ejéš
generální prokurátor C§SR
^enerální prokuratura CSSR
Pane generální prokurátore.,

^

^

17-5ervenee

o propuštění
S
K
r
^
ISprlchtovlíjana hořáková,Ivana Eyblerova.

1980

_

žáaoat

~isová,Josef Stehlík,
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Praha 17. července 1980

Za správnost podpisů Zina freund«
ová

Dále se k žádosti připojili tito občané:
Pavel Blatný,Michal Plaček,Ladislav Cerman.Michal ^atzenaaer,Zbyněk
Senysek,Luisa Geisslerová.Pavgl Veselý,Tomá§ Jelínek,Tomáš ^ e k l D a n i e l a
nssOlga Stankovicova,Andrej Stankovic.
Sdělení_č._194
V bytě Jarmily Pařízkové,laborantky,nar*26.2.1959,v Praze 9,C školicky9.se seslo dne 28.5*1980 kolem 8. hodiny osm mladých lidítaby
oslavil^ narozeniny Ludmily Holoubkové+Rozlili do skleniček přinesenou
litrovou lahey vinařprieen^s se potichu bavili,Asi p© půlhodině přijela
nlidka VB a všechny g n t o m -é legitimovala s odůvodněním, že místní okrsek
VB dostal udajne stížnost na hlučne a vulgární chování přítomnýctuKato
byiUvsichni přítomni odvezeni do Bartolomějskéwulice,kde byli po 48 hodin
zadrzém v celách predbezneho zadržení,a zároveň byli obviněni z tr. Činu výtržnictví podle § 202/1 tr, z* V odůvodnění zahájení tr. stíhání se
uvadl t ze pri oslavě vykřikovali urážlivé výroky proti občanům,hlasitě
pouštěli reprodukovanou hudbu,to vše s požitím alkoholu*,Tím údajně naplnili
li skutkovou podststi tr« činu výtržnictví*
29«května 1980 feyla provedena v uvedeném bytě domovní prohlídka,při n
níž Dřislušníci SHB hledali především tiskoviny,Po 48 hodinách byli propuštěni Pavel Zí$ek,Stepanka Havelková,Pavel Toman,Ludmila Holoubkova.
Milan Vene a Taťána Husnáková»Jarmila Pařízková. a Jiří ^eselý,nar. 1.12»
1962,byli rozhodnutím obvodpí prokuratury pro ffrahu 9 vzati do vazby a
odůvodněním^že údajné objasnování tr« Činu výtržnictví bylo jen záminkou
pro neustále dotazování na soukromou aktivitu triižslraiiýrt a společné ne#o!
formální společné setkávání obvinených«!».7» 1980 byl Jiří Veselý a Jarmila
Pařízková propuštěni,,z vazby,aniž by tr, stíhání bylo zastaveno.*r. stíhání bylo zastayeno Štěpánce Havelkové,Ludmile Holoubkov^Milanu Vencovi a Tataně Rusnákové/kteří jsou všichni mladist í/»
Celá tato akce přesvědčivě ukazuje,že orgány SNB se snaží za každou cenu zabránit setkávání mladých lidi,kteři se snaží samostatně jednat
a myslet»»
16» Červenoe 1980
Výbor na obranu nespravedlivěstihaných
Československá liga pro lidská gráva
člen Mezinárodní federace pro lidská práva
Charlie
S Charliem jsem měla vždycky trochu nevyjasněné pocity.Znám Charlieho budujícího a odcházejícího.většinou s úsmeve».Charlieho možno zastihnou
nout při nejrůznějších příležitostech.Jen tak koupil a daroval kone.
Jen tet běhal s kolečkams malty spoustu d m a nastipaval PAKETY
ze ^syrového dřeva,který,jak se ukázalo v malte nedržely.Charly se tomu
flnial

'pn<7rtgňi -nřpbral stádo ovcí,když zavřeli Xise.Ovce pak převážel^autem P o°krlll fmolnoslech pastvyias od času nepřevážel ovce ale veel*.
Trpělivě plel na S S S i i k l ř ^ S i S S t S ? l ^ i s ů % £ e l u j í c í c h na lidské sve-.,
domí/třeba preei^
vlech^ožnostech,aby po-hnal

lidskou lhostejností ^ o eoaoaBjym stavem.
Eapadne-li ho J l ^ k a . M c a e h l ^ ^ f n S s t í , v C h a r í l e h o případě
ddset tisícvpiv,pusti se do toho ae | | e ^ r l i e se úciyslu vzdá^ale vypochopitelne s usmevem^uze
stat, ze onarxie
t l / s t e j n o u věc,
P8dá

í ^ r í i e 1 S ľ o u S S * d i a S l " i i v u Z 4 - ě í c h Charty a udělal to se stejnou l^Sgití h iň5 e E8 e 8SB8kÍtó a |SNáhÍS n aS5Sř2noat a n á v a z n o s t i snad

t

k nejakému konkrétnímu cíli,ale na ceste Charlie rozhodně je.Na cestě
člověka,který se nenechává omezovat ani přesvědčit o něčem,k čemu sám ne(
Ted Charlie sedí za svoje úsněvy,za písničky,zs svoji schopnost vidět groteskní svet a vyjádřit se o nem.
3.7.1980
Marie Benetková

Byl mrazivý^únor.S komisí úředníků z okresu jsem procházel měsicky^parkyZrychleBe vysvětloval "provedene práce" v porostech,Všichni se
tesili,kdy skončím sve přesvědčující vyprávění o kácení a pálení větví
a o všech obtížích při tom+abychom mohli zapadnout do teplé kanceláře
udělat zapiš,
Rozruch.Z křoví vybíhá polonahý muž s čelenkou* a se svázanými vlae^
s^.Úřednici zdesene se ptají,patři - li také ke mně.Ano,říkám+Jestě dodam-oos^ o otužovaní,ale moje povídání je příliš neuspokoj uje,Divoch ae
na nas dabelsky usmál a běžel k ohni.....Karel Soukup,zvaný Charlie.
Prezdivka^kterou si pracně vybojoval,a jsk se přiznal,začal si tak říkat
sam,protože přátelé mu deli přezdívku opičák.Urputník,jogín,Človek s velko% schopností budovat a bořit cokoli. Říká se,ze Charlie se vyjadřuje i
ironicky,sarkasticky a pod.Souhlasím,je to výsměch,zlý i laskavý,tvrdý,
výsmech bez vysvětlování.Výsměch^ne zbabělé yyámívání a pošklebování.
Výsmech osobnosti nad nesmyslostí a zhovadilostí světa.Presné pozorování i zásah.
Nemám rád zpěváky s kytarou.Snad pár negrů se mi líbilo,ale"one man
Bhow" jsem nikd^ nenavštěvoval a raduji se tomu vyhnu^^eprve poletech
jsem si dva oblíbil:Charlieho a Třesnaka.^echci je nijak porovnávat
p zařazovat,na to^nemám.Byl jsem u toho,když Charlie začal s Rádijkem.
Žili jsme společně na Zlatém kopci,ale o tom uz psala Marie.Charlie
se líbil na první poslech a dařilo se mu rušit sobotní radovánky s trampskými vylhanostmi o "klínu rozervaných skal" i nepřesvědčivé songy ze
starých Časů jazzu a blues.Konečně trocha vtipu a jedu na utrápenost
a blbost,do které se tak snadno zapadne.
Charlie má Bvá místa v lesích pro meditaci,své léčebné postupy na
astma,a je umíněný s tvrdohlavý ve všem.Skvělý diskutér,odpůrce, cynikt
íeho theBOfácké úvajgy mají široký záběr,ale dovede se vyjádřit s přesností a upřímností vyznavačskou.Jeho Život je skutečná c^sts poutníka,
:esta člověka zklamaného i k^amajícího,povolaného proroka,který se
3ěeí i. raduje ze zvěsti,kterou nese.
Často citoval s obdivem Klímu.Překvapilo mě,že nic z těchto tésí vůbec neznám+Když mluvil o rozhovorech s Klímou,můj obdiv vzrůstal,
(onečně,nikdy jsem bláznům nechtěl brát vize,a i rozhovory s nežijí-^
:ím filopofem považuji sa možné.Teprve zs čas jsem se zeptal,j de -,li
) Ladislava Klímu.CmyUCharlieho Klíma skutečne žil jako samotarsky
ľilosof a zabýval se převážně indickou moudrostí*Zasvěceněji by o%
;om mohl mluvit Přemek.
_ ^
,
Charlie hraje lehce,kytsrs je svucna a technicky dokonala.äu-^
siku neopírá o KZíS#KxXgaRX slavné vzory,ani nekoketuje se zneuzitym
'olklorem.Písně nestaví na chytlavých melodiích,kterých mame diky
'rádijku" plnou hlavu+K děsivým textům gharlie pridava nasladle melodie a dovede se smát.Šklebí se,jako smrt,je v tom kus d e s u i úzkosti,
růle a šílená hravozst.Vzpomínáte si na film Smrt v Benatkach?Je tam
rýborná postava kytaristy,který s podivným šramlem obchází hosty v resa ^ a S i a směje s^ jim do ksichtu.V Benátkách,j e moy.Toho kytaristu
m ě cŽarMe ^dyckypřipomněl
^ á l bych vám ted prožit ranu morovou..
rn-^^n^h^ ^av-rpU nrvního sedmý osmdesát za.zpívání,ng^ 9vat]pě.
3tr^mfut§kl?;áěkde růstal pařez,jinde je Xira.Les ^ d n e .
f Praze 3*7.1980
Vratislav Brabenec
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Stala se velmi vážná věc.Dne 1.července 1980 byl vzat do vazbv
Karel Soukup,Je obviněn z výtržnictví podle § 202 tr*z.Karel Soukun
je devetadvacetiletý dělník,otec tří detí ve věku 2,4 a 6 let»
Jednáš mnoho t kteří si ho váží a kteří mají rádi jeho písně.Karel
Soukup^je totiž^predevsím zpevakem,umilcem»Umi vyslovit eve životní pocá
a potreby z deni^kolo sebe pomocí jednoduchých zpěvných melodií a výrazové sxlnych,ironických a kritických pÍBnovýoh textů,Je ovšem zpěvákem, kteremu nepatři podia koncertních sálů ani smlouvy s gramofonovými
firmamifrJe zpevakem druhé kultury,která existuje mimo kulturu oficiální.
Existence druhévkultury však není respektována a státní úřady se již
několik let snaží nejruznějšími,často velmi tvrdými zásahy odradit řadu umělců od účasti na neofociální,nikým neřízené,neoenzurované a nekontrolované kulturní tvorbě«
Jedním ±xfc,vfvým z takových umělců je Karel Soukup.
17»3*1976 byl vzat do vazby společně se svými přáteli z hudební
skupiny Plastic ^eople of the Universe a DG 307 a dalšími lidmi.Byl
stejně jako ostatní obviněn z trestného činu výtržnictví,kterého se
mel dopustit údajne hraním na kytaru a zpíváním svých písní.Z vazby
byl propuštěn 31«8.197b a souzen v této trestné věci nikdy nebyl.
Zanedlouho poté,,koncem roku 1576,podepsal prohlášení Charty 77.
Společně e mnoha jinými lidmi,se rozhodl usilovat o dodržování zákonů
v naší zemi. Za pozornost , stojjí i to, že řada signatářů Charty 77 je za
projevy svého presvedčení¿umeleckého vyjádření nebo aktivní snahy po
nápravě nezákonností vězněna*
K těmto nespravedlivě stíhaným je nutno nyní počítat i Karla Soukupa.Je uvězněn stejně jako v roce l§76^za výtržnictví¿kterého se mel
dogustit stejným zgusobem jako,před Čtyřmi,let^.Není pritom vůbec důležité, že mu obvinení předkládá hraní a zpívání na svatbě a že na tuto
svatbu nebyl přístup veřejný.To je pro pochybnost obvinění spíše příznačné.Karel Soukup je totiž,vězněn za to,že odmítl přijmout tu nepsanou
smlouvu o mlčení a o bezpodmínečné kázni a uniformite ve věcech svedomí,
která je každému tiše předložena.Odmítá mlčet o tom,co vidí jako špatné. Zajisté by mlčení bylo pro nej pohodlnějŠí,ale Karel Soukup patrí
mezi ty,kterým pohodlí není nepostradatelnou nutností.
Posledních asi pět dnů na svobodě Karel Soukup věděl,že bude vzat
do vazby,nebot se dozvěděl, že byl obvinen.iíachystal se tedy na,vazbu
zásobou cigaret a v klidu odjel tam,kde byl později zatčen.Eecítíte^tu
absurditu?Zpěvák,jehož^písně zná a oblíbilo
si mnoho lidi|Se dozví,ze
bude pravděpodobné zatčen.Rozhodně ho to nepotěší,ale take ho to nepřekvapí. Sbalí si své věci a jde ztrácet mnoho času,zřejmě
měsíců času proto, že zpíval. V tomio století je zpěvák uvězněn jdřfito,že zpívá!
a vůbec ho to nepřekvapí.Necítíte tu absurditu?
Jde tu o Karla Soukupa,ale i o nás všechny,nebot Karel Soukup byl
uvězněn zástupně 2a nás,a vzetím jeho.svobody jsme ohroženi,všichni. _
A nejen isy.Jsou současně ohroženi i všichni lidé žijící v této zemi.Proto nesmí být osud kohokoliv z nespravedlivě stíhaných nikomu lhostejný.
Uvězněním Karla Soukupa je také ohrožena EEjEHsai kultura a to nejen druhá,neoficiální kultura.Je jím ohrožena kultura celá,bez ohledu
na. jakékoli hranice původu^kteréhokoli kulturního díla,je zde ohrožena
kultura jako taková.Bebot prvotním předpokladem existence kultury^je
naprostá svoboda a volnost tvorby projevu.A to za každých okolnosti.Eesmí být nikdy bráněao tvorbě a svobodné publikaci děl kritických a ironických, j akými jsoufpísně Karla Soukupa.
,
,
Poněvadž pocituji svůj díl odpovědnosti za takové prípady a pro
tože doufám,že i vy cítíte svou odpovědnost,chci vás požádat o to,
abyste společně se mnou se ujali případu Ksrla Soukupa.Usilujme společně o Jefco propuštění.Každý z nás jistě přijde na nejaky zpusobjjsk
by
se dalo „Karlu Soukupovi pomoci
a jak by se dalo o jeho
propustem
usilovat.
..
,
,,
Křestané by také měli na *srls Soukupa vzpomenout ve svých modi~tbách
v
Věřím,že naší společnou snahou,snahou mnoha lidí,bychom měli dosáhnout toho,aby Karel Soukup b ? l neprodleně propuštěny vazby,zproslai
obv
bvinění a abv ¿ohl dál psát své písně,kterými nam dela racost a zava*

- 7 zuje*Doufám,že se k mému úsilí o jeho propuštění připojíte»
16.7.1980
Petr Pospíchal
Ha vědomí: Františku kardinálu Tomáškovi
redakci týdeníku Katolické noviny
redakci časopisu Ä elodie
zpěváku Karlu Gottovi
redakci deníku Rudé právo
Svatopluk Bunda
Pana prokurátore,
dne 1.7.1580 jste vzal do vazby Karla Soukupa,nar. 22.1.1951 v
Prs ze®Stíháte bo pro údajný trestný čin výtržnictví podle § 202 tr.z.,
kterého^se^měl dopustit tím,že na svatbě svého přítelezszpíval několik
svých písní.Důrazně protestujeme proti jeho zatčení a žádáme jeho okam
žité propuštění z vazby.Jsme hluboce přesvědčení,že se Karel Soukup
nedopustil^trestného činu výtržnictví,stejně jako se ho nedopustil roku 1376.Obáváme se t Že jeho zatčení ^e výrazeic zastřené snahy umlčet
jednoho z lidí,kteří se snaží vytvářet kulturu,jako otevřený prostor,
do nebož môfioo sgolu s nimi vstoupit všichni,kdo se snaží žít v pravdě. Prohlašujeme, že se nikd^ nesmíříme s tímto postojem státních orgánů
proti nezávislé kultuře v Československu a budeme všemi prostředky usi
lovat o to,aby se tento postoj směnil.
2.srpna 1980
Hemena Abrhámová^Josef Adámek,Stanislav Adámek,Milan B3labán,Zdeněk
Bárta,Jiří Bartoš,Michal Bartošek,Karel Bartůněk,Jaroslav Basta^Miroslav BaumeljJan Bednář,Jiří Bednář,Anna ^ednářofcá,Jarmila Balíková,Jaroslav Beneš,karie 3enetková,?avel 3enuš,Ivan Biernanzl,Tomáš
Bísek,Daniela Bísková,karta Blattná,Eva Blecbová,Jan Brabec,Vratislav
Brabenec,Daniela Brodská,Petr Brodský,Ivo ^rtník,Libuše ^rtníková,Jiří
Březina,Petr Büchner, Zdeněk Buk,Šárka BuriánkovájičáEKŠkxSHit^iila Burkert,Pavel Buško,Ladislav German,oose£ Cicko,PavelvCigánek,Blanka
Qísařoveká,7§clav Cyaliko£f,Ladislav Čapek,Judita Čapková.kiroslav
Částka,Ivan Cernega,Jiří Cernega,Kichal Cernegs,iiil ")slav Ceroýtkilan
Dsler,Jiří Dsníček,Josef Danisz,Zuzana Dieastbierová,Roman Dvořák,
Lenks Dvoří£ová,iiíichal DziaČek,Hana Dziačková, Jana Fa j frová,&arel
Freund,Zina Preundová,Jaroslav i'ensterre,Jan Fiala»Svatoslav Florián,
Marta Fiedlerová,Jiří Pryč,Jaroslava Frycová,Luisa Gei®Lerová,5va
Grázlova,Roma Grič,kaděna Gruberová,Robin Hájek,§tsnislsva HanzlíČková,Jiří Havlíček,Karel Havelka,Věrs Havelková,Stefan liiroš, Ludvík
Hlaváček,Liroslav Holec,Zdenek Koleček,Jindřich Holinský,Stanislav
Homola,Jiří Horáček,Roman Houžva,Jiřina n rábková,Jaroslav ^romádko,
Earie Hromádková,Martin Kybler,Ivana Hyblerová,Petr Chlubna ,Jiří
Chmel,Vlasta Chramostová,Ivo Indra,Josef Janíček,Tomáš Jelínek,Jan Jílek,Ivan k. Jirous,Juliana Jirousová,Martin John,Jarmila J ohňová,
Zbyněk Jonák,Jsns Jonáková,Pavel Kadlec,Petr Kadlec,František Kameník,Bohuslav Kaplan,Josef Kaplan,Petr KáŠ,Jan Keller,Vladimír Kilián, Jan Kindl,Ivans Kindlová,Pavel Kirschner^Helena Klímová,Petr^Kluzák, Jiřina Koberová,kiloš Kolman,Božena Komárková^StanislavJ^omín,
Vavřinec Korčiš ml.,Vavřinec KorČiš st.,Ivan Kožísek,LortinjŽožíšxkpvá ,
Petr Král,Jiří Kratocnvíl.Libor Kratochvíl,Petr Kreibich,Vladimír Kru-1
lich ml.,Jiří Křivský.Jiří Kříž,Jana Kučerová,Jaroslav Kukal,Alena
Kumprechtová,Václav Kus,Jiří Kvičala,Ivan Kyncl,Jiří Le^nar,Roman
Lánský,Ladislav Lis,Alena Lisová,Božena Lisová,Tomáš Líska,Jaroslav
Litera,Jan Litomiský,Jan Lopatka.Jaroslava Lopatková,Klement Lukeš,
kiroslav Macháček,kiroslav kaliarik,Miroslav Malínský,Václav kalý,
Ksrel Marek,Vladimír Harek,Květa ^arková,Daniela Maříková,Jan katys,
Eichal katzenauer,Jitka lístzenauerová,¿.árie katzenaa^ová,Iveta kazalová,Tereze kedková,Jiří Michálek,Stanislav kilota,Jiří krázek,Vladimír kuzičks,01ga kuzičková,Jiří k"uller,Bronislsva k"ullerová,
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Pavla Němcová,David Síšmec,Ondřej -^ěmec, Vladimír Movák,Jiří Novotný,
Petr Odložil,Mlada Opočenská,Břetislav Ostří žek^arkéta Ostřxškova!
Milan Paj krt.Martin Palouš,Ondřej ralouš,Anna Palouěová,Viktor Parkan,Jarmila Pařízkpvá,Libor Pavlíček,Tomáš Pelikán,Vít Pelikán^Hana
x
elikanová,Zdeněk iras,Jana Pirasová,Bohdan Pivoňka¿^edřich Plscák,
Jan Plscák,Lenka Placáková, artin PodhorskýrAntonán Pojar,JiH Pokor*
Miroslav ^olákjPetr Po spichal,Jan Princ,Kvetoslava Princová,£arel Procházka,Zdena Pre cechtělová,Jaroslav Prásek,Miroslav £auš,Miloš
chrt,Pavel ^eisenauer,Miroslav Roman.Pavel Roubal,*ěra Roubálová,Jakub
Ruml,Jiří Ruml,Jan Ruml,Pavel Ryba,fi*lens Rybenská,Voj těch Rebouaek, Jai
Schneider,Karol Sidon,Dušan Skála,Sláva Skalák,Petr Sklenář,Jaroslava
Slánská,Jiří Souček,Zdeněk Soukup,Václav Stádník.Vojtěoh Stádník,Andrej
Stankovič,01ga Stsnkovičová,František Stárek,Josef Stehlík,Štěpán Stej
skal,Ilja Storožgnko,Miroslav Strnad,Jiří „Středa,Jgroslav Suk,Dagmar Suková,Apna Sabatová,Milan Sedela,Jan Senfc,Jan SimsatMlej).a Simsová,Libu|e Silhánová^Vlastislav Sna j dy, Jana Snajdrová.Pave; Šmída,
Vladimír Stucka,Petruska Sustrová,Jan Švihla,Jiří Tichy,¿dena Tominová
Petr^Tomíšek,Tomáš Toulec,Vladimír Trlida,Vlastimil Třeenák,Vlastimil
Ublíř.Dušan Ůnger,Jan Unger,Petr Orbsnec,Jan *aněk,Jsn Vaník,Pavel Vej
melkAJJindřich Vesecký,Jana Veselá,Richard Vobrátil#<J an Vooolar, Vladimír Voják,Stanislav Vokoun,Přemysl Vondra,Dagmar Vonková,Věra Vránová,
Pavel Weigel,František Zavadil,Vladimír Zavadil^Xenie Zavadilová,Libuše
Zdařilová, Jindra Zemanová,František ^ezola, Zdenek .Zolmati,Miroslav Zuzaník,£-irosl3V Zvára,Jan Zvěřina*
K tomut£ dopisu se také připojili tito občané z "adarska;
eOrgy ence,Eambaker Mihály,Ivan Gábor,<jános Kis f £álint jSagy,Lazslo
Rajk,
¿a správnost podpisů:
a n Ruml
Kremelská 104
Praha 10
000

Preéidentu CSSR
Dr,¿uetavu Husákovi
Prsha_-_Krad
Vážený pane presidente,

000

000

000

000

'Praha 6,7.1980
/odesláno 18,7,1980/

obracíme se na Vás,pod e čl,29,hlsva H»na3Í
Ústavy,Odvoláváme se na ^aše rozhodnutí z 3„května t.r, o udělení am~
nestie mj, osobám,které trpí nevyléčitelnou chorobou/čl»r¥I, ,písm. d,/0
Dovolte,abychom Vás upozornili ns paní Ottu Bednářovou, která^j e v
vězněna spolu s ostatními c:_eny Výboru ns obranu nespravedlivě stíhaných, Otta Bednářová již na svobodě trpěla následky opakované žloutenky , nemocné slinivkypříhody mozkové^ opakovaných ženských nemocí,Do
kladem tehdejšího vážneho zdravotního^stevu bylo to, že po několik let
jí byl přiznáván bud plný nebo alespoň částečný invalidní důcbod.
Cd uvěznění se její zdraví povážlivě zhoršilo,Přes invaliditu
je nucena 8 a půl hodin denně pracovat nsd své síly,Nedostává tu vhodnou dietu,na níž byla závislá.řiásledky podvýživy a vyčerpábí jsou^již
zřejmé jak « subjektivním pocitu,tak na pohled /viz gříloha/,«eště na
svobodě jí lékaři doporučili operaci jakožto nezbytné nutnou,Áby tuto
operaci mohla podstoupit,musí být Otta Bednářová dostatečně tělesně
záatná.Hejen„že ve vězení jí sil ubývá,ale navíc se nedávno^obj evily
vysilující ženské potížej a to ve věku,kdy,jak jsme přesvědčeny,má^žens právo být co nejvíc šetřena 8 respektována,Cítíme se osudem naši
přítelkyně opa?svdu dotčeny a strádáme spolu s ní.
Tážeme se tedy,pane presidente,zda vaše rozhodnutí o udělení amnestie bylo v jejím případě opravdu dodrženo a prosíme Vás současně
o přesetření v tomto smyslu.

Žádáme Vás , co nejnaléhavěji o propuštění Otty ^ednářové z vězení*
D a p a r Battková,Anna Bednářová,Jarmila ¿ělíková,Marie Benetková,Antoni
Boková,Iva ¿»radovalBlanka Císařovská,Kateřina Dejmalová,Zuzana Dienstbierova,Blanka Dobešová,J.*aitlová,Zina Preundová,Luisa Geísslerová,
Olga ^avlova^-h-eda "e j Banková, Jane Hej dánková, Jiřina Hrábková»^arie Hro
madkova,Anna hyndrákovájTlaeta Chramostová,tere Jirousovju^armile Johro
v^jJans Jonáková,Jindra Kadlecová,^elena Klímová,'Nad lesem 8,Praha
reza Kohoutova,Riva Krieglová,Marie R*Křížková,Mudr.Křížková,Karta Ku
bisova,^irxna Kynclova,Miluee Kypýrová,ElLedererová, Alena lisová,
Božena Lisova,Kveta Marková,Anna Marvanová,Jitka ^atzenauerová,frarie
Mikova,Kamila Moučková,karie ^rštiková,Dana Němcová,Helena Němcová,
^aroela kemcova^karkéta Kěmcová,Pavla Kěmcová,Markéta Ostřížková,Petre
£srkanova,Drahuse Proboštová,Jana Převratská,Gertruds Sekaninová Cakrtováj^oSemrádovájJoeefa Slánskáf Marta Slánská,01ga Stankovičová,
Larie Staňková,Jana Sternová,Dagmar Suková,Egna Svobodo vá,Agna Sabatová, J.Si],hánová,Libuše Silhánová,Miroslava 3tevicho^á,01ga Sulcová,
PetruŠka lustrová, Zdena Tomiuová,kyrcela Třebická,LCarie Vaculíková,
Dagmar Vonicová, Věj>a Vránová,
Příloha - výňatky z vězeňské korespondence Otty Bednářové:
Psala jsem přece vždycky,že se cítím bodne unavený a vysi
čerpaná. Takže
"to vlestně jen ověřili,,Holt se to dalo očekávat,
proto jsem si zádals a vlastně dosud sádám o přerušení výkonu trestu ®
zdravotních důvodů. *'/3. 5*1980/
"Jsem sice tak hubená,jako jsem snad ještě nikdy nebyla,často mi nebývá
dobře, zdraví, j ak víte, není v pořádku^ věk také hraje svou yolijinálo
platné,j e to tak,ale nikdy se na svět nemračím,8 nikdy nefnukám,sni si
nestěžuju.A když někdy připustím,že to nebo ono pobolívá o ttifes±$: trápí,hned jsem ještě opatrnějšíma jídlo s námahu a napomínáni se,k$e jsas.
zhřešila a neJO « cem ;jsem udělala nějakou dietní chybu a úklid nujusvou slinivku, játra a zlucník^s slibuju jiir^ze se polepším. "/II« 5« 1980/
"Také mě paní doktorka osvobodila na dve měgíce od úklidových prací,
abych nebyla tak unavená a vycerpanáj$jak ^sera v poslední době byla«
To mám zejména na jaře,asi od těch jater,sílenou ungvu."/II.5°1S80/
"Ve svých úvahách jsem donpals k těmhle závěrům^Bud se mne bude nějak týkat článek VI vyhlášené amnestie - nevyléčitelné choroby /chronický zánět - slinivka,žlučník,ťátra/,nebo nemám neléčitelné choroby,
a mohla bycb se v případě přerušení výEôňu trestu vyléčit nebo ¿jsem
prostě zdravá a bašta*/18.5*1930/
".Tak hubená jsem snad byla j en v roce 13t>5,a to mne poslali honem na
tříměsíční výkrmnou lhůtu do VýzkumnéhJ ústavu výživy lidu^ale,.» od
té doby se vlastně táhnou všechny moje potíže* To je vlastně p- tr.áct
roků«"/18. 5.1960/"Sení mi zrovna nej líp»Tady ge to vždyckv projeví
nechutí k jídlu,a důsledek je pak hubnutí«Ted jsem fakt uz hubena hroz
ně*Proto asi tolik spím«Jinak jsou ale některé věci dost nesrovnatelné.ĽezaDomea, že jsem celý život pracovala,živila dvě^deti,mela ::sea
dost nemocí,už patnáct let mi porad něco schází.Pravé přec patnácti ¿e
tv jsem byla ns tři měsíce ve Výzkumném ústavu vyzivy lidu,protože
mi bvlo mizerně a byla jsem strašně pohublá. Tam me vykrmoval a .aky
-"sem"'byla léčená LSD,abych se zotavils.Za rek ns to, j sem onemocněla
^linivkou,pak po druhé žloutenkou etd.Od te doby me není furt dobret
jen ty neltastné gynekologické potíže - trvalo to asi ctyri roky,nez
^ sem se z toho dostala s vůbec,stale jsem tech pstnact let vlastne
v nepořádku.n/2S*8.1330/
Vf 2 7 1
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isme se vrátili z návštěvy ve věznici-v Opsve^de jeme se setna?! Sadeaátitříletou matkou,která je již léta težce nemocna.
/ C h r o n i c k ý
zánět žluční ku a slinivícy břišní,napadená jatra,a obnovené
gynekologické potíže s vysilujícím krvácením/«,

Právě
íalľs

fcojíme a e o její život, n e b o ť v poslední době,její tělesná váha klesla
o jednu tretinu,gri výšce 167 cm váží 47 kg.
Marně vyiněly veskéré naše žádosti příslušným úřadům,aby s ní bylo
aacházeno jako. s nemocnou*,Přesto vezenŠtí lékaři rozhodli,že je
schopna pracovat na plný pracovní úvazek.
Její matka se po návštěvě vyjádřila;"Takhle vypadali lidé,kteří se vra
celi po pěti letech z koncentračních táboru."
Loučení s Otkou bylo o to bolestnější,že se nám sama přiznala,že je
$8 konci,svých fyzických sil.
Žádáme Vás,abyste n 'm pomohli zachránit naši matku e
20.července 1380
Jan a Jiří Bednářovi
Poznámka:
1/ Po vvšetření Otky Bednářové ve vězeňské nemocnici na Pankráci
lékaři navrhli okamžitou operaci žlučníku.Otka Bednářová se této
operaci odmítla podrobit z obavy,že vzhledem k naprostému fyzickému vyčerpání a celkové slabosti by tento zákrok nepřežila,Po té byla vrácena zpet do opavské nemocnice jako zdravá.kusí tedy pracovat
plných osm hodiny šicího stroje,což ji velmi vyčerpává.
2/ Dne 3.Července zamítl Mestský soud v Opavě Žádost Otky Bednářové z
ledna letošního roku o přerušení výkonu trestu se zdravotních důvodů.
3/ Matka Otky Bednářové vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu písemně
požádala presidenta republiky o milost,Presidentská kancelár z nepochopitelných důvodů předala tuto žádost k vyřízení ministerstvu
spravedlnosti.
Tato výzva je určena veškeré veřejnosti.Zvláště gak se obracíme na,Kur
ta Waldheima,Mezinárodní červený kříž,Mezinárodni organizaci noviná000

Správa

£říbuzných_£ro_gřátele_odsouzených ~ červen 1980

Petr_Uhl
Odsouzen k pěti letům vezení v II. aV3,od ledna t„r, na mírově,adresa: '
„
P.U.,8.10,1941,PS 1/6,P3C 789
ov.
Koncem květns byl Petr Uhl několik dnů v pracovní neschopnosti pro
silné nechlazení s horečkami,v dogisa z 8.června píše:
"I mne t.č. trápí kašel,vlastne uz,tři týdny»Poslední dny to je ale
lepší,už se tak čssto v noci nebudím...".
Připomínáme snovýže hrad kírcv je chladná a vlhká budova,ve které se
od 15.dubna netopí,pro človeks,který trpí chronickou bronchytidou je
to prostředí krajně nevhodné:
Petrovi Uhloví je znemožněna jakákoli intelektuální činnost kromě
četby knih,které si vypůjčuje z místní vězeňské knihovny0ijemá,možnost
psát a nesmí si Činit" jakékoli pozmámkyoii emá stále trestně právní před
pisy,které mu byly odebrány se všemi ostáními písemnostmi hned gři
příchodu na Mírov 0 U sebe má jen dvě fotografie rodinných příslušníků* Z dopisu dále citujeme:
"Ctení knihy. .. ti závidím. .. přečetl jsegt v ^ o s l e d n í ^dobe /po druhé/
Svatého Bimbase od ^eiaionda Queneauo,ted dočítám Kdy Ž nastává odliv
od Ariasnda Languxe,kterého mám^jinak rád,ale tento jeho román se
mi moc nelíbí.Ctu poměrně hodně."
, ,
"Odhad perspektiv v srubetau příštích měsíců ponechávam Tobě„Je mi
jasné,Že nssjává létobdoba prázdnin,kdy se nic nedeje,Mezinárodní
situace sspon v Evropě se troch normalizuje.Opakuji,že nejsenunetrpelivý.Dávám Ji však na úvahu,zda
vhodnou chvíli /letošní po#i&?/ »
až budou vztahy na mezinárodním foru jasnější»bychom neměli zscít
jecnet o vystěhování."
"
,
Petrovi Uhlovi zbvvá do konce trestu bez jednoho mesice Ctyri roky.
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Y ár, 1 ax Jlaxal
Odsouzen na čtyři 8,půl roku vězení v i KYS,adresa: V»K„,nar* 5,10*
1936,Č* 9658/A 2,EVU Heřmanice^PS 2,PU 13,PSC 713 02,Ostrava 13»
Yáolav Havel pozdravuje všechny své přátele^JSávstěve v Hermanické věznici dne 8*6»1980 proběhla celkem hladce a korektně»balíček
mu však n r t ^ g o T o l e n .
,gme b y l ± p f e d e m i n f 0 r f f i 0 v á n i A p ř £ g t i
^
vstěva a příležitost k balíčku bude v září t.r»
Vašek vypadá celkem dobře /až na ty krátké vlasyI/,nezpozorovali
jsme žádné zjevné známky duševních ani fyzickýoh útrap»Dokonce míraš
£Íibral,*Podle vlastních slov si za každou„eenu snaží zachovat svůj
životní styl,způsob jednání i mluvy /vězeňský slang se naučil,ale nesnaží se jej používat/»
Zdravotní stav: občas /vždy tak po třech dnech,během kterýoh ae
cítí docela zdráv/ jej přepadá malátnoát a zvýšená horečka - Bnad dozvuky zápalu plic>který prodělal běčátken roku.Lékařská péče o něj ¿e
však velmi dobrá*ulevu v práci,která mu v^lmi nevyhovuje,však nedosáhl
V porovnáaí^se,začátkem roku se vězeňský revzim,zhoršiÍ*Psát ai
stale nesmi,ani deník /diar mu byl zabaven,v současné dobe zada o Jeho
vrácenířstej ně jako o povolení jazykových učebnio,které byly vráceny
rodině/.Jeho dopis,ve kterém rekapituloval své subjektivní poaity
z uplynulého roku,nebyl odeslán»Je však,zdá serdovoleno oběma směry
psát o j§ho,hyáchva j ejichvinscena«íofc,rDopisy z.^ogiova dpstaj v poslaä
nim období temer všechny /az na ¿¡eden cl dva/.Sajima ho vse,vcetne kon
krétních událostí vŠeáního dne, drbů.,kdo se s kým schází, čím se kdo zabývá apod»Má starostijZda nedochází k neshodám mezi přáteli.Ka čtení m
stále málo času«/Beletrie je v knihovně dobrá - včetně některých věcí
z konce šedesátých let - dal by však v současné době přednost obeoně
vzdělávací literatuře,aby nezaostával^Obcas možnost televize^TV noviiy
jsou pro ranní směnu povinné^kvostatním vybraným pořadům musí být asi
indivuduální souhlas»ííeoby5ejně silně tam na neho a Jiřího zapůsobila
inscenace Libuše /na které byli sami dva/«
^noho stále nových a silných zážitků odsouvá do pozadí ^eho dříváš
ší plány a konkrétní náměty a konkrétní náměty na literární činnost
po propuštění®
Svým přátelům vzkazuje,aby co možná drželi pospolu®tím,že mu udělá
jí nejvetši radost»
Dopis z 8»6*1980 se týkal poslední návštěvy:
"Považuji ji Z3 velmi zdařilou,jsem ještě pořád pod jejím blahodárným vlivem,aznovu si uvědomuji,¿ak veliký význam i tak krátké setkání po dlouhé době tady pro Človeka má:najednou si uvědomí,že ten
"flruhý?normální,jeho svět není jen snem,ale ze fyzicky existuje»! najed
nou se muíiten svetov němž se musí pohybovat,jeví v úplně jiné perspekti
"Přivedla mě téměř do stavu euforie,teprve ted /je odpoledne/ ae
má euforie mění pozvolna v nostalgii*Její příčinou není ani tak fakt »
že návštěva je uz za mnou a že další bude zas bůh^jrí kdy,jako spis konfrontace atmosféry při návštěvě s životem,do něho2 jsem se vrátila/Před
chvílí jsem například vyslechl menší přednášku jednoho spoluvězně na
téma,že lidi jsou špatní,nesmí se věřit nikomu a nemá smysl nikomu po-»
máhet - přednášky na toto téma tady sice slyším dennějnicméně v kontextu dnešního dne doBtais ta přednáška poněkud jiný valer»/"
"Pokračuji po menším přerušení«Nostalgie už zase^pominula a^vratila
se euforie^Ani nevím,cá» způsobilo ten obrat,ale určitě to byla nějaká
maličkost«Tady stačí opravdu málo k tomu,aby se člověku zlepšila nalada - vlídné slev®,trochu zájmu bližního o bližního,gohled n? strom.Totální nedostatek čehokoli krásného,povznášejícího^ejakých klsdnyah
citových zážitků a zkušeností vede člověka k zvláštní žiznivosti - k t e rá se mnohdy projeví tak,že se Člověk nechá dojmout nebo povznést
- j a k správně upozornil už Vašek - třeba i nějakou televizní hrou,kteroj
by mel jeho rozum správně odsoudit za její prolhanost."

Odsouzen na čtyři roky vězení v I NVS,vězněn v Heřmanicícku Adresa:V.B„,
nar, 8.8«lS46,č. 9Ó54/Ä5,dále adresa stejná.
Citujeme z dopisů:
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"Zdráv jsem,jako řípa?dramstické změny životního stylu dokonce téměř vyléčily i mé chronické záněty rýmy a následné poruchy sluchu,takže
mě zlobí ^jiz jen ta vytrvalá vyrážka na rukou a nohou.Náladu a potažmo
i duševní kondici se mi daří udržovat vysoko nad zdejším průměrem,můj
vlídný a za všech okolností usměvavý obličej již patrí ke zdejšímu
folkloru e ti otrlejší si již zvykli na mé hojné prozpěvování,jež ostat
ně převážně zaniká v hukotu stro;jů*V poslední dobe zase hraju hojněji
Šachjf a dokonce se mi daří si občas něco lehčího přečíst - převážně ei
doplňuji mezery z novější české literatury,tedy napře konečně čtu Klímo
vu Hodinu ticha."
"Jsem rád,že Vám lidé pomáhají,j e to ovšem jen o důvod víc proto,*
aby člověk bez reptání poskytoval pomoc,kdykoli a kdekoli je to zapotre
bi«At to stoj|í,co stojí - jek vidíš sama, tato věta není nutně frázi.A v
podstatě nema právo se ptát,jak lidé e jeho pomocí naloží s zda jí nezneužívají: v okamžiku,kdj; to učiní,přestává ctít v tom druhém svobodnou ^ytost a propadá pokušení být jako bohové*Což je svod,kte:w člověka
? r íidIÍlc^lějlna«h d
^jskýcfa a n a jehož účet spadá podstatní čáBt z3a
"t>...já momentálne,mimopracovně alespoň polehávám,neb jsem si polá
mal palec u nohy /^ak nkavala babička,nešikovné maso se musí otlouctj
což byoh nerad aplikoval^přílis doslova,protože si nejsem jist,co by pác
ze mne zbylo/ - leč přidělenou lehcí práci jsem hrdě odmítl a raději po
kračuji v plnění původních úkolů»"
Po konce trestu zbývají Vaškovi téměř tři roky.

^dgouge^g|^^ř|m^l||ům^v|zení v I FVS,vězněn rovněž v Beřmanicíeh,adrese
15»června měl Jiří Dienstbi§r za dobu svého pobytu v Heřmarj.icích
drufrou návštěvu příhu^ných.Hávštevg proběhla v kl^dn^ a nerušene atmosfere^JfcD. vvpada dobre.psychicky„i fyzicky se, zda byt ve velice,doprem
stsvujzaravotfii potíže stale tytes/,, Ir vyraěu o b l i č e j a z chovaní vuci
přítomnému vychovateli lze usuzovat ns ještě zlepšující se adaptovanost
na poměry.Možnost kontaktu s Václavem Hgvlem a Václavem Bendou j x m m m s
j§ po přestěhování na různá oddělený velice omezená,pouze náhodnáwsetká
ni při cestě do práce nebo v js£delneeVšichnivtři jsou permanentne sl§do
vani,unikou - li pozornosti sledovatelu na několik minut,nastane v táboře poplach.
Jiří Dienstbier n£s informoval o^průběhu rozhovoru s náčelníkem,na
který byli v uplynulém týdnu individuálně pozváni.Siácelník jim sdělil,
že si uvědomil jejich znevýhodnění v tom,že jim dosud nebylo povoleno
zúčastnit. ge^růzqých soutěží ,,/uapř. o titul vzorného nracovníka/ a
Bksj tak,jisté odmeny* pro p n s t e tuto možnost maji^Pogua nebuaou J n
měsíce kázeňsky tresi;anisbuaou jim povoleny jazykové ucebnice/ktere
podle řádu o výkonu trestu mají být povoleny bez podmínek/.Při Bplnění
této podmínky dostane prý take Václav Havel lepší práci«.Mohou si nadále
dělat poznámky,ale jenom do určitého množství /asi 15 str»/,pak je musí zničit«
Dopisy od Jiřího Dienstbiera přicházely v červnu velice nepravidelně, citujeme z nich:
"Jsem právě ve stavu,kdy několik záležitostí mého zdejšího života je v ¿akési střední ¿£»aČaté a nevyjasněné fázíjjd
e sice o maličkosti,
ale práve konkréta umožňují člověku celkovou orientaci.2 toho pl^ne,že
i moje osobní vyhodnocení měnícíchsčo možná jenom vyjasňujících ci fisu
j£jájících se poměrů musí počkat na výsledky^je - li to nejasné,tak,proto,
že takový je i můj současný výhled.... Základní situace je však stále s-fé
ná a zrovna tak i moje základáí názory a postoje."
"..,, promítnuli si uplynulá léta,vidím,kolik skvělých přátelství^
se v nelehkých podmínkách vytvořilo a jsou to přátelství trvalá.To všedb
no vyplyne až když jsme v neallosti a podle konjunkturálních měřítek
na dne,nemluvě o tom,kdy vyjádření přátelství přináší i určité riziko
ohrožení či ztráty materiálních výhod..«nic nemůže narušit mou víru v
to,že lidi jsou prese všecko zkrátka fajn...."
Jirka v každém dopise zdraví všechny přátele,některé jmenovitě.Z
nich v každém dopise ^ertu,které to touto cestou vy^ÉŽHjľi řizuji.
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Odsouzená ke třgm aujt&i xafca letům vězení v I NVS,adresa:O.B. ,nsr,
18»6,1927,Ustav SUB CSR,PS 115/0,PSČ 7*6 49,Opava. „
Nejméně do poloviny června zůstala Otká ve vězeňské pankrácké nemocnici na prešetrení zdravotního stavu,koncem Června byla pravděpodobníš
převezena kex^xkxs±Ž£SX zpět do opavské věznice.Během si měsíce hospitalizace v Praze s^pcdrobila vyšetřením několika orgánů - biopeie jat«1
dopadla /překvapive/dobře,lékaři však doporučují operaci žlučmku, které»
ale Otka ve vězeňských podmínkách odmítá podstoupit a trvá na své žádoái
z ledna t«ro o přerušeni výkonu trestu ze^zdravotních důvodů«, Po nej as*
ném přesouvání odpovědnosti bude snad o této její žádOBti rozhodovat
krajský Kjrr^vy soud v Oj&rěvějkterý bude mít k dispozici též lékařské
zprávy z jecích posledních vyšetření»V nemocnioi mela Otka goměrný
klid a odpočinek od práce /většinu času prospala/,na' váze vsak nepřibra
1s a nove ji oslabovaly gynekologické potíže*
Matka Otty Bednářove napsala dopis presidentu republiky Br«G<,Husákovi,v němž ho prosí o milost pro svou doertxjKancelář presidenta
republiky odmítla potvrdit příjem tohoto dopisu v podatelně^éopis
byl pak poslán poštou^Kinistr spravedlnosti postoupil náš návrh j&a odčlení milosti Otte Bednářové ze zdravotních důvodů /jako výjimku / k
posouzení Městskému soudu fc Praze / o tomto našem podnětu jsme psali
v minulé zprávě/»
Z jejicfr dopisů citujeme:
"Za ten v mesíc v j sem do foroty naspalapěkných pár hodin,takže přece jen
si aspoň odpočinu-«."
,
v
0 svem zdraví:".••Není v pořádku»A to vlastne cele dny jen lezim
a odpočívám!Proto ¿sem stále tak unavená«"
"Moc me mrzí,ze jsem ztratila"nervy"tkdyž ^sem posledně psala o
svých zdravotních obtížích*Tyhle moje další obtižetrvají dál*AIe rozhodně nechci nikoho z Vás zarmucovat a ¿atezovat věcmi,se kterými se
také,bohužel,nic dělat nedá»"
"Zatím jsem se nespravila."
"Kromě zdravotních potízí^o kterých jsem psala,j sem bohužel zjistila další."
V d o konoe trestu zbývají Otce Jeäte téměř dva roky«
Předsednictvo
^ ^„
Federálního shromáždění C38R
Praha
1
Roku 1950 - po 11 letech života,studie filozofie a teologie a^po
likvidaci klášteru jsem přijal svátost kněžství a později biskupské svě
cení - za zvláštních poměrů,vw kterých se ocitla církev,a které se později i úředně napravovali»Po roku 19b0 jsem pracoval většinou jako dělník v továrnách.Tehdy jsem byl odsouzen pro náboženské věci na dvanáct
let,z kterých jsem 8 strávil ve vězení*Roku 1968 jsem byl propuštěn
na svobodu a roku 19&9 mne soud plně rehabilitoval.To mi umožnili ces-ř
tu do Ríma,kde mě přijal v soukromé audienci papež Pevel VI«,Po vyléčení
TBC mi úřady odmítli v roce 1970 dát souhlas k řádné pastoraci»Pusobil jsem v omezené mířejako duchovní a částečně i pri materiálních
službách v komunitě řeholních sester.Roku 1974 mi úřady odňaly souhlas
i ktéto činnesti a tak od roku 1975 pracuji znovu jako dělník - celko»
vě víc než dvacet let.
II*
Od roku 1975 jsem se začal setkávat s novými těžkoétmi.Začali mne
předvolávst na Krajskou správu SííB v Bratislave o 0bssh rozhovorů byl
neurčitý.Příslusníc| S1ÍB mi mimo jiné sdělili,že mám naději na pastoraci
Protože jsem s ní uz dvakrát nepochodil,vyslovil jsem obavy,jak dlouho
bych měl souhlas a kdy by mi ho znovu odňali ,jak se to před tím i £0
tom,stalo mnoha j inýqa.ííaví c jsem vyslovil obavy ze zasahování úřadu
do pastorační činnosti,do bohoslužeb,práce s mladými aj.Byl jsem však
ochoten udělat všechno pro skutečné společné dobro.
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Takovýchto předvolání jsem dostal za během pěti let délkově 15»Jejich
obsah byl v mnohém shodný,těžiště se však postupně přejjáselo na celkový náboženský život u nás a na tzv* laický apostolát*Ríkal jsem,že
apoštolát věřících není nic mimořádného,že je to samozřejmý projev ví»
běžný v církvi po celém světě§ jednou jsem k tomu přečetl jasné a
presné úryvky našeho zákona č.120/1976 Sb,
Poslední 16. předvolání jsem dostal před Velikonocemi na 4.4.1980«
Jesliže jsem dosud nevěděl,o jaké právní ustanovení se opíralo 15 předchozích^předvolání,šestnácté ss opíralo o § 19 žákona č. 40/197$ Sb.„
podle něhož příslušníci SNB mohou požadovat potřebné vysvětlení,ale jen
takovétkteré ^má vztaj^k trestnímu cinu,přečinu nebo přestupku.fciých pat«
náct předvolání takovýto charakter nemělo.Při posledním 16. předvolání začala příslušník úředně s otázkami,neseznámil mě však s předmětem výslechu,fcakže j sem nemohl posoudit,zda mám podle á 19 odat. 4 citovaného zákona odmítnout výgoved.Ka mou žádost,k čemu mám podat vysvět
lení,mi stroze řekl:to je nase věc.Odmítl jsem odpovídat na další otázky.Kato mě jpřekvapil^jako ještě nikdy»- přikázal mi ? abych vyndal z kapes
všechny věci,mé čistě osobní předměty kapesník,pemze, fotografie, nějaké léky»růženec, a j iné.Bylo to ponižující.Příslušník dal věci do obálty
O^tomto úkonu byl sepsán protokol,třebaže to ukládá § 79 odst. 5 tr.řáda
Výzva vyndat osobní věci byla bez právního podkladu^protože druhý oddtfl
tretí hlavy zákona o SIJ3 neobsahuje právo podrobit občana osobní prohlídce,ani právo odejmout^občanu^veci^A podle § 58,odst. 3, řádu je moŽ
no osobnj grohlífiku a odnětí věcí uskutečnit až po zahájení trestního
stíhání.Rec byla ještě o nějakém^článku © mne v cizině.Rekl jsem,že
o něm absolutně nic nevím^Po prvé ze šetnácti předvolání mi príslušník
ŽBki•jvyhrožoval uvězněním.Toto vše se stalo na Velký pátek 4»dubna
1980.Jako všechna,i tato předvolání bylo^anonymnívjména příslušníků nez
nám.Kevím,nakolik je to v souladu s vyhláškou č.42/1974 Sb.
III
To ^e^stručně můj případ,který^gředkládám k urážení.Je to však jen
několik článků v řetězu postojů k věřícím.Všechny mé výslechy se týkaly náboženského života a vyznávání víry f přičemz nešlo jem o mne.Proto mé svědomí nutí doplnit tento můj dopis několika myšlenkami,o nichž
vím,že vyjadřují nej hlubší rozpoložení nejen moje,ale i přemnohých
jinýoh»fteměly by se nám připisovat jiné pohnutky,než kterými žijeme»
Jako věřící chceme b ýt dobrými občany.K tomu nás bezpodmínečně vede
evangelium. Víme vŠak,se ¡jen z úcty k právům a zákonům vyrůstá mír,který
všichni potřebujeme.Každá^nespravedlnost vyvrží trpkosti a^škodlivé
napětí.Bohužel věřící Ži^í v^takovéto trpkosti.Případ,který jsem^gopsal jako poslední,je trpcí tím,že se stal právě ve dnech 30.výročí
likvidace všech,i prastarých klášterů na Slovensku^ve kterých od nepaměti zaznívala slovenská modlitba,kterébyly ohnisky sociálního a kulturního života této země,na vrcholu s Trnavskou universitou.Umlčení
těchto živých svědků dějin, je nepřebolenou bolestila nezacglenou _ra-v
nou náboženského života na Slovensku,na Moravě i v Cechácfa.Řeholníci ži
ji dodnes rozptýleni.A není to jediná bolest.Těchto 30 let p rožili
věřící na jedné straně ve svědomité práci pro dobro celku,ale prožili
je i v trokosti nad tím,že jejich děti nebyly vychovávány podle jejich
přání ve víře v Boha,která nás po staletí drzí na živu,v oddanosti
církvi,která nás po staletí vychovává^odle odkazu sv»Cyrils a Metoda a
žehná z generace na generaci našich otoů.matek a dětí.Trpkost prožívali věřící i nad tím,ze zakoušeli příkoří z vyšetřování i v zaměstnám,
že po mnoho let nedostali do rukou nábožensko;; knihu,ani alespoň Písmo bvaté,katechismus s modlitební knížku aspoň trochu přiměřenou^po-^
třebám„Do dnešního dne mnozí mají těžkosti pro víru a ¿eji vyznáváni,
třebaže zákon dovoluje vyznávat víru soukromně i veřejne^jednotlive i
společně s j inými,slovem i písmem/zákon č. 120/1976 Sb./
Za těchto okolností se mnozí věřící znovu a znovu ptali,zda uz nea.
Časjsbyúřady ve jménu míru a lidského dorozumění a v duchu zákonů chrá
nily úctu ke veem.Ptali ge tím naléhavěji^čím více si uvědomovali,za_
co vše vděčíme víře.Vždyt jako věřící patríme k národu s tisíciletými
křesťanskými fiejinemi,k národu,který se zrodil z evangelia,jehož duchovní tvář se po staletý formovala pod vlivem váry v ¡Ježíše ^rists ve
spojení s veškerým křestenstvem a jeho živým srdcem v Římě.
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Duch teto,víry pronikl naše dějiny,vešel do krve,s mravů generací,ozval
se,v písních,projevil se ve stavbe chrámů,škol,sirotčinci i nemocnic,vy
zpívali ho nejvetsi synove nyroáa - Hollý,Sládkovič i Hviezdoslav.Těl
n c i si uvedomovali,ze víra z nas utvářela národ,z národa rodina a dogov,otevřeny vuci svetu.I,dnes je tato vára schopna pomáhat usknteč3?vet prostredníctvom v ě n c í c h spolu s ostatními naše nejpodstatnělsi tužby a potreby, ro statisíce věřících je proto trapně,když jim někčb
zpusobuje trpkost ve škole nebo v zaměstnání jen proto,že za nic na svě
te neohteji zit bez Bo§a a jeho požehnání.^eohápou nač vyvoňávat pocit
sily u jedněch a pocit tisne u druhých.Věřícím je jasna,Že všichni zasa
hujeme do veci tohoto sveta jen krátce a že smrtí se pravdivě zhodnotí
v bozim svetle život kazdehe z nás.Ale věřící jsou především přesvědčeni,
ze jen ve spojeni s Bohem.; jsme naplno lidmi,a že jen ve spojení s ním
jsme schopni tvořit trvale hodnoty pro tento život*Z této pravdy žileme^
o ni chceme vydavat svedectvi% tvůrčím způsobem pro blaho vŠech+Nase víjs
je zakladem nasi nejsvetlejší nadeje.Je naší jistotou a naším štěstím,
v m nachazime i poslední strhující perspektivu pro svou práci ve služtě
lidem.Tato víra se vždy šířila nezadržitelně od člověka k člověku jak*
projev hluboké lidské
a boží moci.
Svoboda takto prozívat pravdu o Bohu a vydávat o ní svědectví patří
k nejzakladnejsim jhravum človeka a v ní jsou zahrnuta všechna ostatní j&h
ho praya.Budete mi svědky - vyzývá nás slovo evangelia,slovo bozi,které
se nedá spoutat,protože uprostřed všeho,co vzniká a zaniká,jedině pravda ľáne zůstává na věky.Taioprayda vede k činům,protože je i spravedlnost
tí i úetou k člověku i láskou,a proto pomáhá tvořit z tohoto světa domov pro člověka,domov pro všechny,proniknutý mírem.A toto dnes nejvíc potřebuje tato zemž a její lidstvo.
Nažngčil jsem neco z toho,co je nejhlubším přesvědčením mým i mnohých
věřících.Životem víry a práce chceme pomáhat míru ve spravedlnosti.Chce
me být otevřeni vůči všem sociálním potřebám života.
Prvním předpokladem k tomu všemu je úcta a dodržování zákonů.Domnívám se,že vyšetřovatelé Krajské správy SNB v Bratislavě porušili
při mých výslesích zákon ve výse uvedených ustanoveních,zejména při
posledním 16. předvolání dne 4.4.1980 a pokládám za svou povinnost
upozornit na to.Proto jsem se rozhodl napsat tento dogis.Prosím,abyste
uvážili jehm obsah.Píši dopis i ve znalosti vyhlášky c.158/1958 úř*
věst. o vyřizování stížností,oznámení a podnětů pracujících.
Bratislava,27.dubna 1980

Ján Korec
,
Bratislava,Vilová f

Na vědomí:
„
Generální prokuratura CSSR,Pra&a
*eoerální ministerstvo vnitra CSSR,Prahs

000
Co jsme_ se_dozvěděli_o tom^co_se_gřihodiío_v_byte_A._a_F*_Maryan
23.července 1960 ve tři hodiny ráno - jak jsme psk viděli nahodináchvaás vzbudila velká rpna a vzápětí padla drahá.když jsme rozsvítili,
bvlv nejvetší tabule oken v pokoji proraženy velkými kameny,jeden^jsem
uri"vstávání shodila peřinou z lůžka.Druhý ležel na zemi .Pro množství
střepů jsme hned nemohli k oknu,až po chvilce,nikoho jsme,však^uz nezahlédli.ryošli jsme bytem a vkažd.' místnosti to bylo stejne.Množství stre
PŮ,proražené okenní tabule a velký,kámen,velká kostka,patrne ze silniční
dl'zby.Hned jsem volala na "tísňový telefon " 158,kde mi bylo^slibeno,ze
nekohŽ rošlo^.Asi ze patnáct minut si me úda^e telefonicky overovali^
znovu řekli, a e ^ ř i j e d o u . V z a l a ^ s g . si ^ g t o j u g a ^ ^ a ^ o u ^ t ^ ^ ^
^ H š u ^ r ^ M E E ^ p í n F Š ^ o ^ ' a u t o , zdá se mi, že to bylo totéz.AŽ ve 4.15
Přijížděl krokem hlídkový vůz VB. U rohu našeho domu obracel ^ P r o t i s m e ru začala isem tedy mávat rozsvícenou baterkoi,aby nas nemuseli hledat.
Vůz vSak p Ľ " l u projel kolem mne s nezastavil,Vrátile j sem,se, domu znovu
lateIefonEvat,až^js^ se zase doatala k příslušníkovi,který,si ae první
voláni ověřoval.Jeho kolega mi řekl, e ten je za jinou prací e ze mam
přijít na místo oddělení VB.To jsem odmítla s
p o v a z u j i
ze nutne,
s L nracovníci SNB viděli byt po útoku 8 kameny tam,kam oopaoly.Rekl te4
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<3y ,že přijedou až rano.Kdyz se nikdo neukázali do dešti hodin dopoledne,
volala jsem znovu VE a žádala k telefonu náčelníka kriminálního odděleni
¿osi se mi tak představil,znovu jsem vylíčila noční útok i to,že na pomoc čekáme již sedm bodAn.Rekl,že pošle hlídku.Za další dvě hodiny pak
přišel onen příslušník,který si mé noční volání ověřoval devět hodin přa3
tím. w
Skoda činí asi tisíc korun - osm velkých okenních tabulí,sklo na k a
konferenčním stolku a dvě roztržené záclony.Velikost kamenů /jeden jsem
vážila,měl 1,46 kg,ostání byly zhruba stejně velké/,síla,s jakou byly
vrženy/naše okna negsou nijak nízko a kameny vletěly až 3 m do pokoje/,
příprava útoku/kameny musely být přineseny,nikde v okolí nejsou ani podobné/,to,že,byla^vytlučena nase okna i za rohem domu-y-nasvědčují promyšlenosti a přípravě.líemohu než to považovat za pokus o zabití.3a "pouhé"
rozbití oken by byly stačily kamínky,jakých je na chodníku spousta.-°rutá
nost teroristického útoku je zvláŠt odporná,protože byl podniknut na dva
lidi,kteří jsou nemocní.Po zralé úvaze spolu s mgnželem vylučujeme,že by
se toho mohl dopustit někdo z,lidí,ktere známe.Žádáme o zahájení trest«
ního stíhání*, proti dosud neznámým útoomíkům.Můžeme o nich říci zatím j au
tolik,že byli nejméně dva» do čtyř oken padly rány nadvakrát -,Že byli £
fyzicky silní,obratní a že ugtěli házet.
„o.Střepy jsme uklidili,jak to jen Šlo,ale byt je plný prachu.Bydlíme v jedné z hlavních^ulic,nase okna jsou stále rozbitá,ale my žijeme.A náš sklenář má ještě dovolenou.
Praha 26o7olS80
Tutéž noc,ve tři hodiny ráno neznámý pachatel^- pro změnu cihlou - rozbil okno v kuchyni /v prvním patře/ v bytě Jiřího Rumla.
Podobná událost se stala 8 profesora Jiřího Hájka.
Rudolf Battěk dosud čeká na ¡¿zavření spisů.Důvodem je, že další svědek
litel operativy Rudolfg *>e ttka! /údej ně npstoupil dvouměsíční dovolenou«,
Advokátem Rudolfa Battks je JUBr,Svačina /AP c. 4»Solzsnova ul./.
Rudolf Bgttěk se s ním poprvé setkal v pátek 2!3o7.1980jpřičemž ve vaz»
bě je od 14.6c1980o
Zdá s .:,že Rudolf 8attěk je v dobrém psychickém i fyzickém stavu.Domnívá se, že v dohledné době nebuée propuštěn ne svobodu.
Články došlé do redakce:Jiří Ruml: Zlaté ruce v ocelových poutech
Jiří Ruml: Vrh cihlou

