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Charta 77 ř71[87 Ohlášení manifestace ke Dni lidských práv OSN
Obvodnímu národnímu výboru
Praha 1Cos ČTK, ARN/^FP

r
'-

' *-

CRnam^iemc Vám, že dne 10.12*1987 v 17 hod. uspořádáme v Praze 1 na
Btaroměstákcm náměstí u pomníku Jana Husa pokojnou veřejnou manifestaci ke Dni
lidských práy a tím připomeneme našim občanům práva zakotvená v tfstave CSSR
a v mezinárpd^ích paktech. Zejména chceme upozornit n á t o ^ ze přes všechny naše
protesty jsou v násí zemi vězněni mnozí spoluobčané za to^ ze svá občanská a
lidská práva'uplatňovali^ že i projevovali sve kritické názory a šířili je, ze
vyznávali a šířili svou vířu, že vyvíjeli hekonformní kulturní aktivity, ře
se snažili chovat jako svobodní lide.
Program ^anifestace: 1) Zahájení
2) Krátký projev
3) Debata ve skupinách
Hesla ^nifeptace: Pr^usřte politické vězně!
Svoboda politickým vězňům!
Eyropa be^ politických vězňů!
N^kt^ří ^^stníci manifestace chtějí připomenout jména vězněných.
Ka maň^f^ía^i ke Pni lidských práv OSM zveme spoluobčany, zástupce sdělovacích
prostředk^^^; zástupce organizací, institucí a občanských skupin, jimž je
problematiky lidských práv blízká. %ádáme Vás o oznámení manifestace městským
rozhlase^. .
. . .
; Příslu^n^i Státní bezpečnosti nás předběžně upozornili na možnost zneužití
manifestace nekalými žiyl,y, které by mohly vyvolat rdzne provokace, poškodit
^drsví
nebo zp&sobit hmotné škody. Z toho důvodu žádáme, abyste
pro tuto na^i pokojnou manifestaci zajistili naši ochranu příslusníky Veřejné
bezpečnost
' ,'
..
-. Toto ohlášení podáváme na základě 3 10=vyhlášky ministerstva vnitra #.32Ój31
i-řcdiíího listu.
- ..
Praha .'2.Í2.19S2.'
' ".-<'"% '".;''
Na vědomí předsedovi vlády CSSR
předsedovi vlády 5SR
Jan Litomiský
Libuše Biihánová
Josef Vohryzek
mluvčí Charty 7?
mluvčí Charty 77
mluvci Charty 77
Za výbor na ^ranu nespravedlivě stíhaných:
Václav Kave).
* '
"".*'*'
Ladislav Lis, místopředseda Mezinár. federace pro lidská práva, přidruž, k OSN
Anna Sabatová
Za správnost: Jan Litomiský, 394 05 Vyskýtná u Pelhřimova Č^2
Josef Vohryzek, Počernická 40 g 100 00 Praha 10

.

Charca 7?j75 f87 0 nákazu manifestace ke Dni lidských práv OSN
Spoluobčanům, ^s^rozhlasu/Cs.televizi, ČTK, APN^ AFP
Charta 77 sděluje, ze manifestace ke Dni lidských práv 0S^ 10,prosince 1937,
kterou ohlásila Obvodnímu národnímu výboru v Praze 1 dne 2.12.ť.r,, byla
rozhodnutái odborů vnitřních věcí ONV v Praze í dne 4.12. z a k á z á n a .
Proti tomuto rozhodnutí připravuje Charta 77 odvolání. .
Praha 2Í12.}987'' '*.*'.:",'
-i '
'.
:-"". <'
Jan Litomiský
mluvčí Charty 77

Libuše Silhánová
. mluvčí Charty 77

\

Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Z řpzhodnatí odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1
: ' (...) : ,. 1 ^
. '
; ,
, : ... '
Vykoň ahromaz3ovacího práva zaručený československým právním řádem je podle
nsě, 5 6 zák.č.68j1951 Sb. přípustný za podmínky^ že shromáždění neohrozí veřejný
pokoj a řád. Vzhledem k tomui ze svolavateli nejsou sdruženi v žá^né dobrovolné
oťgánizaci ani spolku ve smyslu zák. č.6.8 (1951 Sb^, nemohou jako soukromé ocoby
záj^stit zachování vďřejnehp pořádku v době konání manifestace podle ust. §
7'uvedeného zákona. Na tuto okolnost sami poukázali: ve svém ohlášení. Povinnosti
svolavateli udržet pořádek Ve shromážd ěhí a .zabezpečit, aby každý učaatník
shromáždění dbal jejich^ pořádkových pokynů^ se nelze zbavit přenášením
ád po v edft o s t i n a orgány Veřejne bezpečnosti, jejíchž ochranu svolavatele požadují.
V daném případě tedy není splněna podmínka stanovená v ustanovení 5 6 cit.zákOňá*
Ddbor vnitřních věcí ONV v Praze 1 proto ve smyslu ust. S 1 píam. b)
zák.c.12611968 $b. konání ohlášený manifestace zakázal.
.. )"
Vedoucí oúhnmji/ JUpr.Řva Baráková
Čh^rřa 77 ? 72 {S7^Dopis dánakěmu sdružení '°píalo^ s Chartou. 77"
Vážehí přátelé,
- '
,
.
''';' ..
dá^uj eiíte Vám za .váš dopis 2e dne lí.listopádu
-,ve. kterém oznamujete vznik
VR^^b^ sdružení "Piaiog s Chartou 77", Jsme rádi, že Vaše organizace má oporu
v ¡tolika politických stranách dánského folketingu, tím spíše že i občasisk^
iniciativa Charta 77 sdružuje občany nejrůznějších názorů a přesvedčení." r
/ Vítáme Vaši výzvu ke/spolupráci a radi vyhovíme Vašemu přáním abychom Vátu
posílali dokumenty Charty 77.
,
S přátelskými pozdrovy
Praha 3^12,1$87 ;
Ja!? Litomiský
Libuše Silhánová
Josef Vohryzek
mí^čí- Charty 77
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
P^zn;red,
; ; .
. 3.. ' Dánské sd ru žení
i a1og s Chartou 77" bylo ustaveno l.září 1987. Mezi Členy
jsou pplitici, spisovatelé, pracovníci vys.škol a novináři. Ve vedení táto
ořg^Qizace je sedm poslanců
is&r s devíti stran dánského Folgetingu.
Sdružení uspořádalo několik přednášek a
j^^práci se záhraničdí^i
organizacemi podporujícími Ch 77^ jako je např. Nadace Charty 77 ve Švédskú
a Palach Prea ř v Londýně. Předsedou sdružení, je Elias Bredsdorff; adresa KronprinBesse Sofiee vej 23, 2000 K^benhavn F; Denmark, tel. 0045-1*-199117
' .'
'
'
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Charta 77 i 73!$7 Dopis Keziuárodítínm červenému kříži
tiežsí^^.Ďdní Červený kříž
(dr.André Frank) 2eneva, Švýcarsko
Vožení^
jak
Vám snad známo, v Československu
je
dosud
navzdory
ořiciálae
phiáapvaué demokratizaci - stále vězněn poměrně veIký ppčet občanů z polit ických
jsou vězněni hlavně za to, že se kritický vyjadřovali k urřitytQ
peg^tiw?ím jev3m v životě čs.společnosti, účastnili se hnutí za občanská prava^
š^riii nekonformní názory, vyznávali avou náboženskou víru apod.Čs.justice
pqůží^á proti těmto lidem zákonných ustanovení velmi Širokého, znění, zejménA
ust^o^epí trestního zákqna ó podvracení republiky (§ 98), o pobuřování (5 IČO),
o Páření státního dozoru nad církvemi (§ 178), o nepovolenem opuštění republiky
109) 'áj'.' Vysoké tresty dostávájí občane za špionáž, avšak qasto nespravedlivě.
M^^zí 2 yezňů svědomí tráví dlouhá létá v krajně nepříznivých podmin;kéch
Čs.vesnic, jsou nuceni těžce pracovatj množ3! jsou nemocní a je jim po^kytpy^nA
ycéía nedostatečná nebo žádná zdravotní pece. Přesto, že naše hnutí občanské
iniciativy Charta 77 jakož i Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných mnohokrát
tipoáornosřalý na tytp skutečnosti/ atátní orgány těžkou situaci těchto našich
spoluobčanů neřeší, na náše dopisy, poukazující na nespravedlivě věznění a zlé
'poměry ve věznicích, neodpovídají.. -... -.7 '.'***

2 toho důvodu jsme se nedávno obrátili na Helsinki Watch, aby vyslala jednoho
amerického lékaře z USA do Československa, který by požádal o návštěvu několika
. politických vězňů a o vyšetření jejich zdravotního stavuj
jsme dostali zpravuy^eMr.RobertS.Lawrence, vynikající americký lékař, pozáďá
prezidenta Gustáva Husáka, a^y mohl navštívit vězně svědomí Pavla Wonkú, případně
ďálsí vězně. Chceme zároveň požádal o vyslání jednoho sovčLskeho lékaře.*
, .. ; .'V&gi'. světoznámou organizaci, Mezinárodní čěrvený.kříž/ žádáme o totěž. Vyšlete /
na náystěvu několika čs.vě^ňu ípřípadňě za účelem 'jejich zdravotní prohlídky
a ppBpuaení zdravo
prasímě,
aby
-některým vězňům byly/ VaŠí organizací zaslány--. vánoční balíčky š výživnými
pOtráýinmai-, některými,.. předměty'.denní, potřeby 'a- ví ^'minigoifaná bonbóny- Připojujeme
seznam vězňů, kteří - podle našich informací
naléhavě potřebují zdravotní
pomoc. Jinak informace o Čs.politických včzních^ jejich situaci a potřebách %
vám mů že z as la t Výbor na obranu nes pr a-.^ 3 d 1 i vě s t í ha ných, Ámn es ty Inte rna ti ona 1
nebo Internationale Cesellschaft ffir Menschenrechte.
'
-Vaši pomoc naléhavě potřebují tito cs.vezni5
Jiří Wqlf, nar^5.1.1932, vězněn ve ValdicícR u Jičína čtvrtý; rok;má těžké
'.: žaludeční potíže, potíže se zrakem apod.
*"*'-''
''
Wálter.'. Kaníá;', n á r , 1 9 4 C , vězněn ve Va I/? ic í r.h jedenáctý rok, je po dvou
infarktech myokardu.
''.-.--. .
^ - .
František Veis, na^.5.7.1932, vězněn ve Valdicích osmý rok, interní potíže.
Josef RBmer, nar^?,
vězněn ve Valdicích jedenáct let, potíže přesně
neznáma.
'<'.-.
';,...
V' . ^
*
..'.'
Pavel Wonka, nar.23.1.1953, vězněD nyní pravděpodobné v Plzni-Borech na
5.oddělení, má psychické a neřvové potíže.
. In^iPetr HaUptmann, nar.7.1946, vězněn v Kit) koví cích na íó . let , potíže přesně

ne^naiM. / f'
Va^e kladná odpov#3
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Jr^cf Vohryzek ,.''..'mluvčí Charty 77
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&opis moskevském* semináři

Nezávislý seminář

k otázkám lidských práv
' - Moskva - -

;

'- ^ '' .

Váxéní přátelé, .'
...''..'
zdravíme Vaše sebkání jménem Chayty 77, čs-občattské iniciativy, kt^rá uz víc^
bez deset let připomíná §?ýnt spoluobčanům i orgánům moci nutnost uplatňování
lidských a. gbcanskýčh práv apoukazujena jejich porušování.
y
Ód svých vlád p^cemé prostou věcs chceme, aby se řídily tím, co deklarují,
čhccne, aby plnily závazky, které dobrovolně přijaly podpisem mezinárodních
paktu o lidských právech i podpisem Závěrečného ^ktu v Helsinkách.
\ Haše přístupy pokud jdo o pojetí, obsah i uplatňování lidských a občanských
práv se většinou liší od názorů a praxe mocenských orgánů* Zbyrokrátizované
orgány moci se chováj^ tak, jako by Občanská a lidská práva byla jakýmsi darem
nebo laskavostíy benevolencí, kterou mohou občanovi buď poskytnout nebo upřít.
Tyto orgány móe^ iia dytihé straně velmi často vytvářejí pro část občanů neoprávněná

privilegia, je$ pase společnosti rozdělujíc
;.,",'"
Lidská a óběanská práva a základní svobody nepovazujeme za nějaký dat nebo
koncesi orgánů mpci udělovanou občanům, ale za přirozený výraz důstojnosti

člověka, ¿áktadúí atribut lidské identity. Tato práva platí pró všechny stejnou
měrou^ Vědomí a zna 1 ost lidských a občanských' prá^. i povinností, odhodlaní občana
uplatňovat je, plnit a ucinne je obhajovat poklnd^ne za základní charakteristiku
právního státu, za předpoklad - a současně důsledek r. fungování demokracie v
j akémkpli s poiece nském z řízení. Upla tnovaní obSaiis kých a lidských prav je současné
dominantní orientací a kriteriem jakýchkoli šmyÉlupiných politických Činností.
Jde ^r podstatě o vytváření záruk a pódvn^nék tvořivého lidského života. Jsme
také př^vedČeni, Žé respektování lidských práv a svobod je jedním ^e základních
předpok^ďů politiky míru a spolupráce mezi národy a státy. Jestliže se iia
drtes p^i jednáních o kontrole a ' omezení zbroj eníj, jakož o Qd^brojení uznává
rozhodující význam vzájemné důvěry mezi ^'státy, pak je jedním z prpjevú
věrohodnosti každéšho státu vztah jeho Vlády , k vlastním občanům a k vlastní
společnosti, vztah orgánů moci k o^Č^n^kým a ^ právům. Vseobeoná deklarace
lidských
^ mezinárodní pakty o lidekýcn právech poskytují závazná měřítka
teto věrebQdnos11, kter^ platí pro všechny stáry be^ rozdílu jejich společenského
'.a . státního zřízení. Proto se lidská práva stávají 'hlavním: kritériem růdných
ptáze^ mezinárodní zpo^npráce a stojí v mr:tru rosení \ tak závazných gtpjbálníeh
pro^ém^^ ^ako je odvrácení k^jtastro^y ja^rnsho konfliktu, postupného ničení
žiyptqího proatfedí,
exploze, přek^ nvání pozd^l^ hospodářského
rpiwoj^ me^i zem&ni atd, Ěesepí těchto otázek nemůže být . penze záležitost^ vlád
a n^dníph
ale je v prav&m $lova řmyslu náležitostí všech lidí; Dávat
n^vahy k těmtp otfázkáp a jednat o nich jc nezadatelným právem óbpanů,
\
^ ^ i c h sp^lečnosče^h se šíří vědomí o nutnosti radikálníc-h
Nechceme
^^
pasívními diváky tohoto 'dění, ' Pro^^Šíímí problémy možných iprpm^ ia
Z k ^ ^ ^ ^ cčAty) j^k právě v oblasti lidských 2
práv ďospčt
Htavu'.':-. {íed^w z nich
kontrola helsinských dohod a mézinároďnÍRh pťkt^t
^ídp^ýc^ právech n*t místě (podobné jako je Lómu. v odzbrojoyáQÍ)s a to pp^dci
s^^cial^ipygných

kpmisí ^ló^ených

3 'oficiálních'' zá.stupea- a zástupců

občanpk^eh

§ mezi^rodní i^aet^ř,
usiluje o uspořádání konfLr :rrje b humanitárních otáz^jánh v
Moskvě/, ^hartja 7? již vyjádřila tomuto s^vrhu p dd L^." i.ť v . d opi se; který adriá.apvaia
vídenaké^t j^dt^&AÍ - KB3E, ale s podmínkou, ^e uč^^t na této konferenci bmda
umožněna ř a ^ návtájdíním organizacím^ skupinám a občanským iniciativám na p^yáwt!
lidských ¡MŤáv ze zúčastněných zemí. Účast těchto ergahizaťí/ hnutí a skupih
pípě pd^ovíďá ^uchu helsinských dohod i ' vý.sl.edncho. / dokumentu' z Hadridu I9&3.
Odpovídá i naeemu pojetí uplatňování

lidských

práv

a{; úlphy

občanů

pří

jejich

o&ysne,
' ' ^
.
'
J'- '
Ve c^í^Ée^^ k^y piBesg tento dopis^ nevíme, zda čg,i3řa4y umožni
y '^^-yašém aeminá?*. Fetiše^ní dozor a zásahy prPti Ch^^č^ ^ y
4& Výbpru M pbM^u pMpravaálivě
v posteá^jCch mešních t, r. ;
!y ^
n^úcas t našich zástupců bude těž ma 1 ým s vedec tV
t^he,
prostor ^pro zmíněné aktivity otevírá/ .'
s Zejména !!jy v Evropě dobré chápeme^ že uplatňování lidských a občanských práv
e z^vjLs 14 ^^ vztay%čh mezi národy a státyj na míře" dávŠE^. j^kon k &q%e mají
ďít^íc^ ee1oevyepakéhQ procesu bezpečnosti a spolupráce. Nejde tu jen o -tp,''
vy^^ij: podmínky d&v&ry a svobodného pélitickáho dialogu mezi Východem a
Takě nemůže jit jea a p.^edevším o východo-západní či jinou hospodaře hau
bez oatatních druhR spolupráce^ jak si to předstpigují v 1 ády nÉl^terých
zemi. ¡^Oidntínky pro svobodný politický a občaňský d ia log nutno vy tvoři t i ^vni ^ř
Výe^o^u' eamého/ Existují mezi námi zcéla nedůstojné bariéry a překážky, : TG^
c^ by Met? být= pamozr^jmé a proste/ například volné cestování, široká výměna
inČQ?ima<ří a občanských návštěv^ výměna zkusenc-^tí^ poznátkó, kulturních hodnbtj
výuka játpy^Q, spole&ie ekologické a mírové aktivity aj. je doposud neuvěřitelně
komplikované a zbyrokratizované. '
*
!.;';' . .5..'
'mezi- státy, é ,. svo^oíine vůlí národů volit si svou viastňí - .ceš.^u.'.'.''^
vývoje bylo v pohledních letech pronešeno mnoho sy^patičkých slov a.-my^enek,
A^e slova zůstávají slovy a činy se 3 nimi často příkře rozčházejí

Píšeme tenÍ;p dopis jal?o občané zeme, ^terá pí^d ^mceti tety
o demokrá{:izaci po litického, hospodářského, s oc i á lníh o í! irs j 4 ^^ r^í
ž i vó t a ^ Tan í; c
Čs.pokus, který mel plnou podporu většiny obranu, byl potlačen a. poal^z^i zmařen
intervencí peč i ^rmád Varšavského paktu v srpnu 1965. Myslíme si, ze vojenská
intervence v Seskoslovensku nebo později / Afghánístánus nevojenská intervence
V Poláku í všechny ji ne intervence cizíab nucitctstiJ do životů národů a občanů,
st se dějí kdekoli na světě^ nejsou jen
vojáků a diplomati, ale
musí se stát ^ředmetern pozornosti a jednání ^t^r.itar^ích řor.
Intervence
v
Československu měla dslekosáhl3a velmi, nepříznivé áůaledky v hospodsřstvíjj kultuře

á morálce a neblaze poznamenala právě uplatňování a obhajobu občanských a lidských
práv v naší zemi. Znovu

opakujeme

požadavek^ ze

sovětská

vojska

by měla Rýt

z československa stásená,
...,"-"'.-'.:
Zápas o naplnění občanských a lidských práv jako základních hodnot a orientací
v politice, sociálním ¿životě, v kultuře i
mít/v každé
zemi, konkrétní, zčela^^^^U^
podobu, Máme.-.lí hovořit ó své vlastní zemi^ pak
bychom chtěli uvést následující problémy a současna, požadavky-,
...'- :.'<'.. ''..
i
1) V Čs.věznicích pobývá stále řada občanů odsott;:.a'za to',' že uplatňovali. '
svá lidská a pb&mská práva. Podia paiřágrafů
treatního zákoaabyly
však jejich aktivity, posuzovány jako podvracení raput iiky^pobuřování, maření
Státního do^ořt; vad c í ř kvem i a po d, Ustanovení
zákona jsou foťmnlována
a inteťprětov4n^ V rozporu s li t^rou a duchem
i r o.dních paktu, které byly
vl^do^ ČSÓR přijaty a sřaly se součástí právní s cu íH* a v y a n i Z^ ^ hy vš a k byly
dosavadní zákony změněnynebo modiftkovány.Poz^dujĎmeúplnou amnestiipolitických
vězo& v čeakoslovansku a přestavba právního M d u v duchu mezinárodních p a k ; ,
o lidských a občanských právech, zakotvení občanských = a lidských svobod v
příslušných
ustanoveních.
- /.'.'_'= ,'"*'-'.'.
2) Y 5esko^loyenšku stále jest e trvá dískrí^iti.n.ce mnoha občanů z politických
a názorových $ůvodÚ, projevující sa neblaze v
^ kultuře, sociálním
^
¡ ž i v o t ě a móyálcé.\ Druhou stránkon těchto diů-rímínací jeouneoprávňěná a
n^
části občanů. . PožadujgYM- krušení 'y
diskriminací a neoprávněných privilegií.

-

--

3) Pro rozvoj demokracie js nezbytná otevřená vyAeRa nážoru a informací. Jinak
se závažné otázky paši spolecnostig jednotlivců a skupin, jejich sociální, hmotné
: a; kulturní potřeby nebudou mcci uspokojivě řešit- Proto požadujams zrušení
státního monopolu na informace^ upravu č i n o v e l i š í c í tiskového zákona^ otevření
prostoru pro svobodné informace, a všechny ^kuteerté kulturní hodnoty, umožnění
dovozu knih, novin a časopisu ze zahraničí pe^ oíne^ení apod. ; - ' . Ý 4 ) V posledních desetiletích, zvláště po intervenci r. 19.68, odešly z Česko- ; .
Slovenská statisíce U d í do emigrace, Tento proces dále pokračuješ Odchod většiny
těchto občanů, z veiiké qásti kvalifikovaných, není posuzován jako právq kdykoliv
opustit svou ^em & zase se do hí vrátit, ale jako trestný čiň se všemi dŮsíedky
pro dotyčné občany i jejich příbuzné. S t ímto přístupém je nutno skoncovat $
uvést příslušná zákonná ustanovení do souíadu 3- mezinárodními pakty o lidských
právech,
,'<;*
','
.'--J. <...„.... .....
.'j..'n.
''</.''.*'.
5) Klíčoypu otázkou pro nás v československu
je
demokratizace
politického
života. Chceme a musíme o ni usilovat především sami jako odpovědni občané i tPoto
naše úsilí je
značné
Sve probléí^ ^ požadavky samozřejme neadresujeme tomuío fóru, ale pouze je
dáváme na vědomý všem lidem, kteří jaouroziiodnu.Lía ochotni v naznačených smerech
pomáhat a jednat^ . .
Praha 6.12,1$87 .'
"-. .. ' -'. '
. 'Jan Litomiský
:
Libuše Siíhánová
Josef Vohřyžek
mluVčí Charty 7?
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
tadisla^ ^iá, míiStépředseďa Mezinárodní federace
pro lidská př^vaj. přidružené k OSU,
' . ...
člen Výboru na o^r^gu nespravedlivá stíhaných

-

í?č<as,t Charty 77

c^s keyskě^semínáři

1. -

..' ; * '*

LO- - Í5.12.. :se' v Moskvě koná^eminářkhufúanitárním otázkám^pořádaný
nezávislým tiskovým klubem Clásnósř. První / tri .dny se seiúiňáře.účastni^ jako
zástupce Charty 77 j^jí signatář Jan Urban. Druh^áu delegátovi j, prof.Věňku Čilhánóvij '.-r.St.átní bsspečnost sabrán.ila y \od-letu. Po návratu Jana Urbana proběhla
v Pr^
^ í D k oy á b-^éetťa.s na níž mj.rUvedls.
j.""':..*--', '..' '.':./''.
..'''*"''..''-'...'
-'-^'ác.jvěts i-nspoct/ je v. .t^iis -ža se
powdío/.-Fakt^
Charta 77 byla y Moskvě
přÍLomna^
..'organisátoři -'šeminářš' tvrdili, ¿mnohonásobil jého efekt jak
pro samotný SSSR. tak.:.-pro'. ..^Kin^rodní' hňutí ,
lidská práva. Mamě tam .toíik
přátel, že si to ani na dovedeme představit^ Prestiž Chartyy její morální váha
je obrovská.: i když. .fakt o Cha^tg.*.-jě' -známo.'"jen-"málo .' Většina, '-.ne^ná--.aňi .'-'Za.k.^.ádňí^rph.láseni,. ".základní -myšlenky^ ' ^truktnřa '-Charty'*'a * způsoby.' prác.^ . Důsledek
-'uČ^c^.i''.rna .-..semináři je
^e. peknd by --ňas
letěío dp Moskvy sto padesátý
pak ysach, s to padasáí:. kamarádi ubytuj í ^ ' .'budou ' živit* á ' -Řo burd cu.-'ká t
; každé
hase s l o v o * " . : '.'. '.' '.';.';.'.'.
..-=..'.'.''.'
'-'ř-'.^
'''r^-r/'.^':!
. U r b a n dále uvedl; ze.'sovětské úřadý*- smařily zahájení- s^mináře -v pronajatém
sále^ hlavní organizátory sledovala 'B'ezp^'čnost'*i-'^čátným'' delegátům .z.; různých, mís
SSSR úřady zabrániíy y. cestě do Moskvy ínapř. v .Taškentu neznámý mu z ukradl
letenku vokamzikuy kdy. ji delegát předával'u přepážky na letišti) a Četným
žajemcňÁ ze-.' zahraničí, odepřely vstupní vína , '^j .' ...Tetřé Kellyové' a "gen, Basbianovi
ze sťr any
lených z NSR. V- eobotu; vsak .' ¿strahy polevily, dostavili - ae^j další
účastníci i ze vzdálených míst SSSB. na př. stupci Krymských' Tatarů a lidé s
Dálného Vých Odn a - ak é hoste ze žehráni c-í *. * Krom ě Kaátupce.. - Charty77,, - - který .by 1
jediným zahranýČnír: účastníkem z východní Evropy/ šlo hlavně o Američany; z
HeIsi.nk i Wat ch, Mory? Francouze a zástupce- Árnnes^y International..Ka tiskové konferenci^ konané
v předvečer semiiiáře, se Jan Urban zmínil
o tom; ze druhý, delegát byl nucen guStan y Praze, vysvětlil stručně hlavní
myšlenky dopisu Charty 77 semináři a zodpověděl řadu dotahů. Dopis Charty, který
pak y plném '.znění podnes 1.-aá zahájení .^e^lnářéy'. y z b u d . VeIký- zájem/vPři 'zahájení
bylo přítomno jen -/¿si 120 lidí, vzhledem k omesené úiostoře bytu^ -kďe probíhalo:.*
V 11 sekcích, do nichž byl seminář rozdělen^ pracovalo na 300 lidí. Jan Urban
promluvil y několika sekcích^ kam byl postupné převážen organizátory/ u a p r . ^ v
sekci obrany lidských práv, v sekci hospodářských a. sociálních práv, v sekci
kultury, a . v sekci důvěry a odzbrojení. Všuda ad&razni.!- *zákláďúí'-myaieaký.i'dopisů'
"Charty 77s prómluvi1 o situaci v Českosloyen^KU a zmínil se o problémech jimiž
se daná sékee nabývala. Zodpověděl stovky dotazu. Jan Úrban oceňuje
- zvláště
střízlivost, tolerantnost a věcnost sovětských nezávislých^ jejich znalost fak<t
a Čísel, dá-te pak to, že většinou jde o mladé lidi ve věku 25-30 let^ kteří
jsou velmi aktivní. '^Jě to velká naděje pro ně i pro nás," J^ekl Jan UřbRn.
Odhaduje se, že jen v Moskvě je 1000 - 2000 nezávislých klubR a skupin, hnutí
sc rozšiřu jo i mimo velká města.
' : ' ", - ^ '...:
,, / ;;.'
.' ; ř' Významnou osobností nezávislých iniciativ je téy DmitrijeviČ Timojev, 451etý
"novinář, a ekonom^ teprve letos, v lednu; propuřtený z vězení.- .
_Jana Urbana pečovala" Larisa -Joaipov^a -.JBogorapová., vdova po Anatoliji
MarČenkovi^ který před rokem zahynul ye ve::ení<. Jcí-o pa:a4?ku a památku dalších
politických vezňú
uctil seminář při zahájení minutou tichaí L.Bogorazová byla
v mal^ skupině sovčtských obeanůa kteří 21.srpna 1963 uspořádali^ .prptestní
...manifestaci na Rudé^n .náměstí.
*
' .
L.J,Bosoražová takě zprostředkovala Janu Urbanovi návštěvu u akademika
Sachatóvá.
W á v ^ t u
Andreje f^itrijeviče ' Sacharoya a Jeleny Crigorijevny
Bonne rove trvala d$le nez dvě a půl hodiny, hovořilo se o Chartě 77, o. Seskoč
slóycnsku a o situaci v GSSk. -Andrej Sacharov' pes í lá Chart e 77 s tdecňo .pozdravy,..
Řekl. že Čes.ko'3loyěnsko v životě jeho.uženy . a
.jeho' živote syTriolizoyalo vždy
momenty zvratu. Po sovětské intervenci y r. 1363 J.Bsn.neróvá ne nechala vyloučit
z KSSS. V r.l$77 zachytili A.Sacharov a 'J,Bonneřavá z rozhlasového vysílaní
ze zahraničí text základního prohlášení Charty 77, který opsali a rozšiřovali.^
A.Sachárov se vyjádřil, že účast delegáta Charty 77 na semináři, jemuž on sám
vyslovil plnou podporu^ nesmírně pozdvihla prestiž čs.státu v zahraničí.

V sobotu se zúčastnili semináře i lidé; pracující v oficiálních strukřuráčh
3 z ''legalistických'- klubů!, kteří se zpočátku od semináře spise distahcováliař
protože me^i jeho organizátory jsou nedávno propuštění, dosud nerehabiíitóvahí

političtí věznic

..

-'

- . --

...

Ha dotaz I^fochu Jan Urban při tiskové besedě uvedly z!e- 0 manifestaci ké
&ní lidských práv, požádala v Moskvě skupina Demokracie a humanismus, její^
v&dcí osobností je pí Novodvorskaja. Manifestace bylá zakázána, dčastníci, kteří
se sešli na Puškinskěm náměstí^ bylí předvedeni a krátce ná to propuštěni^ takže
se móhli ¿částnit práce, na semináři. Ve stejnou hodinu a na stejném místě
uspořádal městský sovět oficiální manifestaci proti porušovaní lidských práv
v kapitalistické cizině a proti domácím pomlouvačům a křiklounům. ,
V lednu 193R. přijede do Moskvy jednat se sovětskou vládou ŽGčlenná delegace
Mezinárodní helsinská federace prc lidská práva (jejíž předseda sé zúčastnil
sein^nář^). Číeaém teto delegace bude i prof.František Janouch.
'
,
Ján Urban na tiskové besedě dále uv&dl^ ¿e po příletu do Přány mu orgány
celní a,pasové kontroly a StB zabavily větsinú písemnostíg mj.dvě knížky ruských
pohádek; yhěaovanýct) pí Bannerovou. .
Při jednán^ ňa -semináři tlumočil J.Urban myšlenku Jiřího Dienstbiera, ¿se
symbol raketys jako nástroj agrese státu proti-'s^átu,,.-. jp třeba doplnit ?!iebo
náhradíč symbolem 'táaRu
: ň ás troje agresé.. státu proti obyyatelstyu/ Mírová; hnutí
by mělo nadále přijmout heslo "odstraňte. Eanký^.'^ Stejnou ideu formuloval nezávisle
nedávno i! akádeRiik Sacharov. Jan. Urban je přesvědčen, že tato myšlenka
zahrnuta i do závěrečného dokumentu semináře.

13.12,198%

.

..'" -'-

^

T.A.

-* '

Po^shé SíwlalistickH strany Chartě 7?
. -',: Posílám^.*' brHřrsképozdravy - vsem nezávislým, ktaří pásobí v Chartě 77 u
'příliazitosti. ."Mesrín-árodrtího . dne lidských ' ^ráv.,' vyhláseň^ho: Organizací spojených

národů,

', . .

.' ' -

'^ášipse-. sir Vášeňo ^.ba je
^demokracií s. -pluralismus a dódrĚování lidských-práv..
špóiecny osud našich národů je základem dlouhodobé spolupráce opozice v Polsku
i v Sea^osloyensku.
,. .
Polská socialisticisá strana si přeje pokračovat v této tradici, chce upév^
mest- našimi národy a spolupracovat se ysemí^jim^ jsou blízké ideály
odzbrojeni a ekologicky myslící Evropy.
'.. .. '
i
-Předsednictvo hlavní rady PSSs
'
Jan Jozef Lipskiy předseda
- .
W^adyslaw Kunickf-Goldsiuger a Jozef Pinior^ místopředsedové
Andrzej Ma lano^ski, tajemník
. . '. , .
:
Piotr Ikonovtcz, Andízej Kowa^ki a Marek Mo^ičM, členově
Ve Varšavě 8.12.1987 ''
.
'.:',".

' . ':'. ' *
' . ' .. ' . ' ' . . .
Charta ?7f^7j37 Poděkování za pozdrav

..';'.'

A

. .. ' .

. '. ''

.'

Polské ^^^a^istické straně
„ ' .. ' #
.' ' ' - ' .
.' - Varšava .- -.,
. ..' ,
Vážení přáteíěs
.'.-.-'. '
. - .
' - : i. .
=
děkujeme Vána ^ ^áa 4opis
3ni lidských práv
.a za sioya uzňání a sympatií.
Vítáme úsil^ yaáí o^loyahé strany o dodržoval lidských prav a o, plur^lisinus.
1 mý jsáie pr^.sv^če
se spolscný osud našich národů a přátelské kontakty mezí
nezávislými aktivitami v obou našich zemích znamenají mnoho pro občanskou
^máncipaci y mezinárodním mpřítku.
..,
'- Přej eme Váia maéWo us pechu <
' .'''-..,.
'' ."
- .. .,</:,-.
''
' p řá te 1 s kým í. pozd r a vy,
, . - -- .
- .. ''.-...
Jan Litomiský
''- ^
Libuše Silbánová
Josef Vohryzek
. ..
mluvčí Charty 77
mluvci Charty 77
mluvčí Chárty 77

.

Inforn pc o Polak^ sociaíistické strace .
PSS vznikla před 35 lety. V listopadu t.r. byla tato strana v Polsku obnovena.
Autoři

jejího

politického

prohlášení

se

hlásí

k

bohatá

socialistické

a

demokratická tradici teto strany i k její činnosti v exilu. V prohlášení se
uvádí: ^Slovo socialismus si přivlastnili komunisti a není v poRske Společnosti
populární, protop je spojováno s mocí. Chceme tomuto ?lovu navrátit jeho skutečný
.význam, chc'ema obnovit socialistické hodnoty^, o něz mnohokrát usilovala polská

společnost, hodnoty; za nes bojovali polští dělníci v srpnu 1980, které byly
cílem nezávislých společenských sil a kterě v podobě samosprávné republiky vepsal
do syěhQ programu sj^zd Solidarity. ( ? . ) nezávislá společenská hnutí musejí
mít reálný vliv na politický Sívot země a my soudíme, že je to možně už nyní.

Nás program bude otevřený: nechceree,ho stavět na n-a pružných doktrínách a omezovat
jakoukoli ohraničenou filozofií, i /kdys neskrýváme;, íe společenské postuláty
- ¿írkve a učení
P^vla II. jsou ná!a dnes bližší ne^a marxismus,

otázky oábozenskěh.o přesvědčení na volbě svých členu."
V přehlášení se -dála«/uvádíš řa PSS bude usilovat o překonávání averzí mezi
Poláky a jejich eoi^sody. přičemž budé vycházet z práva každého národa'
sebetir^ení^ Bude usilovat o všestranný rozvoj msnšín v Polsku. Bude spolupracovat
se -v
stranami a organizacemi'... Budě pc^pórovat nezávislé
odb^r^yvě hnutí. Bude usilovat o respektování lidských prav, o politický

píuralismpsji o e jiranu životního prostředí, o náhradní vojenskou službu á o
zrušení trestu s?tti. "Iniciátoři politického prohlášení PS3 zvou do svých řad
vgéchny Poláky3

jeod blízké ideály demokratické levice", končí prohlášení.

Podepsalo ho předsednictvo hlavní rady PSS (složení viz dopis Chartě 77).
Oficiálním tiskovým orgánem PSS se stal (obnovený) Robetnik, vycházející ve
VaršavěíPoďíe zpráv
Slezska vznikají základní organizace y mnoha závodech. ,

SdeíefLÍ Výboyu na ob rang nespravedUve stíhaných, československé lí^y ^řp Hidaká
právaj clena Kézin ^rodsí federace pro lidská práva ÍFÍDÉ)
Všechna sdělení VůNS jsou zasílána Federálnímu , shromáždění.' Jména á adresy čí^hu
V3MS jsme zveřejnili vé sdělení Č.59'1."
,-' =:, * - ,
"
.
Sdělení Č. 703 (Podmíněně propuštění Pavla Křivky)

:

r. Dne ' 12^' lit st opadu"' Í967 byl;, podmíněn ě propuštěn .z výkotiú trestu odnětí svobody';
kt ^rý vykonával v l^WÚ Flzéň^Bory ing. Páve i Křivka z Pardubic , pracovník okresního
muzea v Jičíně/ odsouzený ke 3 l^tum pro trestný čin podvracení republiky ($
99ji ťr.zá&on?). Jak jsme referovali ve sděleních č.475,
48?, 492 a 303^
byl od$óuzen pro korespondenci S přítelem v zahraničí, kritiku ekologické situace
* parodii na Vánoční msi J.J.Ryby s aktuálním obsahem^* Zbytek trestu ve výsi
5 měs^cá § 18 dní mu nyní okresní soud pro Plzcn-město
podmíněné
odložil
na
zkušební dobu v trvání tří lot
-i-'.';V Praze 3.prosince 1967
'-'.-^^-."r''.
-Z', ''.' ..';-''.'.".
'.:_'-'-''.' '' .'
'
.'
*
.'. ''''.' .''.'-.I'.-.''.
':
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Sdělení
líčení ve věcí J.Stekla buďs pokračovat) " :
Předsedkyně senátu okresního soudu v ljstí
nad . Orlicí
JODr.Jana
Faifrovfí
óznamila/ že dne
ó^
v místnosti č.24 v I.poschodí soudní
budovy pokračovat hiávní lučení v tr^.š tni věc i proti Jaroslavu Štekičvi.
Jak
jsme již ^eferov^li-(viz naše sdělení č.703)^ je J.Btekl
stíhán
pro
trestné
Číny podvodů a spekulace.
Jde o zástupně trestní stíhání protináboženského
zaměření, hlávní trcstncu činn ostí podle obžaloby
že J.Stekl
přijímal
příspěvky za edslousení mší svatých^ ktere však obžaloba za mše neuznává, protd^e
J.Stekl nemá státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. :
,"^ \ /
V.Praze
. ' . '
,'

(

Sdělení č.710 (Zásah proti neoficiálnímu koncertu)
Dné 2 7 . 1 1 , v e č e r se konal ve Společenském domě V ulici Na Roudné v Plzní
neoficiální koncert undprgroundové skupiny The Surík; ^ho^ se zúčastnilo; Ssi
stó- mladých lidí. O přesřávce obsadilo několik uniformovaných příslušníků V^
jediný východ ze sálu a vyzvalo přítomné, aby sál opustili a legitimovali še.
Průběh koncertu nezavdal k násilnému ukončení žádný důvod, ' a příslušníci SNB
také žádný důvod k zákroku neuvedli. Při kontrole občanských průkazů příslušníci
V3 prohlí^^H tašky a zabavili několik věcí, jmenovitě filmy a kazety. Když
v sále zbyli jen dva členové skupiny The Suřík a signatář Charty 77 Radek Mihálik,
nar.4.3.1965, dělník z Holýsova^ vešli do sálu dva příslušníci StB za doprovodu
asi sesti
iformovaných a přítomné vyzvali y aby se legitimovali. R.Mihálik
při vyndávání svého občanského průkazu požádal příslušníky 5ÍJB, kteří po něm
průkaz chtel^, a^y předložili své služební průkazy* Nato jej jeden příslušník
udeřil dp oblicejičs az spadl ze židle. Po předložení občan^ého průkazu R.Mihálik
svou prosbu opakoval, byl však opět několikrát udeřen do obličeje, policisté
jím smýkali po zemi a bili ho do obličeje. Poté byl převezen na záchytnou stanici/
i když nebyl Opilý. Při výslechu druhého dna mU by&a uložena pokuta 1Ď0 Kčs
za to, žé s-e prý ^dmíél legitimovat. Pokutu R.Mihálik nezaplatil^ všť se bude
projednávat ja^c přestupek před komisí veřejného pořádku l^V^ V 5 hodin ráno
byl propusitěns apiž se mu podařilo zjistit jména Či Osobní Čísla příslušníků..
Celý případ - násilným přerušením konenrtu počínaje a bitím H.Hihálika konče
- j e příktadem nezákonného policejního zásahu^ Takové brutální zákroky vůči
aktivním učástníkum neoficiálního kulturního života jsou v poslední době Častém;
V prazč 9^2,1937
.'
^
.'"',""-.' '
Sdělení č.711 (Policejní raprese proti vzpomínkovému shromáždění k výročí
Dne
se jako každoročně konalo v Praze; na Kampě vzpomínkové
shromáždění k výročí emrti J.Leywiona^ Místo $amé i široké q^olí bylo úbaaz&no
několika sty policisty; někteří bylí odČni v polních uniformách tzv.maskáčích
a měli ^ seb^u služební psy ¡mnoho jich bylo ukryto v sousedních dvorech a ulicích.
Policie Tcbnt^ólovala vŠcchný; přístupová cesty á přicházející legitipovala) takže
mnozí

se

raději

vrátili.

Přesto ^e

ns

místě^

kde

staval

Lennonův

pomníček,

zlikvidovaný policii^ sešlo nejméně 500 mladých Itqí^ Přítomni byli téz zahraniční
novináři a zástupci diplomatického sboru.
Shromáždění zpívalo Lennonovy písně za doprovodu kytaristy Jana Hupký,
K ^romáaděným promluvil Ota Veverka, signatář Charty 77 a. člen jazzové
$akce, ktepý ^ připomněl život a dílo Johna I,enhona, umínil se rovněž o janu
Palaohoyi a Janu ^ajícovi a pouká^a ^ na potlačoyán^ občanských práv a
dtaáhr* t itkých a vpbod v 3a$koa lovena ku * Při jeho projevu č&raptážd žní skandova lo
"Dějte mír^ šanci'*. Ota Veverka také přednesl návrh pat iťic, a<frea ovane
prezidentovi
publiky, požadující odstranění jaderných zbraní ¿z Ča.ázemí, stažení
sovětských vojsk ^československa, zkrácení vojenské služby na 12 měsíců,
vytvořepí náhradní civilní služby pro ty, kdo odmítají výkon voj.služby a důvodů
svědomí, a propuštění všech nespravedlivě vězněných. Petici na miste podepsalo
asi 150 přít cpaných,=
L.
"
-.
'^
*'*'-*'" = *,' _"
Shromáždění začalo y lí hodin a již y
byli zamrzeni řři signatáři Charty
77, Léhka Sarečková^. Jiří Gruntorád a František Stárek, a to v okamžiku^ kdy
odcház&ii z Kampy. O hodinu později byl zamrzen ĎtQ; Veverka/ jehož chtěli čtyři
policisté odséci k řece, což účastnící shró&ážděnf nepřipustili- Byl potom
stejně j a ^ ostatní zadržení převezen ná místní oddělení VB do Vlašské ulice,
a tp v povtech. Zadrženi byli i Jen Hupka, jemuž byla zabavena kytara, a dalsíí
tři uč^taíéiř Až na Otu Veverku byli všichni propug$ěni kolem půlnoci domů. .
Csud Qí^t V^Yřtky ^ám dosud není zňám. Výslechy měly formální charakter a
nedotýkaly se nijakého narušení veřejného pořádku, které je uváděno jaho důvod
předved¿ní v dnešní zprávě v Rudém právu. Veřejný pořádek narušovaly, a to valmi
hrubým způ^obem^ pouze jednotky ministerstva vnitra. Represe proti účastníkům
manifestace znovu ukázala, ze právo na pokojné ahromaž3ování, zaručené čs.dstávou^
existuje pauae na* papíře..
\
'
*".
'
'. .
V Pra z a
. = i. ,
"'.*'.'
.
'-,-.<' .. ''/-. '<

Sdělení Č.?Í2 0>avel Wanka přejíst en áa Bory)
Pave,l 1?onka, ^tčrý by^ ve výkonů trastu v Hinkovi c íc h, kde s n ím při3 luíňÍC i
; ř . SNV br u t á lne
1ád a1i (v i z s d ěl en í č. č ), by 1 dne 9.10.138t převezen do veieXskě
némocnice Praba-pankrác. Po měsíčním léčení byt z nemq$ni<;e propuštěn a převeaeň
'
na V. qdděleT^ KV^ Plzen^Bory, %'ato opatření snaat^aajř zlepšení ' podiá ínek / : jehe<
-'
věznění a byla nepochybně způsobena; také .* Četnými pro jevy solidarity domácí i
¿ahraničn^ w ř e jno^ t i Vyzýváme všechny , jímá není osuá Pavia Wonky lhpste jňý,
aby pokračovali VQ svých akcích za jeho propuštěním
V; Praz^
12.Í937 ./
i'';/.;
.' ,..'
/ .

-":'.

Sdělení c.713 ^ šOuhmné sdělení z 10.12,1987 zveřejníme z technických důvodů
^
.' ' příště "
'
. .' '.: ":
'

'

');.' ' : - :'.

Sdělení
714 (Věnku Silhánovi znemožněno odcestovat do Hogkvy)
Dne 9^12^19^7 V ).Ú hodin byl na letišti v PrRze^u^ypi ?adrzen orgány pasové
a celní kqntr^ly a příslušníky Státní bezpÉičr-osti ^ignatář Charty 77 prof.Venek
Šilhán, kt^rý cestoval do Moskvy jako zástupea Chárjřy 7? ua seminář : o
."....;.,'.. hu^art i t4ťn ^cj? otázkách, pořádaný v těchto dnech nezávislým t ískovým k luhem
Clasrtos?. ^ěněk šilhán byl řádným účastníkem pětiáeniíího individuálního zájezdu,,
. který si zaplatil u turistická kančclářc. Oruh ý: z á s t u pc e Cha r t y / je j í; & i gn a t á ř
! ' Jan Urba^^ se
jezdem o^cestoval a 3amináře se. c? ^ tni1. V en ěk
lh án
byl '
nejprve inía letišti asi tři hodiny zadržován a poté mu příslusníci Státní i
bezpečnosti sděliliže je podezřelý ž Členství v organizované skupině^ zabývající
se pgšováním dy^ých
a valut. Přes protesty ho podr-pbili osobní prohlídce,
ktérá byla bezvýsledná. Poté se mu celník omluvil.
letiště převezli příalusnící
StB VeSka Šilhána; k výslechu* který trval
do 16 hádiň. Oznámili mu^. ^e
SHSR ne^m^ nyp^ ani napříště cestovat^ Věoěk Bilhá^ bude žádat o náhradu výdaji,
-.'. ' ' kter^ mu a neuskutečněnou cestou vgnikly.
:
' '.'r ';-. '
: V Praze 12.12.1^7 J

Sdě 1 e'^í je. 715 iRozsáhle po 1 ic^jní akce v Den 1 idských práv O^M
. .
Jakz/již bylo zvéřejtuěňOs zakázal OH V pro Prah^ 1 konání manifestace za .'' - propuatění poíiíických věsňu^ kterou na . 10.12.' v Den lidských práv OSN - rádně
ohlásila Q^Ča^ská iniciativa Charta 77 a Výbor ns obránu nespravedlivě čťíhaných.
v
.
Presto se v 17 hodit: sešlo na Staroměstském ňáfuěstí mnoho lidí, kteří:sc rozhodli
manifgstov^t i přes tento zákaz. Celkový počet účastníků manifostace je; těžko
odhadnutelný^ protože bylo přítomno mnoho pasívníc^ diváků, stovky uniformovaných
i neún i formovaných př ísiu šníků SNB a tak4 zahraniční novináři, diplomaté a dal3Í
cizipciš Odhady se pohybuji mezi 1000 a 2 500 aktivních účastníků man^
Shromáždění tyvalo nejmenČ dvě hodinys skandovalo hesla o svobodě, demokracii
a Chartě ?? a za propuštění politických věz^á? Manifeštující vytvořili piřRyod,
který asi hodinu pochodoval kolém pomp^ku J^na pusa. . '
'
."-'.''..'I když manifestacH nebylá police jními $ilami rozehnána (a rovněž ncpylo
účastníkům -q^nám^no^
podle rozhodnutí dMV je zakázána), policisté oď počátku
narušovatáL gr^vo na shrctnař:3ování e ná svobodu pohybu. Již v přilehlých uličích
hromadně kemtrolovali chodce & předváděli na sníAt^í oddětení VB v Benediktské
ulici tzjy.ne^ádcupí osoby podle přadem vyhotoveného seznamu, Z podstavce pomníku
Jana HugA strhli kazď^hog kh&^.se na nej pokusil vystoupit.' Zadrželi dívku, která
k pomníku kiaíla květiny^ - a dva signatáře Charty 77 - Luboše Vydru z Prahy a
.Petra Uhr^ z. Prievidze
ktéří -na několik sekund rozvinuli transparenty s -hesly,
Propustce politické vězně a Den lidských práv 03H. Z balkónů
přilehlých ^ budov
máTiifestující filmovali ¿1 pous t ěli z ampl i.opů { hl asi tou
reprodukovanou
hu^^U?
aby přehlušili jejich projevy-. 1/ závěru manifestace pak postupně vyváděli ze
zástupu stále více úČas!:niků . shrontásdění, legitimovali je, některé přinutili
opustit náměstí a jiná zad^Xeli. Při zadržování si počínali násilně, např.Sohuiníru

Hájkovi poranili tuku. Podle neúplných informací bylo na VB předvedeno a po
někólik hodin završováno nejméně 35 osob. Mezi nimi jsou signatáři Charty 77
Jiří Gfuntorád^ Václav fufan^ Jaroslav úndrák^ Luboš Vydra, Peter Uher, Sohumír
Hájak/ Pavel Platrtný; Jiří Kostur, Vladimír Smrčka^ I^udek Marks á Jan Lis^ dále
Jiří Rubín, který byl álouhp vyslýchán a p nems nevíme/ zda byl propuštěn, 15-letý
Jakub Plichta, Gustav Skála; Václav StankoviČs Pavel Janský, Martin Cahák, LuboŠ
gvoboda, Jarp^láv Kclefa, Martin Bednář z Olomouce, jehož při zadržování uhodili
do nedávno operovanméhc oka, takže mu na VB muselo být poskytnuto lékařské
ošetření;, Alořs Hedvěd, Martin Vlasák a voják základní služby Hrabě, pro něhož
přijala vojenská eskorta,
Je
áe všichni zadržení a výjimkou Jiřího Gruntoráda byli
ptopu^tšni přeti půlnocí téhož dne. Při nezákonnem zadrzování v policejních
budovách y Bígi^diktské a v Bártolomě^sk^ ulici se příslušníci; = VI! a 3tB
nedopouštěli n^ilnóstí^^^ A
je však zacházení s. ^irím Gruritorádcm, který
se odsíří
osobní prohlídce. Příslušníci SNB ho prohledali
hásiiíih/
nu; transparent á pápíťs nv?. nějž- si napsal jméno a služební číslo
příslusňíká SN^; který sč mu předtím prokázal. P^tom ho nechali dvě hodiny cekat
ýe áíuK^bní giíst^ošti v Bartolomějskě ulicí . Ve
30 hodin vstoupíli. do místnosti
třita^uzi a jédná sena v bílých pláštích^ přikaaali J.Óyuhtorádoví^ "aby ýstaí,
a když na jeji^^ pokyn nereagoval^ srazili ho z lavice^ šlapali mu po rukou,
fackovali ho,'pídhálí ho prsty do očí a ža u ^ i á škrtili h o , a z ztrácel vědomí.
Toto mučení trvalb 15-20 minut. Poté ho připóutali na nosítka a odvezli ho civilní
sanitkou do psychiatrická lučebny v u.liči Ke Karlovu/ kde ^
oddělení. JedeŘ z mužů úvědl do záznamu léčebný své udájňe jměho: dr.Šěfrhá.
Jiří Cruntoťáď býl ráno v 9,30 z psychiatrické léčebny neprPdiaúě propuštěni
K tomu pczna!nenáváf))e ^ ze Jiří Gruntorád ň^býl nikďý psýchiatricky lečcn a jediným
důvodem prb jeho převoz do léčebny byla pasivní rezistence, jíž protestoval
proti hcizákppn^a násilné osobní prohlídce. Dne 12.12* podal,J.Gťuntbrád na obvodní
prokuratuře p^o Prahu 1 trestní oznámení.
*',*.',. Neááttpňaý^
rovněž postup Státní-:* bezpečnosti proti dalším signatářům a
mluvčím Charty 77, kteří bylí celý den
12. (někteří už od večera předchozího
ďns)\ pp^ ^
dozorem^ nesměli opustit své byty hebp svá
pracoviště^ Ěokííéří'.. .^y.l.í značnou' část dne]..' bezdůvodně. *zsďi:sová.n.i' :na'.'. óďď^ieňích
jiní bylí předvoláni k výslechu.'Takte bylí 'postiženi Libuáa Silhánová^' !
JošefV^bryzekj Václav H^věl, Ladí^lavLis^ Anna Sabatová,
Jan
Ruml, , Rudolf
Báttěk,'Václav J^enda, Patr Uhl, AnP^ Marvanová, Jiří Di^hscbiér, Lenka iiaréčková
a Luboš
.^
:'
.. . j
. '; ':'"'"'''. -:' /* /..', '
Jiyí ypnŘa' byL v-odpoledních hodinách zadrsen v Praze. Pc osbní prohlídce,
p^i BÍa íaiu býía cdnato tričko s nápisem ^osvobo3te
Pavla
!Vonkú"
' :a J-.^'/ po
výslechu byl eskortován do vlaku a donucen odjet domů ďo
Vrchlabí, kd$
policie celý děn střesila jíího byt i byt jeho matky Gerty
Wcňkóve.
*"
...
"" '
.. '** ... .
. '..
.'*.
*'."
O^dpbná policejní akce koordinované probíhaly v mhoha místech ČSSR, na základe
jcsud.ncuplpých zpráviív^díiti<e ale&p^n.n^á^-a^jí-c-í fakta:
V; Bratislavě byl od 3.Í2. pod policejním dozorem dr.Ján Carnogurský.
V Brn ě' bý 1 i na
.12/ p řed vo 1 án i k výs 1 echu Jati Baba ta a Jaroši a v Sabat a.
.',.V;
pratelé 'Charty 77^ chřeii sejít v. restaurační místnosti, čemuž'
StB
. Střežila 'nebo vyslýchala nmnšelGHradítkový; Rudofa SereZu, Víta
P c 1 i a na a d a 1 š í. Man že 1 um Savrdovýni b ýl y propíc h á ty pn euroat i ký au t omob i lu..
..-V'* 'Gottwaldove býlí" nézákonně šikanováni . Jah Kišš, Petr Holubář a Stanislav
De var.ýktery^ f^.ýí. dokonce 25 Hodin.vězněn, . ..',...
' ;:
Vsčer dhs' id12. byl
hodinách propuštěn ž cely. předběžného sádržení
signatář" jčhárty ^7 Ůtá Vaverka, který byl. uvězněn při óhromůžďění k výročí stňrti
Johna L^ntn^
prójev* (víz..nás$':'sděl.ení' č.711)-. .'
- 7:
.Konáaí.. m&nifcs^ace v Den lidských práv O^N v Praza je nesporným úspěchem
3vdboddmildvnýčh bbeánů naší
kteří sía jasně vyjádřili svou nespokoj3nost
s t á v á p o m ě r y . Podnět k tomuto novémíi kroků v zápase o lidská práva
dala' Charta ?7: .'
^
- ..'..* - . ' -. -

Důrazně musíme protestovat jak proti nesčíslným porušením Kakána Statni a
Veřejnou bezpečností, Eai? proti nelidskému týrání Jiřího Cruntoráda údajným
zdravotnickým personálem
M'".;:-'':''".',;,*.**'
' -'
V Praze 12.=12.. 19^7
. -.
.* .. .-.'
'.
^x/fA^
' Art ^ ^ ^
'''.'/-'.rr':''.
Vídenské konferenci o bezpečnosti a spothpráei v Rvropě
Vážení delegáti,
--'..'
'
,
jen mnohonásna ověřená nemožnost dosáhnout porozumění u československých
instanc^ mne ved^ k t ^
ze ..sel.pbra.'cím.az,-.k vám. Rád bych u^outál vaši pozornost
k věci, kterou povahuji, za velmi závažnou přesto - ba možná právě proto - ze
na pryní pohled jah;o pejzávasnčjší nevypadá.
'
'.-'..
Jde o toto? za -pohledních devatenáct lat zabavila českoelovens^ápoliči^
u mnopa občanů pří domovních a osobeích prohlídkách tisíce různých rukopisů,
opisů^ rozmanitých dokumentů^ časopisů, knih, stovky pgacíeh-. strojů, : magnetofonů
tadií^ gramofonových desňkg tišíce magnetofonových pásků, jakož i mnoho dalších
věcí. To vše podnikla a podniká údajně proto\ aby uchránila stát před projevy
nepřátelgkěho smýsiení. Dělá to částečně jako součást skutečného či jen k tomu
účelu smyšleného trestního stíhání^ částečně í bez tohp^ prostě jen pjroto, ze
se k tomu rozhodla. V takovém případě to zdůvodňuje .tím,-'; ze jde o podezřelé
věci a že j<a musí prozkoumat:.
Rozhodovaní .o Lom, co je nepřátelsko nebq podezřelé a co je tudÍK třeba
zabavit, je přítem zcela libovolná: neexistuje žádný zákon/ který by jakkoli
konkrétno vymezpval,^ co je nepřátelské. Mnohokrát ae stalo, že věci v jednom
případě žabavepté v jiném případě zabaveny nebyly; mnohokrát se atalo, ze rozsah
zabavených věcí závisel jen ha okamžité náladě toho čí onoho policisty či na
vélikogti aut4 ur^ensho k odvozu zabavených věcí, Drtivá většina těchto yěóí,
by^ byly ud^j^he zabaveny jen protop aby byly prozkoumány, nikdy nebyla jejich
majitelům vráccha, přičemx jim nikdy nebylo vysvětleno proč.
- Jakó^ n
tcíto svévole uvedu příklad ze ave vlastní nedávné
zkúšéňusti: p^ed rokem jsem jal autem z jižních Čech do ¡Prahy, na silnici mne
Čekala dopravní policie^ ta mne donutila odjet před hejblizší policejní budovu,
kde mi státní ítj.tajná) policie prohledala auto a vzala mi vse, co bylo z papíru,
včetně rukopisného souboru gratulací k mým padesátým narozeninám z pera různých
zahraničních spisovatelů a - divadelníků. Prý to učinila proto, aby prozkoumala
zdá nevezu něco nepřátelského. Nic z těchto papírů jsem pochopitelně od tě doby
neviděl á nic z nich přavdepodobne uz .nikdy neuvidím^ Čilíí mohou vzít kdykoli
a komukoli napronto cokoli/ ód kazet s písničkami Beatles až po oficiálně vydanou
knihu^ pd osobních poznámek a korespondence aS po telefonický aparát, : qd
Veriainovy poesie (zabavené svého Času - rovněž při kontrole auta ^ me.manželce)
až po rukopis nového románu nebo soupravu bubnů. Vysvětlit nemusí nic a vrátit
take nemusí
Práva se dovolat nelze.
:* ř
' '
Věci zabavené československou státní policií za posledních devatenáct let
při její údajně ochřáně státu před jeho nepřáteli mají hodnotu mnoha milionů (
a je v nich uložena a jejich zabavením vniveč uvedena nepredstávitelná práce
mnoha lidí) od autorů filozofických knih aa po ppisovačky a knihvazape, od
hudebních tvůrců áž po jejich fanoušky.
Já vám c tpm všem t^S ale nepíšu kvůli hmotným ztrátám., které toto vpravdě
ziqdějške podnikání policie mnoha občanům způapbilo. Písi vám o tom z jiného
důvodu: chápu to jako dlouhotrvající vandalskou válku proť i čas ke a slovcňskě
kultuře. V^lka s národní kulturou je ovsem válkou se samotnou duchovní identitou
národa. To si možná leckdos ihned neuvědomuje^ o to je však tato nenápadná válka
nebezpečnější* ;
' - ;=.
*.-':.
'
. - / - . ¿ ^
Vaše konference se zabývá bezpečností y Evropě4 Prosím vás snažně, pokuste
se udělat něco pro bezpečnost kultury a tím i národní identity Čechů a Slováků!
Prosím vás; abyste si uvědomili, že út ok na jejich duchovní svobodu jc útokem
přesně na ty hodnoty^ které Evropa tak .významně rozvinula a které patří '

neodmyslitelně k její dobré tradici'. Nemlčte., prosím., k tomu,. že v samem stradu
našeho kontinentu a na závěr dvacátého století je možné;, aby kterýkoli strážmistr
rozhodoval o toms jaká báseň šmí existovat na papíře a jaká nikoliv^ Když na
Československou vládu nepůsobí hlasy čé&koslovťmských obt;an6s snad by n,á ni
mohl působit společný hlas všech Evropanů. Vůli k nápravě může tato vláda dokázat
velmi snadným a snadno var i^ i kove telným'' z p&sóběm:" iyrácen ím". vs.eeh svévolné odňatých
věcí-á takovou úpravou zákona9 která by v budoucnosti toto barbarství znemožňovala. *
'- .
"
...
..:* .
-,
. ' "'.:.;.'
Praha^ 2^.11,1367
' '**.
Václav Havel ' '.
'
'.' '*
Dopis Řády prp životní prostředí při vládě ĚSR K. Mrázkovi

\ : . ') .
' --' . ^ ^ ' .
/.' ^
: ,',
Vážený soudruh Kare 1 ^ířá za k ni t. 3.

V Praze dne 2j. listopadu 1987
Č. j. íi253!RŽPÍ24ii!s?187
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Dobrovského 322 7 ^ 43ů 03 Chomutov
Vážený spuďruhu,
'".
..'
:
'...
z-...'.
podrobně jáma prostudóvaíí Vaše podání na př^ds^^uvíádyČSR
s.L.Ádamce^
kteťe nám bylo postoupeno hradem vlády 5SR.
Z Vašeho podání vyplývá, že nejste' spokpjaa s postupem,rjak Vaše stížnosti
jsoú'.'.viyřiž'ováný,, ja. s*', reakcí/ sdělovacích prostředků - na Vámi organ i zb^-šKOú- petičníy
akci
občanů z oblasti Chomutovska.
'' '
Sekretariát Rady pro životní prostředí při vládě ČSB. byl
spolu
s
orgány
Sevaročeského. KÍJV v Ústí n.L. á Okresního národního výboru v Chomutově iniciátorsm
besedy^ kde byla projednána stížnost občanů Chomutova, k níž jste opatřoval =
300 po^pis^. - Na bcsctj.ě* ÍH.9.1M7 byla řada zástupců^ kteří podepsali !Vámi
koncipovaný dopis na předseduvlááy CSR.a jim taká předními odborníky byl podrobně
vysvětlen postup; týkající se signálního; regulačního a prognózního .;'***!
systému
v inovovaném pojetí. Besedy se Zúčastnili zástupci SČ Míl V i CNV Chomutov^ Beskéhb
'.*-'. . Ítýďrómetebrclpgickěhó-'..tíst'a^
české- technická inspekce ochrany ovzduší a zástupci
sekretariátu ' Rady- pro živctÝtí prostr^dí. Rovu.3z -.'zc.e. byly objasněný- ótázky^J'.
'. týkající sě odsiřovacího programu v S3R. *' - ' ' .".' .,,'.."
- * ..'1''
Ve- svem podání uvádíte, * že jedině 'programy, který je zvařejněnýj jé take
veřejností kóntřolo.vát.éInýatni, že: jsou jen úvahy a neurčitá 3iiby. Só^díma^
že veřejnost je jak o signálním^ regulačním a prognózním systému v Severočeském
-kraji .'d'ostatáČně informována, tak i o programů . odsíření velkoelektřáren.
dokumentují to nap?. články zveřejněná v Prubcjí nebo v Rud cm právu - např.z
poslední doby 16.1 ^štbpáďu. "193?^ kde o . těm-., hovořil nác;ěáték primá-'tO'rá-!ňářo'dňího,'
výboru města ďscí n.L. í.ng/Stanis.t.av Erben. TěhoS .dne, shodou okolností,, vedoucí
oddělení životního prostředí Seská". - komise'.- pro . vědeckotachníčky, a
investiční
rbzvqj informoval v Aktualitách v televizi které elektrárny v SgR budou 'zahrnutý
do od síyova c í ho p r og r a m u . P r o Va 3 i informaci opakujeme 3 že jde o elektrárny
Tíišímica 11 ^ ^Prunéřov/Počerady/ Mělníky Tisová a Chvaletice^ na Siovénsku pak
0 Elektrárnu Nováky. K w í Ledy pochyb, žé. naše vBřejnost nepostrádá dostatek
informací 've - veřejných sdělovacích* prostředcích o '^roh-l-ama.ticé řešení čistoty
ovzduší..
_.'''.
'-:..'' Správně ye svěm dopise uvádíte, že je nutné včas informovat občany; o
koncentracích škodlivin při nepříznivých meteorologických situacích v severočeské
oblasti. Soudíme^ že i v této otázce byla' zajištěna* náprava, a -občana jsou jak
prostřednictvím krajského tisků*," krajského vysílání- Čš.roahlasu při pravidelných
meteorologických zprávách informováni o stavu čistoty ovsdusí. Navíc jsou možné
1 telefonická dotazy občanů ňa .telefonní lince tístí n.L. 116^ kdé je podávána
informace o stavu znečištění ovzduší.
.
; \
'
Chceme Váis újištic 3 že^^ j
orgány státní správy^ v ČSR
gestoři
za složky životního prostředí^ tak severočeský krajský národní výbor i okresní
.národní výbory usilují ,6 zlepšování stavu životního prostředí v této naší; z
hlediska životního prostředí;, postižené oblasti, á ze jak oblastní plán rozvoje:

severočeského kraje v Sypětiletce, tak i Koncepce tvorby a ochrany životního
prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů do roku 2Ó00 přijímají
konkrétní opatření 4 stanoví ^ právě pro Podkrusnohoří potřebné priority při
rcalizá/ci akcí ve prospěch životního prostředí. Dokladem toho je i připravované
plenární zašedání severočeského KHV, které projedná dne 15.12.1967^ jak jiaou
plněna opat řenís s tanovená k řešení problémů životního pros t ředí na
pětiletku.
V'závěru svého dopisu uvádíte, ae daleko důležitější než informovat obcáňy
o kritické koncentrací škodlivin, je vytvořit postupně takový čistící systém,
který by tyto poplač^ ucinií zbytečnými.
-''*-:ť^;.:!
Ústřední orgány ČSR
i federace s plnou odpovědností připravují .řěšepí
odsiřovacího programu a taká jej již realizují. V současné době jc zpracován
dlouhodobý projekt, který zajišťuje splnění mezinárodního závazku
tj.snížit
emise oxidu siřičitého o 30 % v roce
oproti znečištění? kteres
produkováno v roce
Opatření jsou směrována k výraznému zlepšení čistoty
ovzduší v Severcč
snahou nás všech, jímž péče o životni
prostředí byla svěřena^ je zajistit Splnění mezinárodního závazku a vytvořit
dobré podmíítky pro život obyvatel v Podkrušnohoří. ! '
' Se soudružským pozdravem
. ing.Josef Durdil, CSc.',
;
tajemník yady

Po2n,red. .

'

*

;' '

;

Dopisu Rady pro životní prostředí předcházel? několikera výměna p^tic a dopisů
obyvatel Chomutcvska s neurčitými a vyhýbavými" bdpovědmi úřadů (větŠinou ONV
v Chomutově), Události, jež nakonec vyústily do konkréínějšího vyjádření Rády
pro Riv.prostřndí/popieuje Karei Mrázek ml. v 1.čísle Ekologického bulletinů.
Zveřejněný dppiieing. Josefa Durdila je odpovědí na dopis Karla Urážka předsedovi
vlády S^R z
19Ü7, který jsme zveřejnili v Informacích o Ch 77jl3j37.
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^ samizdaty nQvě vyšlo- ^.
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Diskuse č.58 ^::p.rosinec 19Í57
.. D.S.r Masaryk a "dnešek^ Petr Uhls Dopis Vlastimile;- Tesařové.^. Zdeněk...Ji-$inskýs
Ha okraj stati
Císaře "Přitvrzený r^f^rmní kurs'%1..Kohoutí Poznámky ke glos b
2.Jičínského /Wa okraj stati . . .
Vlastimily Tesařováí K poznávám Z. Jičínského
a Í.Kohoutř^ Polemika s Karlem Křísem (Č.Košušník, XÝ, Z.Kodet, J.S., V.Tesařová)
Informace o církvi Č.12fl937 Í20 stran A4)
Zpráva Otce kardinála Tomáška o svatořečení Anežky Přemyslovny, Rok blahoslavené
Anežký Přemyslcvpy^ Synodální poselství Božímu lidu a světu, umýsly apoštolátu
modbitby iia prosinec^ Světový ďqn míru
Blahpřečení (Ulriky Ni schová,
Bíandiny Mártoňové a Arnolda Reche), 55 anglických mučedníků, pastýřský list
irských biskupů, dopis 56 věřících gen.tajemníkovi
(o Pacem in Yerris),
odpověď dr.Silvcstra Krčmeryho dcŘíma, František Hiklpško: Zbožné Selanie a
reality (dopis Rudému právu a bratislavské Pravdě)^ Koho chce přesvědčit Karel
Hrůza?^ dopis Ukrajinského katolíka Stefana Chmary patriarchovi Pimenovi, Jürgen
Hoc^on- Kříx rozšlapu svýciň nohama, Josef Zvěřiuas Vraždy a sebevraždy, Zprávy
Para.í č.7 - Payalelní Acta Filosofie
články., studie? Miroslav Petříček jr. ? Cog it out: hera goes a súm/ Rudolř Sťařý?
Medusa v novější době kamenné, Milan Balabán: Patičky charakter pravdy; Překlady,
komentářes Anthony Kehnyí Tpmáš Akvinský o vůli^ Recenze, anotaces DNi Q jednom
dluhu Janu Patočkovi e j$ho odkazu, Konstantins O právu na dějiny - úvaha spise
osobní^Rudolf Battěk: Nefilozofická pocta fiiózofii - Heteologická pocta teologii

Za zásuvky a z bloku č.14 - listopad 1937
Rúdiof Sattel Setkání na hranici, Karel Biňovec:
,, Nekompromisně
proti
mazinárodnímú terorismu^; Be^tmír Císař: Reformy v-, rozpacích, Miloš Hájek's Jak ;
z toho?, Miloš Hájek? Nová slova-t Starě vedení, Milan Hüb 1: Dvojí vidění minulosti
a současnosti (s doplňující poznámkou Luboše Kohouta)^ Zdeněk Jičínský: Poznámka
k Jakešově chárakterísrice návrhu zákona o podniku z roku 1969, Luboš Kohouts
P^známky k ptogremovym a plitickýminiciativámpo lednověm plenu tív KSČ
r.Í36<3
(protři nový^ Icgeódái?! a mýtům čs.vládních propogandistů), Mii^n Machovec s
Masarykův odkaz do druhého půlstoletí (k SŮ-letěmu. výročí úntrtí 14.9,1937)^
n.oimová: Reformě chybí teoretické základy (poznámky k návrhu zákona o státním
podniku v i$S3R)^
Uč se synu moudrým býti/ S,D. (Gottwaldov - Zlín): Stalo
šc v Olomouc: (dópia)y j. Skalka: Funkce mýtů ve společnosti
Rudolf Slánský?
K návrhu zákona o podniku^ ale nejen o něm, Úlga Sulcováy
Poměry
na
niti
(fejeton)s Váplav Vrabec: Zmařené naděje (jk historii odbojovéhp sdružení "Petiční
výbor Věrnizů$taneme- - výňatky)^ Zdeněk Jičínský;. Ha okraj átat i C.Císaře
''Přitvrzený refprmuí
kurs'-^ Luboš
Kohout: poznániký - k
(předchozí) glose
Žd* JicíngjřéibOi, Rozhovor s Ábelem Aganbegjanams' Demokracie
jedinou zárukou
nezvrátítelností přestaví;^, Dokument Gh 77^ ViadímírnKadlécovi k -75. narozeninámá
Hlasy ze "struktur", -š tr Kroky k pravdě v kQííiunist.icksm dějepisu (k článku
W.Jaruzels^káho
^oskevskám Kommunaistv),' ítálstí - komuniäte'^k,' výročí 21.srpna.

Krátké zprávy
Mezinárodni fóru^ Evropský sítě v Budapešti
ye-dněch/^r^Š^lil t t ^ sekóná^o v*'Bdd^pesti mezinárodní fórum/
které
uspořádala Evropská sít pro dialog Východ^Žápad sppiu se studentskou organizací
ústavu pro státqýedu a p-rávo budapestske univerzity. Protone ustav odmítl
poskytnout faru saí a ojEiciátní ma^Arský ^ í ro vý^ýbo r n a bidí foru
místnost
vzdálenou 30 km od Bndapeštis považuje, se z^ úspěch, še se forum ^ mohlo
konat
v konferenčním sále Vysoké školy hudební ve středu města, účastnilo
se
hb
130
lidí ze 16 zem^ východní a západní Evropy a USA. Z Máoarska byli,.přítomni-; zástupci
demokratická ppozice/ (G.Konrády j.Kis, M,Vajda, . F*Kisliyetz'^
a dálsi)^--'
studántaký^h organiziací^ popülistß (nezávislé kulturní iniciativy), odpiraČů
vojenské služby/ z d&vodu svědomí^ - gkolčgičlse skupiny Kruh Dunaje a hnutí
politických klubů. Přítomnost generálního tajeatní^a oficiálního maďarského mírového
výboru
Barabáse^a' jeho zapojení do áickusí jé novým prvkem y práci Sítě.
Jako pozorovatel ^ a inkognito - sledoval jednání pracovník ÍÍV
MSRSs
pří tornnost.
pólicie nebyla'zaznamenána, z Československa se fóra
zúčastnili pouze nezávislí
aktiyis^á, wj.signetář Charty 77 Michael Dýmácek z Brna. (Písemné příspěvky Petra
Pospíchala ?
Dráčka byly dány k dispozici pro připravovaný sborníky písemný
příspěvek Jaroslava Sabaty přeČeřl MyÓymácek S; rovněž byl čten příspěvek Jiřího
Dicnótbieraj který foru poskytl zástupce Eást European ndltu^al Foundation z
Londýna^.) Z Ppt^ka přijel Jacek Czaputo^icz z nezávisle organizace Wolnosc
i
Pokoj ^Svoboda s mír)j z Amsceródámu představitel Solidarity v zahraničí Jan
Minkiewi^z.FótA se zúčastnili i aktivisté Umwelt Bíblíotbake z NH^ a z Jugoslávie
přijeli ?amsg
ze Sekcije zá ^iro^mp. Kuituro z Lublaně a další nezávislí
ze Záhřebu
Bšlebr^dň. Sovětské nezávislá skupiny nebyly zatím zastoupeny, nikdo
nepřijel ani z Rumunska a z Bulharska. Mezi účastníky z USA (zvi. z Campaí.gne
for Peace and pemoeracy Bast-West) byla i Joanne Landisová? přítomni byli zástupci
^Něatq^ový^ zbraním^ z Bánská, účastníci ž Norska a Švédska^
dále
z Belgie
a
Nisozemí ^ IKP (Míent Jan Faber) a s Pay Christi. V delegaci britská END byla
Hary C&ldqrpvá, CNO nebylá zastoupena^ Z Francie se účastnila COURME (Bernard
Triánot) á filozofové Üornilis čaatoriádis a Pierre íMssnar. Početná byla účast
italská^
přijeli mj. poslanci komunistickd strany^
socialistické strany a
proledárs^é sjednocené demokratická strany. Přítomni byli i účastníci ze Švýcarska
á Rakouska (Zelení). Z ř?SR byl na cele delegace SPD poslanec Cert Weisskirchen^
v delegaci strany Selených byli Milan Horáčekg Elisabeth Weberová a poslanec
Heljputn Lippelt. Sít Zastupovali mj. Dieter Esche a Christian Semler. Poznamenejme;

?

že po mírovém semináři 3 který uspořádala letos v květnu ye Varšavě organizace
Syoboda a -mír^ je to již druhé mezinárbdní se tkání, které se konalo ve východní
Evropě; předchozí fóra Sítě byla v Západním Berlíne a Miláne.
: '
*
- *-.
Hlavními tématy diskuse býlys perspektivy Evropy ve světle Gorbačovóvých
reforem^ odpírání vojenské služby; vyhlídky na celoevropské demokratické hnuti.

;!

;

Pesimisticky sé ke "giasnosťi" a *'perestrojcc" vyjádřil C.Castoriadis, z a t ímc o
, další řěcníci ze Západu projevovali určitý optimismus, jako nadějný hodnotí
'. současný proces změn v SSSR i Jaroslav Sabata^. . který
úspěch, tohoto
vývoje ^
podminuji ihiciqtiVami a aktivitami ''zdola". Jánoš Kis se zamyslel maď možnostmi
^
meziňárodtí^ úmluvy o lidských právech a kterou by uzavřely členské státy RVHP
a uátavpnX příslušného mezinárodního soudního dvora pro tyto země. Snaha po
sblížení v oblasti lidských práv vé východním bloku byla patrná v mnohých dalších
í
projevech^ P.Pespíchal v písemném příspěvku navrhuje např. vytvoření sítě pro
dialpg yýchpd-VÝchod. V diskusi o odpíračích se mluvilo i o konkrétních případech
: uvězněných.^ ödpiraču- (v Ma 3ar.sku to je např. Zsolt Keszthelyi)¡, .' M.Barábás se ,
!
,
^
' odmítl .vyjádřit,y.'než si opatří přesné informace. Dále byl
připomehuť"případ Lászlo Rusaie, který je v Maďarsku
vězněn
za
Vystavení
Kossuthóya emblému. Bylo však dohodnuto^ že diskuse ne^áyí
a oficiálního
mírového výboru o těchto vězních bude pokračovat.
'--'-' 5to účastníků fóra podepsalo závěrečnou 'rezoluci, požadující jaderné a
koovcnchg! P^ž^rojení a stažení cis ich vojenských jednotek ze; západoe vropsíkých
;a / východoevropských zemí; k rezoluci vyjádřili rovněž své odhodlání usilovat
o éko^ogickč^ a občanskou společnost. M^Barabás se k rezoluci nepřipojil.
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Setkání
sil" v Mariánských láaních .
Ve dnech 2b. a 22.11. se konal v Mariánských lázních třetí "Dialog mírových
sil CSS^ <?
jehož se z čs.strany účastnili zástupci oficiálních mírových
organismeí (íís .mírový výbor^ Pacem in terrio). Z. německé strany se původně
pQ^taip s ^častí delegace SPps která však nepřijela, protože čs.strana nevyhověla
požadavku, #.by sé - setkání mohli zúčastnit rovněž z ás tupci Charty 77^ Dia logu .j^,;
se áúchetniť z SPD pouze šéfredaktor parlamentní tiskové služby He lmu t $chmi31.,.. ^ }j
Reprezentativní ďelegáci vyslala'; Pax Christi.' tlčast strany Ke len ých by la''' ^ značná
o^eze^äy - ^e jména protop že .přednímu funkcionáři této strany Milanu Horáčkovi
pdepřely q^.iířady vy'd'^'t::'"vstupní vízum.'.': Zelené' zástupová 1 pouze Úl li Fischer,
'
který během jednáhíopakovaně vyjádřilstanovisko své stranya že.k setkání tohoto
typ^ mají
přizváni zástupci Charty 77. Ulli fischer odje1 po jednání do
Prahy, k^e iřavstívil mluvčí Charty 77 a několik jejich signatářů.

Holandský ^Kulatý stul" nepřijel .
"
\ ^ '.'
.
29^íl. 19.87... sé . - v - Praze'; konal mezinárodní " mírový seminář,. PPzvání od
Čs.mírovchó -výbo ru obdrželo též holandské sdružení Kulatý stůl pr^ti jadernému
žbrój^ní. Kulatý stůl seskupuje zástupce většiny politických stran - křes^ánjáke^
socijaln^ a liberální demokraty, radikály, pacifisty, komunisty a evangelíky,
jahp clpny je Hezicírkevní mírová řada IKVý Pan Christi¡¡, Humanistická mírová
rada, Stop Nrbombě, ženy oproti jaderným zbraním, Platforma radikálních mírpvýčh
skupin, dálp odborové organizace FNV a CHV.se statusem pozorovatelů e Svaz
Sekretariát řídí Meaicírkevní mírová rada-IKV. Předsedou jc profesor fyziky
. . .idr /E gh e c t' ^pe ker.'.
'
'^'ř^V'''':'"''; . ; '
; : V^hl^detrt, k tomu, že požadavek Holan?anü, aby se jednání o třetím helsinském
^
koši $ zvláště o svobodě projevu a.svobodě cestování/ zúčastnili též s igtiá táři
Charby
Dicnstbier, Jaroslav Žaneta^ ^lartin PaioUŠ,' Jan Stém . .r á
/Jiří
Hájekg byl
mírovým výborem odmítnuty Kulátý stůl sé rozhodl, že jeho zástupci
;do Ptrah^
0 tomto kroku informoval zmíněné čs.občany prof.Boekcr dopisem

.'.''..

popiš 22 cs. občanů do Moskvy
22 bývalých funkcionářů KSČ žaslalo dně 3.11.1967 dopis mezinárodnímu setkání
komunistických á levicových stran a hnutí, které še konalo v Moskvě 4. - .Signatáři dopisu píší o demokratizačním procesu v r.1968^ potlačeném zahřaoi^ní
yojenskou intervencí a zmařeném následnou politikou tzv.normalizace, a soudí,
%e prdblěmý spojeno s "Pražským jarem" 1^68 jsou stále otevřené a nemohou být
Oponíenuty,
Setkání v Moskvě by mělo být podnětem pro zúčastněné politické strany, aby
politici podílející se na moci pochopili potřebu svobody pro druhá a
demokratickeho dialogu s vlastní Společností
hlavně á těmi, kdo vyjadřují
názory mlčící většiny.
Lidové noviny opět vycházejí
Za řízení redakční rady ve složení Jiří Dienstbier; Václav Havel, Ladíšláv
He jdánek, Miroslav KÚsý, Petr P í Lhart ^ FranCiack bamalík, Zdenek Urbánek, Josef
Zvěřina a . odpovědného redaktora Jiřího Ruml^ ^ys^.o v listopadu druhé nulté číslo
nezávislého měsíčníku Lidové noviny.
V jednotlivých rubrikách (vnitrcpolitick^sjahráňičnía ekonomické, kultur
a sportpvní) uveřejňují noviny
celou řadu Morově, nejrůznějších materiálá,
zabývájícícti se událostmi v Československu i ve světě, (xerox, 24 stran)

Céna Kilatha We inera časopisu Prostor
^ Letpsním: rokem -'byla'-''založená' cena''- Milana 'i-Weinera-/ pro mladé novináře a
publicisty samizdatových časopisů a periodik. Za soustavné rozvíjení žiyých
novinářských , záhrů ° rozhovoru a ankety - byla tato cena za řbk 1987 udělená
redaktorům čásopisá Prostor z Hradce- Králové.
.
;Cena je udílena domácí porotou3 jejíž Členové si nepřejí být jmenováni* Výše
ceny je 30G0 ¡,^Kčs ^ Byla vytvořena na počest novi&áře &}Eilaná Weineřa/ který še
aktivně účastnil procesu společenské obrody v r.1968 a v r.1969 zemřel.
Perzekuce amatérské hudební skupiny v Hradci Králové
Dozvěděli... jsme- 'se ' o pronásledování hudební.- sku^iny vystupnj ic í pód názvy
''Hudební hluch'' nebo "Druhá směna v kovošrote"/ jéjíz členové áe domnívají,
žé: se stalí nepohodlnými pro h¿závislou produkci muziky.Kapala je složená &
lidových hudebníků Jiřího RakaŠe^ Romaná Pěničky, Roberta Molina a dalších dvou
člen&s kteří se však po zásahu StB již přestali ná Činnosti podílet. V březnu
1987 byli předvolání na 00 VB v Ur.Králové/ kde jim bylo sděleno^ že pyodnkee
skupiny v Rožnove p.Radhoštěm v r.. H?86 býla protis polečens ky zaměřená a že StB
y 1 a^tní vide oz ázn ani, z abavený při n áhodne razii. V z ář í by li R, Molíh/a Ř ^ ^ěni čka
opet předvolání a bylá jim udělen^, tzv. výstraha^ že sě v r. Ipě7 podíleli
nepovolené činnosti skupiny Eudební hluch, vy&tupovali na nepovolených srazech
mládce se závadovými texty a tím se dopustili protisocialistlcké činnosti
poškozující socialistickou kulturu a zájmy společnosti při výchově mladé generace.
Podle tvrzení J.Rakaše byla u něho provedena opakovaná domovní "prohlídka bez
jeho přítomnosti, poté navstívíl uraď StB á byla mu udčleha tatáž výstraha. V
říjnu a listopadu byli R.Pěnička a J.Rakaš znovu předvoláni "žn účelem úředního
jednání". Nebylo zavedeno trestní stíháním pouze bylo členům skupiny ús tne
naznačeno, že v případě pokračování v hudební produkci bude zahájeno vyšetřování
V.tetóvěci"'ve'de;P'or + Matička.
Skupina se ani pod tímto nátrlákem nechce své činnosti vzdát a její čienové
napsali: "...tp, co delámé^ nás baví a chceme t-sž bavit ostatní a zároveň
využít
přáva^ na vlaistní názor a svobodu projevu zaručenou ústavou"/

Výslechy v Gottwaldově
' Ve. dnech 24. a 25 .11. byli předvedeni k výslechu na Státní bezpečnost čtyři
gottvaldóvšti' občané
' s ignatáři^. a přáte1c Charty 77 a aktivisté přípráynehb
výboru SPUSA - Petr Holubář, ing.Petr Bartoš, Stanislav Devátý ( člen , VONS) a
Jan Kišš. Předvádějící příslušnici VB měli přichystány pro případ kladení odporu
pouta. Předvedení odmítli vypovídat,, přesto jim vsak byly kladeny otázky na
Chartu 77 ^ ua. VGNS^ ' na SP.CSA^ na Slovo; ke spoluobčané^ na Informace o Čhart Ě
77- na styky s velvyslanectvím USA, na dodávání zpráv do rozhlasová stanice
Svobodná Evropa, na financování Charty ze Západu apod. Stanislav Devátý byl
varqván, aby se nepokoušel opustit Gottwaldov ve dnech 4.12. (odvolací proces
s Michalek Mrtvým v Ostravě)^ ^.12. (výročí úmrtí J.Lehnona) a 10^12. (údajně
chystaná demonstrace zp politická vězně v Praze),
''. ' .' '
, '
,.
Policejního varování před účastí na shromáždění v den výročí úmrtí Johna
Lennoná se dostalo v posledních dnech i ntkolika desítkám dalších občanů^ zvláště
ž Prahy.
'*"
.-,
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Hladovka za politická vězRe
Hladovky za politické vězně á e d p 25.11.¿pčastnila 106 lidí, do 19.12. je
přihlášeno'dalších 33. V Gottwaldově a okolí drzí hladovku nepřetržitá od 27.10.
do 18.12. (52 lidí), v Olomouci od 4.11. do konce listopadu (26 lidí). Dva lidé
hladověli 72 hodin.
^
'/-- ' i'' '.
Dopis Františka Vei^e
Libuši Hilhánpvá byl dne
předán t;eptp dogi$i
^ V Českosloý^nskán denním tisku jsem se dočetl o tipm? -''zg americký vězeň Pe.lti^ř
požádal S5SR o azyl,, - dála,' za spvetská vláda jeho ĚáidQSt šetří. Poté bylo
oznámeno, ze mu ,jc azyl poskytnut. 1=
Povzbuzen tít^to příkladem: obrapím se na vládu USA 3 BRD rovněž se žádostí
Oi poskytnutí pplitipkéhp asylu.
^ Jsem politipký vězeň a mohu tutp skutečnost dokázat.
Pověřuji a s^lnomocííuji své přátele v_Ch3Tte 7?
k jakémukoliv jednání
a rozhodování V této záležitosti mým jménem.
Valdice- sárí 19D7
.
František Veis
Nepovolení or^pn^zace CNIJAZZ
. '"
Ministerstvo Vnitra CS^ dne 17.11.196? neschválilo návrh organizačního řádu
organizace ^řNlJAZZ, která chtěla navázat na Činnost Jazzová sekce, s tím, že
předložený organizační řád není v souladu s účelem, který vymezuje s 1 zák.č^68^51
3b. pro zřízený dobrovolné organizace.
.:../'.
Proti tomuto rozhodnutí podal přípravný výbor UNIJAZZ mirtistru vnitra ČSR
27.11. odvolání, v kterém žádáí aby toto rozhodnutí pozměnil tak, že sa
organizační řád UMIJA^Z 'schvaluje nebo původní rozhodnutí zrušil á vrátil k
novému projednání.
- ¿i* " ';'<
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; Přípravné výbory SPUSA sě nesmiřují se svým zákazem
- Dr.Josef PrůŠa^ právní zástupce přípravných výborů Společnosti přátel USA,
zaslal dne 29.11.1937 federálnímu ministru vnitra Vratislavu Vajnarovi žádost
o přezkoumání rozhodnutí ministra vnitra ČSR ipimo odvolací řízení, Dne 21.10.1987
zamítl ministr vnitra Č^R Josef . Jnng rozklad přípravných výborů SPUSA proti
zákazu MV ze dne 19.6.1987. Ve svě žádosti pokládají přípravně výbory rozhodnutí
obou správních 'orgánu za nezákonné a po^a-.injí / aby tato rozhodnutí byl3
přezkoumána mimo odvolací řízení a jako nezákonná a politicky pevhoďná zrušena.

Zahraniční reakce na domovní prohlídky ze dne 22. - 23 10.1987
; Joanne Landyová, ředitelka organizace Camp^ign for Peace and Democřacy{Eas t
and West (adresa: P.O. Box 1640, Cathedral Station, New York, N.Y. 10025, tel.
001-212-7 24115 7) :z a sla la 13.lit.r. Gustavu Husákovi protest proti domovním
prohlídkám u Petra Úhla, Jiřího Gruntoráda a Václava &endy, kt.ere proběh ly ve dnách 22. - 23.10.1987. V dopise se požaduje Okamžitě navrácení zabivenýéh věcí.
l'
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Výstraha Haťtínu".Věchetovi
"'S""'
Dne 29.10. seznámili pracovníci KS StB Hradec Králově npor.Josef Matička
a ppor.Rak 231eteho dělníka Martina Věcheta z Trutnova s výstrahou, kterou mu
Udělil krajský prokurátor. Vc :výstraze se vypočítávají neoficiální koncerty
á akce kulturního undergroundu - poslední byl východočeský WOodstock - , které
v posled^í^h čtyřech letech M^Věcheť organizoval. Bude-"li v tom pokračoval,
bude proti
zahájeno trestní stíhání, uvádí se ve výstraze. Udělování takových
výstrah v s^yl^iosti s nezávislou kulturní činností je v poslední dabe Časté.

PřetiSkovápí ^ jijpe přebírání textu zveřejněných Iňfochcm je iaožně jěn^ A uvedením
pra^epe. Bez ^ jedení pramene jje možno přebírat dokumanty Charty 77, sdelení
VOUS, petl^, otevřené dopisy, fejetony^ jakož i texty, z jojichx cháraktéru
či uvedení
zřejmé, ze nebyly psaním přímo pro Infoch
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