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Dokument; Charty 77}61}88 Neví signatáři Charty 77
Sohumenč Shayty 77ÍH89 Střídání mluvčích
Dokument Sharty 77¡2189 Otřesná událest v Riehalovsích
K 20, iyýre&í Jaaa Polacha..
Veísjná hladovka ss propuštění es.politických vesňů
Sděleni VOKS č^72(FcánŽK Á.Pernického ke stížnosti pro porušení zákona)
373(T.TvaPoch pycpuštěn na swbodu) .
B74(?.ChKeíař a J.KHvan souzeni, pro ččast na sanifcsteci
28.10,1988)
8?3(Další postihy aa účast na manifestaci ŽŠ.1G.MS8)
876(Domovní prohlídka u J.Ulricha)
Pycdaeáa jazzové sekce Ř.S^p k případu P.Cibulky
Prohlášení Výboru na obranu Ivana Jipeuse
Petice 43S
Begkosl&venský helsinský výbor
Xe základníhc prehláseaí mírového klubu Johna Lennoaa
V aasisdatu nová' vyělo,.,
Krátké zprávy (Sena Jama Palacha Evě KaRE&rkevé, Rlsdcvky a petice za
propus&ěoí politických věsňA^ Jednom věčeu: Pozvání do NSR. a Rakcuaka,
Iniciativa společenské obncvy I^DR, Nová pracovní skupina zabývající se
lidskými právy v NDR, V Polsku jinak..., Setkání s Volkerem RÓhem,
Vzpomínka ns Jehna Lenncna, Mesináreání výbor pro podporu Chsrty 77,
Iniciativa aučat.ralekých ebčanů, Rcsauia Ubera.
J.Grunterád! Neec mesi utajovanou, skutečností a pornografií
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Datum posladního textu s&řazeKáho do tohoto .čísla!-10*1.198$
lafeFmaee o Chattě 77 vydává nezávislá redakční skupina signatářů Ch&rty 77
Barman Chrcmý, Podělí 2762, 276 01 MS laik
Pavla Paloušavá, N& Kampě 8, U S 00 Fyaha 1
Petr Shl, ÁnglieM
120 00 Prsha 2
Informace o Cha?tě 77 vychásejí j@ánou sa 14 dní. Jsou periedicnou řiakovineu^
sesávislou jak na $tátní moci, taM i na Chartě 77. Usce spolupracují s -mluvčími
Charty -77 á zveřejňují v plném rozsahu všechny dckumenty Charty 77 ^akcž i vseehna
sdělení WNS. Náklady na výrobu a distribuci jsou hrazeny s dobrovolných příspěvků
í z ciziny. Sígnačáy&m a aktivníe sčaupenc&m Charty 77 v Československu
lafacíi .peskýtúje
technických scžncstí, a to zdarma. ?. p&čgádč' výroby
a distribuce Infcchu, hteré jsou nezávislá na naší-redakci,' jsou naklaáy na jeden
výtisk i s pesčcvným 10 Kcs.
Přetiskování či jiná přebířání textů zvcřcjnených la,fochem je s.ežné jen s uvedenía
pyamene. Sés uvedení-ptametne jsstošne přebírat dokumenty Sharty 77,"sdělení
pe&ice, cčevKné depísy, fejetony: jakcž i testy, g jejichž ehsyskteyn ci uvedení
zřejmé^ že nebyly psány pro lafůsh.
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Praha 18,12,1988
Chsrta 7? & atevřené ačásce. vlastní Meatáty
Sáždý jednotlivec^ k&šdý národ, každé společenství a každé hnntí si v sájsa
vlgstaíhe sebaavédoaŠní Hada Qtáakts, avé iéentičy. Tato otágka, v níž vždy tak
trocha
spMt.ana.itti proudů života a jdeme dál za poahý fakt svá
exist^e, zní$ Kdo jame, kým jsme byli a kýn se sáme a můž<mae stát. Z hlediska
historického.. Čaaa. je dvanáct lot trvání Charty 77 obdobím velice krátícím, i když
z. hlodizíta lidských životů v jejich konkrétních událostech a osadových meznících
je zsísěných iž íet dobou^ která své dějiny jíš aá.
Sa&íst gá&Šres v dané chvíli není provést historickou bilanci trvání či
formulovat filosoíii Charty 77. VždyE
a sadě je naší přítomná áituá-ee sáí^ží.
v její otevřenosti. Jsae si vědomi i teho^ že naše občanská iniciativa,
^ež svýa poaíánís. učinilá věs obhajoby liáakých práv, nepžsdstasmja radikální
aowaa, neboí svým smys-lem a svými cíli se řadí de mohutného a nedohledného proudu
lidského dějinného úsilí o pravdivější a spravedlivější svět. Naše motivace,
naše d u c h o v í 'zázemí i našn životní zkušenosti se mohou různit, avšak jako
signatáři základního prohlášení se patrně všichni shodneme v tom, že hodnoty,
ideály a praktické zásady, na něž Charta 77 před dvanácti lety vrhla světlo osobně
sravníhe xesp-ektu
dety* má sssysl dále tradovat, rozvíjet a chránit.
Jsme tím povinováni' i' ve vztahu k těm, kteří již nejsou awzi námi a ke všem,
kdo svým životem i osobní obští přinesli a přinášejí trvalý vklad pro naši
i huásuenost*
Tonto aa politické události bohatý rok, v němž Charta 77 svým prvním veřejným, .
legálním a nepotlačeným vystoupením prolomila bariéru dlouhé, uměle vytvářené
izolace, bychom chtěli zakončit jednou reminiscencí a zveřejnit plný text úvahy
Jana Patočky,-sepsané na samém po&ítka naší cesty, činíme tak ve snaze zvýraznit
přagvždčení, že naději na vpravdě svobodnou budoucnost sá tan, Mčc si, je dobře
vědom svého původu, k němuž je vázán trvalým vztahem úcty.
Stanislav Devátý
Milně Hájek
Bohamír Jasát
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
Jan Pstačk&x Sis je a
seaí SMrta 7?
Froč je préve ^a. její straně a šéásé psml^vy
-násilná opatření jí
DneSai lidstvo, rozervané ideologiemi, nespokojené uprostřed blahobytu, očekává
toužebně' a horečně řešení od nových a nových technických receptů. Sem náleží
rovněž spoléhání aa politickoa.moc a stát; vždyM stát se jeví vždy zřetelněji
veli&ea výrobnou a,zásobárnou síly, diápegající všemi síláni, které jinak existují,
fyzickými-i duševními.
Myslitelé se však rozhlížejí a pozorují, že morálka, skutečně přesvědčivou
nauka zásad a bezpečného vnitřního myšlení, se nepodařilo technicky vytvořit,
protože to nelze* Nelze důvěřovat ani ve zvyk, v to, že pořádek fakticky vzniklý
se scan* druhou příreseRosši; ani v soc donucení bes vnitřní přegvěáčsnosti lidí.
Aby sa lidstvo- rozvíjelo ve shodě a- možnostmi technického, iMtznaantálňíhe
rozann, aby pokrok vědění a dovednosti byl možný, musí být přesvědčeno 'o
bezpodmíneČnosti zásad v tomto smyslu "posvátných", pro všechny vždy. závazných
a sehopnýeá vymezovat účely. Jinými slovy< je třeba něčeho zásadně ne-technického,
ne pěaze zprostředkovaného, je třeba morálky nikoliv úskočné a příležitostné,
nýbrž naprosté.
To znamená* záchrana v t&chto věeech nelze očekávat od atáta,-od společnosti
výMábai, oé mocí a sil.
- Jak tádí by všichni hlasatelé jedaovlády faktů jako prostředků k libovolným
účelům dali Část svých příliš evidentních "pravd" za jedna jedinou,
závaznou praktickou pravda nsrálky! Ale není to možné. Všem akamalacím moci' bylo
v našem století, přáno^ aby se uplatnily jako nikdy dosud.. Výsledek co .do
přeevaéČení lidí je.však opačný;, to by.a&lo dnes být. jasném
'. -.-.
Boz narnvního nákladu, bon přesvědčení, ketré není věcí oportnnity,. o&olnozt^
a očekávání výhod, žádná * sebelépe technicky vybavená'' společnost nemůže 'Čangoyat.'čMtálka však zde není ^ tomu. aby společnost fongcvala, nýbrž prosté k tcarni,
aby Člověk byl člověkem. Nedéfinaje ji Člověk podle libovůle svých:potřeby přání
tendencí & tažeb^'. nýbrž ona to je, která vymezuje-člověka. .

Proto aa domníváme, Ž# je na čase, Aby tyto jednoduché$ ale
skašeností
dlouhých desetiletí ověřené teze, které každý nějak pocižuje,
njasaěně
pronikly
vědomí všech, a že je k tosu vhodná doba, Proč?
Pojem lidských práv není nic jiného než přesvědčení, že i státy a celá společnost
se staví pod svrchovanost mravního cítění, že uznávají něco nepo&íněného nad sebou,
ač í pro se je sáv^sně posvátné (nedotknutelné),' a že svými silami, jimiž tvoří
a sajižtují právní normy, míní přígpšt k tomuto cílí.
Totéž přesvědčení žije i v jednotlivcích a je základem pro plnění jejich povinností
v Žtvóčě soukromém, pracovním i veřejném. Jedině v souladu s ním existuje skutečná
záruka toho, žé lidé' nejednají jen pro výhody nebo ze strachuj, nýbrž svobodaě,
gedp-ovědae.
. Tomito přesvědčení dává výraz Charta 77, která je výrazem radosti občanstva nad
tis, že jejich stát padpis&íHs ktarýa a a stvrzují práva člověka a kterým ge tenče
akt stal Československým zákonem, se stal' výrazem v&le týchž občan& přispět ze svá
strany k uákut-ečnění a veřejně se odehrávajícímu plnění v tomto aktu proklamovaných
ssásaá.
Signatáři Charty 77 za proto domnívají,
tento akt daleko přesahuje svým* významem
běžná mezinárodní émluvy, které jsou záležitostí státní (mocenské) oportnnity,
pwávadž zde zaaahuje do oblasti mravní, duchovní. To a nic jiného je pro signatáře
oním, d&vodem i příležitostí, eaoH vhodnou dobou, kdy ze dwaiřívají, že je nezbytné,
aby dali najevo, že ehápoa, oč běží, a proto vystupují ae svou iniciativou.
Bvedeaý vztah mezi mravní oblastí a aassi společensko-politiekou oblastí státní
Beci ukazuje, že v Chartě 77 neběží o žádný akt v užším slova smyslu politieký,
o, žádnou soutěž, a záaah do aféry jakékoli funkee politické moci. Charta není ani
spolek, ani organizace, její báze je čistě osobně-mravní, závazky z ní vyplývající
sají rovněž tento charakter*
Připomíná však výslovně, že již před stoosmdesáti lety bylo přesným pojmovým
rozborem ad&yazaěnc, ze všechny mravní povinnosti spočívají na tom, eo lze nazvat,
povinností člověka k sobě, která zahrnuje míso jiná povinnost bráatit se proti
jakémukoli na sobě páchanému bezpráví.
To všechno znamená, že účastníci Charty nejednají z jakýchkoli zájm&, nýbrž z
pouhé povinnosti, z příkazu, který stojí výše než politické závazky a práva a je
jejich pravým, jedině spolehlivým základem. -účastníci Charty si neosobují nejen politická práva Si funkce, ale dokonce ug
nechtějí být žádnou mravní autoritou nebo "svědomím" společnosti, nad nikoho se
nevyvyšují a nikoho nesoudí; jejich úsilím. je jedině- očistit a posílit vědomí, že
existuje vyšší autorita, které jsou gavásáni jednotlivci
avém svědos:i 's státy
svým podpisem na důležitých mezinárodních smlouváeh; že jsou vázáni nejen oportunně,
podle pravidel politické vhodnosti a nevhodnosti, nýbrž že jejich podpis ..znamená
tu závassk, že politika podléhá právu a nikoli právo politice. Za k povinna-stí bránit
se proti bezpráví náleží možnost informovat kohokoli o křivdě, která se jednotlivci
děje a -že tato možnost nepřekračuje rámec povinností jednotlivee & sobě a aeznaasaá
pomlnvu kohokoli, ani jednotlivec, ani společnosti, je zřejmým důsledkem tohoto
hlediska.
Je dále důležité, aby si každý uvědomoval, š e k zastávání' svých mravních, práv,
tj. povinností k sobě i k druhým, není zapotřebí žádného sdružování, poněvadž zde
nemluví nic než v každém jednotlivci přítomná úcta k člověku jako: takovému a % terna
smyslu pro obecné dobré, který činí člověka člověkem.
Proto Žádný jednotlivec, který skutečně je utlačen^ právem se nemá cítit isolován
a vydán přemoci okolností na milost a nemilost, je*li sám odhodlán,,nerezignovat
na povinnost zastávat se sám sebe, která je též povinností k společnosti,' jíž- j$
fakticky članem*
.
#čelem Charty 77 je proto spontánní a., vší vnější závaznosti. prps.tá - solidarita
všech, kdo pochooili význam mravního. smýšlení nro reální společnost a její 'normální
fungování.
Považujeme ze všech těchto důvodů údobí, v němž podpis prohlášení, lid%hýeh'-. práv
se stal možným, za navou etapu v historickém- dění, etapu, jejíž dosab jé
protože znamená -obrat ve vědomí lidí, v jejich poměru k sobě 'i společnosti; .

\

M ž í ánea o
aby pehatitky jednání neležely sadál^ jedině nebo převahon v eblagtí
strache a jg^ýheáněaí, nýbrž v getS & tosm, se ja. v
vyššího, v
pro.' povíasoati,' pro. obecné dobré, pro aagbyčnogt vsít: na sebe v teste aašm i
aepohoálís s^pcehopesí a jisté rigiko.

Charta 7?¡61 §88 Soví aignatářs,
30.12.1988
K, pseĚíMš^wí Charty 77 ze dme 1,1.1977 se v době mezi l.ríjaes a M.proaínceat
připojili
další sigaaĚáři^
B'rantišek
dělník
Sdaněk Bál-gk^ operátor
Richard Boháč,.atáííaía
íindřej Ssťáýs topi&
ůcakar Sětákí d&ehoáe<s
Lnbemír 'Fiala
Sána Fialová
LtsboS Feltya, dělník
Pečr SoleSek^ zeiezsieaí dělník
Svatopluk Sor^čna s pečovatel
Pa^sl JeráMĚs, dělník
Aana Xaiserová, d&ohodkyaŠ
Amoší: KohnĚ, technik
Daniela Koliniová. dělnice
Kape ská. v domácnosti
Karal Koutsky, dělník
Václav Kovařík, áělaík
iag.Bobusir Knba^ sKreáoškolgký pmiesor v-v.
Stamialav Rasarií^ řidič
Ota Klejnek^ invalidní d&chodee
Karel Ontrata, dispečer BSD
Kamil Peťtevickýs dělník
i
František Suehýs d&lník
Martin Smíá^ čepic
Jiří Setměl5 dělník
Edánšk VaKhtl, dělník
Rudolf Veselý, výzkumný praeowík
František Vlach; dělník
Věra Tomanová, dúchodkyná
Milan Sidlický
Ve stejném období odveleli sv&j podpis pod Charton 77 Leoš Snda s Radek Skryje.
Staaialav Se-vátý
Miloš Hájek
Bohumír Jaaát
m.lm*s:í Charty 77
sluvcí Charty 77
slwčí Charty 77

Charta ?7)l)g8 Střidásí mlnwích
2.1,1989
2.1.1989 nastonpíli aa místa doeavadaíeh stlnvžích, Stanislava Beváčébo, Miloše
Eájka a Bohumíra
mlnvčí noví: Tomáš RraáíLaks Bana Němcová a Sas a Vondra,
Stanislav Devátý
Miloš Hájek
Bohumír Janát
íng.TogíáS Hradílek
mluvčí Charty 77
Žahradní 892
731 31 Mpaík nad BeČvw

Basa Němcová
mluvčí Charty 77
Jecaá 7
12$ 00 Praha 2

'

Saša Vondra
mlavší Charty 77
Trojanova 1
120 00 Prah .2

Eívotepiey soyých mluvčích
iRaeáš Srsdíl^k
ae inarodll 2$.4.1945 v Lipníku nad Bečvou íokres Přerov) v rodině bemího- úředníka.
Základní A střední školu vychodil ve svém rodišti. V roce 1967 ukončil studiem
goetaehniky na agronomické fakultě Vyaoké školy zemědělské. Zájem o věci veřejné
ho.přivedl v roce 1966 do řaď člea& KsB, Po ukončení vojenaké služby aaatoupil
jaké faremní sooteehnik do Semenářského státního statku, kde byl brzy zvolen
do funkce-předsedy ZO KSB. Po nástupu 0.Husáka do čela strany byl této funkce
zbaven a v září roku 1969 požádal o zrušeni členství v KsB,
což bylo provedeno
formou vyloučení. Zároveň odešel ze statku a počátkem roku 1970 nastoupil jako
zooteehnik de JZD Týn nad Bečvou. Když v roce 1973 došlo ke sloučení několika
družstev, byl pověřen řízením celé živočišné výr aby, ale už po dvou letech byl
sro údajné proti,sovětské a antisocialistieké názory přeřazen na funkci referenta
pro zásobování a prodej. V lednu 1977 podepsal Chartu 77 a v polovině téhož roku
byl donasea z družstva odejít. Nastoupil tehdy do Severomoravských dřevařských
aáveá&s n.p.Susparkí kde jako dělník na pile pracuje dodnes.
V roce 1987 byl obviněn s přečinu a odsouzen k peuěžité pokutě^ protože aa
prvomáj&vé manifestaci v Olomouci vseyčil spolu se svým přítelem: transparent
$ heálem "Charta 7? vybísi k občanské kuráži."
Tomáš Hradílek je zakládajícím aktivistou SPU8A, p&vodním signatářem manifestu
anutí za občanskou svobodu a členem jeho prozatímního koordinačního výbore.
Politicky inklinuje k sociálně demokratickému proudu. Je ženatý, má dvě dospělé
dcery a třináctiletého syna.
Basa. Hěssssvá
se narodila 14.1.1934 v Mostě. V roce 1955 bylá pokřtěna v katolické církvi.
V letech 1953-58 studovala na filosofické fakultě Karlovy university obor
psychologie a filosofie,, Navštěvovala souksromé semináře prof.Jana Patočky. 'V
roce 1958' promovala jako dětská a klinická psycholožka. V šedesátých letech ze
účastnila ekumenického dialogu, který probíhal ua p&dě Komenského evangelické
bohoslovecká fakulty v Prase. V letech 1967 a. 1968 navštívila mezinárodní
konference pro dialog mezi marxisty a křaačamy v Nizozemí a Západním Berlíně.
V roce 1966 se podílela na laických snahách o obnovu církevního života a sociální
prestiže početných rodin u aás, Sedmdesátá léta jí přiblížila prostředí českého
hudebního undergroundu. V roce 1976 se angažovala za osvobození trestně stíhaných
hudehník& akupis Plastic Peeple a 38 307 a dalších, Pro tuto svou aktivitu ztratila
téhož roku uplatnění jako psycholožka u hluchoněmých a v psychologické poradně
pro vysokoškolské studenty. Patří mezí první signatáře Charty 77, Nadále pracovala
jako uklízečka a dcsovnice aí do doby, kdy jí vznikl nárok na invalidní, důchod,
členkou UONS je od jeho vzniku v roce 1973. V roce 1979 byla v procesu proti
člea&a tohoto výboru po p&l roce vazby oáeousena k trestu dveu let vězasí s
podmíněným odkladem na pět let.
Bana Němcová je saatkou sedmi dětí, dnes již dospělých.. Její veřejná společenská
činnost je motivována křesťanským životním postojem.
Saša Vemára
se narodil 17.8.1961 v Praxe. Po mačuritŠ na gymnáziu studoval geografii na
přírodovědecké fakuítž Karlovy university^ kterou v roce 1984 absolvoval diplomovou
prací a geomorfologickým zaměřením.- Poté p&soMl na fakultě ještě jeden rok jako
8tážists,s složil rigorosní zkoušky a dosáhl hodnosti doktora přírodních věd.
Po dva roky táž navštěvoval soukromé filosofické semináře Ladislava Rejdánka.
Od roku 1985 pracoval jako správce depozitáře v orientálních sbírkách Náprstk6#
amsea a pak krátce jako topič. Nyní je zaměstnán jako programátor.
Už od začátku osmdesátých let působí v nezávislé kultuře, blízké prostředí
českého undergroundu. Byl manažérem rockové skupiny Národní třída - a od rok" 1 9 ^
je jedním z redaktorů literární samizdatová Revolver revue. Publikoval také mnoho
článků, reportáží a roshovor& v měsíčníku B á p r s t k o v a R e v o l v e r revue, Yokně.
Lidových novinách a Informacích o Chartě 77.
Saša Vondra je členem Polako-Beakoalovenská' solidarity a snaží ae aktivně
navazovat spolupráci s nezávislými skupinami nejen v Polsku^ ale i v ostatních
zemích střední a východní Evropy. Chartu 77 podepsal ua jaře rokn 19§7, Je ženatý
a žije v Prase*
*

Charta 77!2.}8$

Praha 8.1.19á9
Otřesná událost v Míchalovcíeh
Federálnímu shremážáčaí$ předaednietvu vlády 8SS&, Generální prokuratuře S88&,
federálnímu 'sisisterstvu vnitra.
Ja naší povinnosti informovat československou veřejnost a kompetentní orgány
0 závažné události, která se odehrála v závěru minulého roku.
geámatřicetilečý zemědělský inženýr Josef Babjak, vedoucí zelinářské výroby
JZD Naeina Wes, jel v poledne 22.12.1988 po zledovatělá Okružní ulici v
Hichslovcích. V d&aledku smyku se jeho vus dostal doprostřed vozovky. Zastavila
ito hlídka VB^ která ho násilím vytáhle z auta s za neustálého bití , ho, přinutila
nastoupit do policejního vosu a odjela g ním neznámo kam. Jeho manželce, dětské
lékařce michalovské nemocnice, odpoledne někdo telefonovali ze jejího muže "bijí
aa ulici policajti". Později jí pak příslušník SNB sdělil, se manžel mel autonehodu*,
a at si přijde pro auto na Okružní ulicí. Když pro auto přišla, stálo neporušeno
u obrubníku. Jozef Babjak se vrátil dom& asi v pul páté, zbit, tělo plně modřin,
levou ruku úplné zčernalou. Byl silné otřesen a své ženě yak'!, že si asi nedovede
představit, jak strašně ho bili. Vozili ho po r&zných místech a esustáte tloukli.
Bylí dokonce v nějakém doaS, M e bití pokračovalo. Mlácení přestalo, až když Josef
Babjak příslušsíkés pohrozil, že pohmožděniny ukáže lékař&m. Potom jej zavezli
do středu města a vyhodili s auta.
Druhý den, 23,12.1988 v poledne. ing.Babjak v Nacině Vsi náhle zemřel. Jeho
přítel, Vladimír Haluška, jej naložil do automobilu a odvezl do michalovshé
nemocnice. Všechny pokusy o jeho oživení, které převáděl primář dr.Ladislav Mrug
vsak selhaly, V pitevním protokolu, který podepsal patolog primář ér.Ladislav
BedkOa byly uvedeny následující diagnosy: krváceni do žaludku, krvácení do střev
a do pravé ledviny a selhání srdce ne základě nedokrvení.
Josef Babíak byl ženatý, otec dvou nezletilých ehlapcâ, člen komunistické strany.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že policisté, kteří s ním tak surová zacházeli,
usilovali o jeho smrt. Přesto zemřel. Mohlo se te ale stát proto,, Že Bezpečnost
v této zemi až příliš často zakouší pocit beztrestnosti. Kolik stížností občanů
na zjevně nezákonná počínání přísluSník& Bezpečnosti nebylo nikdy vyřízeno? Kolik
oprávněných stížností se dokonce obrátilo proti těm, kteří se odvážili si stěžovat?
V kolika procesech bezpečnostní orgány křivě svědčily? Jak často jsme se setkali
s arogantním chováním anonymních příslušníků represivního aparátu? Udržuje-li
se takováto koncepce bezpráví, má to pra společnost tragické d&sledky,
Je smutné, že se veřejnost dozvídá o nezákonných praktikách až ve chvílích,
kdy dochází k takovým tragickým událostem. Žádáme proto pečlivé vyšetření celého
případu, potrestání viníků a podrobné informování veřejnosti.. Především požadujeme
širokou veřejnou diskusi o úloze bezpečnostního aparátu ve společnosti. Zároveň
naléhavě vyzýváme přísluSné orgány? aby d&aledaou kontrolou a včasným postihem
1 menších přestupků proti právnímu řádu zabránili všem projevům policejní svále.
Tomáš Hradílek
mluvčí Charty 77

Dana Němcová
mluvčí Charty 77

Saša Vondra
mluvčí Charty 7?

,„

K 20. výročí asartí Jana Paíaeha
Petr Plseák sa Seská dětí, mluvčí Charty 77 Tomáš Bradílek, Dana Němcová '.a
SaSa Vondra, dále Heřman Chromý, Stanislav Punc a Ota Veverka sa Mírový klub
Lemaona, Ondřej Berný, Jana Petrová a Milog Zeman za HMS a Petr Bartoš,' Pavel'.
Jungmaan a Bedřich Koutný ze SPUSA napsali
198$
v 'Praze 1 dopis, v nSé^.
ho informovali, že 15.1.1989 ve 14 hodin se sejdou na Václavském náměstí ke krátké
vzpomínce na Jana Palacha. F dopise nezávislých iniciativ se uvádí, se vzhledem
k charakteru vzpomínky nesají její účastníci oznamovací povinnost ve smyslu zákona^
Bne 6,1.1989 -vydala vedoucí odboru vnitřních věsí ONV v Praze 1 JUDr.Eva Baráková
rozhodnutí, jímž se konání vzpomínkového setkání zakazuje, Argumentuje přitek,
jako obvykle; mimořádným zákonem z roku 1968'a novou vyhláškou Národního výboru
hl.st.Prahy z října loňského reku, podle níž se shromažďování
v
tsv.památkové
rezervaci hl.m.Prahy umožňuje jen organizacím Národní fronty. Zástupci pěti
nezávislých občanských iniciativ upřeli zákazu ONV v Prase 1 právní platnost à
"navíc, bea ohledu na toto stanovisko, podali dne $.1.1989 formální odvolání.

i? němž uvádějí, že se ke vzpotaince ssjdou v každém případě.
Fe PtďEě kolňje letákg upozorňující občany na pietní vzpomínka na Jana Palacha
u. jeho
na hřbitově va Všetateeh a Mělníka - po celý áen dne 2í.ledsa 1989á
&Bč#. a fotografií Jans Palaoha je ozuačen názvy p&ti wedeaých aezávlslýeh
iaičia^ív*

7.3,.1989 ao v Praze
kolektiv mluvčích Charty 77 a mimo jiné se rozhodl
vyjádřit solidarita s československými politickými vězni a podpořit svou šááagt
o jejich propuštění společnou veřejnou hladovkou dne 22.1.1989.
Tomáš BraAíiok
¿3'iuvči Charty 7?

Sama Němcová
sžlwČí Charty ??

Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Séšleaí
sa
aez^ravedliyg
který je čz^Mges pra IMsĚíá.
práva a člsses. Mezinárodni fa<ánx-aee pte líáaká p^áva (FIBH)
Všechna sdělení V8H8 jsou zasílána Federálníma shromáždění. Jména a adresy člen&
V0B8 jame avořojmili.w sá&leai g.860*
(PodrnSt: A.Pemlekého.ke stíšaosKi py-o pocuSení zákona)
Jak jsme již informovali (viz sděleni č.785), byl loni odsouzen k trestu ..dvou
a P&1 roku odnětí svobody ve III. NVS Antonín Peznický, 381etý dělník z Valašského
Meziříčí, aa konflikt s hlídkou VB na nádraží v Pardubicích, kde 1,3.1988 čekal
ne vlek při návratu z předehoziho výkonu třeztu. V souhrnném sdělení (2.860-I*A-8)
jsme mylně informovali, že byl odswMsen za tr.čiay hamabení republiky a jejího
představitele Í5103 tr.z.h hanobení státu světové socialistické souatavy a jejího
představitele Í9104 tr.'s.] a hanobení národa, rasy a přesvědčení ÍS198 b{tr.z,3.
Ve skutečnosti byl z těchto tr..čin& pouze obvia&a, a to proto. Se aa po zédršsasí
v nádyašní hale ve alušabní místnosti VB kriticky a hánlivě vygadřoval e KsB,
Stalinovi a Ušákovi. V prAběhu tr.stíhání byty tyto tr.činy překvalifikovány
a A.Pemioký byl obžalován a odsouzen za cr.č.výtržnictví podle §202 odst.l
tr.zákona, jak uvedl Antonín Pemieký ve - svém. podnětu ke stížnosti pro porušení
zákona z 21,7.1988, došlo k této změně právního posuzování proto, aby se zakzyl
politický podtext případu, Pro zd&vedaění této nová kvalifikace jeho jednáni bylo
zároveň stíhání rozšířeno o postih pro jeho chování v nádražní hale, kde si se
skupinou mladík& krátil čas čekání na vlak cvičením klikA a karate.
Ve svém podnětu ke stížnosti pro porušení zákona poukazuje A.Pezaický na to,
že soud nevzal v ávahu, že chováni v nádražní hale nelze kvalifikovat' jako
tr.č.výtržaictví, protože zde chyběl '.ámysl tr.čin spáchat, reap, chyběl áayal
přshao či nepřímo, porušit zájem chráněný zákonem. Dále uvádí, že změnou právní
kvalifikace a odsouzením pro výtržaietví, které je tr.činem jen tehdy, je-li
spáchané na aístě veřejnosti přístupném nebo veřejně (tj. před ví es. než dvěma
osobami současně přítomnými), došlo k dalšíma porušeni zákona! slovní konflikt
ve atužebaS VB, místnosti veřejnosti aapčtstmpaé, se odehrál jen' za přítomnosti
dvou přialašaik& VB a zákonný znak veřejnosti tohoto tr.činu nebyl tedy naplněn.
Taká nebylo zákonné posuzovat jako tr.čin 'výtržnictví Perniekého slovní átok na
prezidenta republiky, neboB zákon nevyžaduje, aby tento skutek, jehož spácháhéa
ze naplauje skutková podstata tr.Čiau hanobeni tépubliky a jejího přadztavižala
poále $103 ap.zákona, byl spáchán veřejně^ A.Peraický měl tedy být- odsouzen potáa
pro snižováni vážnoati prezidenta republik podle §103 tr.zákona; soud porušil
zákon tim, že ho za tento skutek odaoudil jako za tr.Čia,' výtržnictví a tím, že
ho odsoudil za další výroky ve služebně'VB a-za chováni v nádražní hala.
Krajský prokurátor v Hradel Králové JDDr. Joaef Valenta dne 10.10,1988 poda&t
ántoaína Pěrnickéha jako ned&voáný odlišil.
ántťmía Pereieký jako zvMšt nebezpečný . recidivista - gtrávil totiž sa o^áábaé
verbální tr.činy ve vězení již víee seč áaset let - va 111. m?S v NVÚ
Valdice,
Rovněž při výměře tzestu postupoval soud jako u zvlášť
nebezpečného
reeidiv^atý;
uložil mu třoak v horní polovině nově vypečtené^.treataí s<Mchy, která, je o polovinu
vyšSí sež s ústatnich paeMtelá (u
výtržnictÝitrést ukládá v rospěči^,'

1 a p&l až 3 rohy). Podle zákona o ochranném dohledu vložil soud A.Pemickéaa:
zřejmš i. ochranný dohled, jemuž bude podroben, stehně jako vedlejšímu trestu
dvouletého zákazu pobytu v Pardubicích, po výkonu trestu, který za normá4-ních
okolnosti skončí 1,9.1989. 8tamoveaá doba ochranného dohledu nám zatím není známa.
C pMpadu Antonína Pernického jsms ao dozvěděli náhodou. Je nám znáac, že v
čs. vězeních je snaho lidí, které atihl podobný - osud* Ukládání draatickýCh trestů
za údajná hanobení představitelů, k nimž Čs.orgány činné v tr. řízení počítají
v tomto případě i mazového vraha Josefa Stalina, je v dnešním světě zcela-ojedinělé.
Příznačné pak je, š$ ze Čs.juztice znází-alespoň
částečně
zastírat -politickou
podstatu těchto' represí, které samozřejmě souvisejí také z justičními vraždami
a dalšími zločiny 30,let. D&sledkes je pak savá porušování sákona.
Naše slovo vyřčené ve prospěch politického věssě Antonína Pernickéhog který
strávil téměř polevinn svého dospělého života ve všzení, ppaváěpoóobne nassěni
jeho tragické postavení. Stovkám a tisícám lidí z podobnými osudy at&že poséci
jen d&kladná proměna společenské atmosféry, prohloubení právního a historického
vědomí a především zrušení, resp. novelizace politicky represivních ustanovení
tr. zákona. Zveřejňováním takových případů, jako je případ A.Pernického, chceme
k těmto společenským změnám přispět.
V Praze 4. í.1989
#

Sdělení $,873 (Tomáš Tvarech w^puščěn sa svoboda)
Městský soud v Pzaze rozhodl dne 3.1.1989, že stížnost prckarátorky proti
usnesení obvodního soudu v Praze 1, jímž se Tomáš Tvarech propouští z vazby, za
zamítá. Tis se stale usnesení obvodního goada pravomocným a Tomáš Tvarech byl
propuštěn na svobodu. Jak jsme již informovali (viz naše sdělení Č.848, 843, 849,
850, 851, 861), byl 251etý klavírista a člen Nezávislého mírového sdružení od
26.11.1988 ve vazbě jako obviněný z přečina proti veřejnému pořádku podle $6 a!
zákona o přečisech. Tohoto prečínu se měl dopustit jednak účagtí na sanifastací
28.října 1988, jednak RČaetí na nezávislém setkání poslední sobotu v listopadu.
V hlavním lícení, konaném 8.12.19S8 u obvodního sondu pro Prahu 1 byl vsak uznán
vinným pouze účastí na manifestaci 28.října a byl sa ni odsouzen k jednomu měsíci
s podmíněným odkladem ná jeden rok. Tomáš Tvarech se neodvolal, o odvolání
prckurátorky bude rozhodovat ve veřejném zasedání městský soud v Praze 11.ledna
1989 v 8.30 hod v č.dveří 99 ve II. poschodí soudní budovy v Praze 2, Spálená
al. č.2.
Městský soud v Prase sassítl stížnost pyokuráterky až pe 25 dnech vynesení
usnesení, ačkoliv tak má podle zákona učinit co nejrychleji, Tomáš Tvaroch strávil
ve vazbě o osm dnů více než měsíc, jímž ho potrestal - nadto ještě z podmíněným
odkladem - obvodní soud. Od 23.12. do 2.1. byl Tomáš Tvaroch'v stsKwazbč, z&"trase
dorozumívání a dalším vězněným členem NBB, Lubošem Vydrou* Sabízí se přitom otázka,
zda nezákonné prodlení městského soudu nezpůsobil záměr, aby Tomáš Tvaroch strávil
vánoční a novoroční svátky v izolaci v suterénu ruzyňské
vězníce << v
aale bez
jakéhokoliv vybavení, bez denního osvětlení a z poloviční dávkou aš tak nedostatečná
stravy.
Po propuštění T.Tvarocha zůstávají v* vazbě v ruzyňské věznici již třetí- *S*íc
bez soudního Hasni další dva členové NMS - Sana Marvanová a Tomáš Bvc-řák.
V Prase 4.1.1989
Mš.leaí č.874 (P.Shmelař a J^Křiv-sn ssuzeni prQ účast e,a manifestací 28.18.1388)
Dne 3.1.1989 ae konalo u obvsdního soudu v Prase 1 hlavní líčení v tregísí
věci proti Petzu Chmelařova!, 201etéma učiteli (viz sdělení č.843,850), obViněnémot
z tr.č.útoku na veřejného Činitele podle §135 i la tr.zákona a tr.Čin propagace
íašísau padle §261 tr.zákona. Měl ae jích dopustíí' při zákroku Wž dne 28.16*198$
na Václavském náměstí v Praze. Poále P.Chmelaře- je obvinění v obou 'bodech;! zcela
nepravdivé. V hlavním lícení bylo slyšeno geárn avěákž, dva ' x nich, se
nedos tavili .Proto bylo hlavní líčení odročeno a. bude v něm pokračováno' dne 25'..1.'4989
v 9 hodin v místnosti v č. dveří 133 v soudní budově na Ovocném trhu 14 v. Pz^ze
1. Bude-li Petr Chaaslař uznán vinn^s, hrozí mu trest - odnětí svobody oď Šesti
do tří let.
-

Za účast na mnifestaci 38,10.1988 je rovněž stíhán 271etý elektr^ontér Jan
Křivan, signatář Chatty 77,.obviněný z tr.čin& útoku na vařejnéhc činitele padla
tr.z. a ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle §156a tr.zákona,
za což žat hrozí treač odnětí svobody do jednoho roku (viz sdělení č.850), Hlavaí
líčení v táto tr.všei bylo nařízeno na 9.1. 1989 na 13 hodin do čísla dveří 222,
II.patro obvodního sondo v Prase 1, ůvocný trh 14,
V Praze 4.1.1989
*

.

Sdělní č*873 (Další postihy sa účast na manifestaci 28.13.1988)
Boplnujasne sděleni č.866, kde jame referovali o šesti zatím nepravomocnš
ukončených případech řízení pro přečin proti veřejnému pořádku podle 46 a} zákona
o přečinecb, jehož se měli dopustit účastníci nezávislé manifestace 28.10*1988
v Praze na Václavském náměstí. 0 dalších čtyřech, případech jsme informovali ve
sdšleaíeh &*858 a 861. Rae 3.1.1989 byl pro tento přečin odsouzen signatář Charty
77 Jindřich Tomášek z Chomutova (viz sdělení č*840); sawsoudce obvodního soudu
v Praze 1 JBDr.Jan Bělehradský mu vyměřil peněžitý trest ve výši 1500 Kčs. Obviněný
i. prokurátor si ponechali lhůtu k případnému odvolání.
Bez soudního řízení byly postoupeny, obvodnímu národnímu výboru v Praze 1 k
přestupkovéaa řízení věci LuŽka Crbana, 271etého elektrikáře a Nymburka (viz aáěleai
ě.850) a gignatářky Charty 77 Květy Dienstbierové, nsdové účetní a Prahy.
Z osmnácti občan&, z nimiž bylo nebo je vedeno řízení o přečinu, o nichž jsme
se dozvěděli (skutečný počet bude podstatně vyšší)$ víme zatím o třinácti, v jejichž
věci bylo - byt nepravemocně - rozhodnuto; v jednom případě byl vynesen podmíněný
treae odnětí svobody* ve čtyřech případech peněžitý trest a v osmi případech byla
vee postoupena národnímu výboru.
V Praze 4.1.1989
Sdělení Č.S76 ídoaovní prohlídka u Jana Ulricha)
Ve sdělení S.870 jsme informovali o domovních prohlídkách, provedených začátkem
prosince minulého roka v bytech dvou svědku v tr.všci proti Petru Cibulkovi, kteří
odmítli vypovídat. Dne 14.12.1988 byla v této souvislosti provedena áalsí domovní
prohlídka. Toho dne byl svědecky ve věei Petra Cibulky vyslýchán signatář Charty
77 Jan Ulrich al. , bytem BudevatelR 2!'1693, 360 02 Karlovy Vary. Béhets
šestihodinového výsleehu odmítl svědek vydat magnetofonové kazety, které ádajně
měl mít od Petra Cibulky. Nato byla nařízena áoaovní 'prohlídka v pokoji bytu jeho
matky. Souhlas k ní dostal telfonieky městský prokurátor v Brně. Prováděl ji
mjr.Petřík z KS SNB Brno a kpt.StB Jindra s Karlových Var&. Pří prohlídce byl
nalezen podací lístek od doporučeného dopisu adresovaného Věře Cibulkové - dopis
sám byl již předtím zadržen na poště v Brně. Nalezené kazety byly nakonec Jamu
Clrichovi vráceny. Během domovní prohlídky byl podroben výslechu i otec Jana
Ulrycha, který ho přijel navštívit.
Pátrání po magnetofonových páscích oé Petra Cibulky je rozsáhlé a zřejmá
celostátní. Státní bespečnoat při něm usiluje nejen o to, aby shromáždila á&kasy
tzv.trestné činností Petra Cibulky, ale také aby zastrašila stoupence nekonformní
hudby.- Zdlouhavé vyšetřování umožní jednak řadu záaah& dó soukromého Života občané,
jednak získání nových informací o prostředí nezávislé kultury, a navíc opětovné
prodloužení vazby Petra Cibulky
který je již třetí měsíc věsnšn bez soudního
řízení. (Víz sdělení č,825, 833,'842, S46,'g52.)
Připomínáme^ že pro ochranu Petra Cibulky je ve vazbě v téže věznici, v
Žraě-Bohuaíeích; od 19.12.1988 Eva Vidlařová (vis sdělení S.871),
V Prase 4.1.1989
-Ášř^^^
Přeáneáa jazsevé sekce Karel grp k pří^&áa Petra Sibel^y
Znám Petra přes deset let. Poprvé byl uvězněn za síření tzv. nezávislé kultury.
Tedy desek, páak&, kazet, za pořádání koneert& ve svém bytě. V to době byl již
členem jazzová sekce. Ve vězení podepsal Chartu 77. Poznal jsem, kam byl aařas&a
na nucené práce. Bosna'! jsem vězeňský výchovný prostředek, tvarný díra, kde Petr
přežil téměř p&i roku. Od té doby si umím představit Bantevo peklo. Nedivím 'se,

ž$ při jeho vyaokáB aorálnís charaktere a^ stal ělesem VONS. Stel se jím kvůli
aás všem.
Podruhé geděl
zápia v knize stížností v jedné pražské hoapodš-. Beí dops&l,
že aa jídelníčku aeaí jěáiaé levmé jídle, jak stanoví' předpis, 'již jej Svezli.
Soditeletví se Peťrovi písemně oalevilo. Sond však dal na tvtzení kuchaře, íe
Petr pobuřova.1. Jedeelo se přeee o charCistu. Odseděl si aeda sesíců. K přelíčsaí
ság sepostili. Sía byla. pra poavané se vstupenkami, Kde se v&ek daly zíakats aíkdou goodo aevéděl. Několik hodia jsme prostáli ae ehoábe spolu s ¿iploaaty zesí^
které podepaaly helalmaký aktf Křižovatky přilehlých' ulic byly obaazemy yteoápedaýati
civilisty s čoehajjíeimi dráty. Levné jídlo, chtěl z prostého d&wdu! aa víc nikdy
námele V i ta Eericka. Šabatová, která s aís topila. Mikolášs
ví to všichni,
Petr
výplaty bese zbytku vrážel de aehrávecích aparatur^ teeítaiky^ desek a
pásk&. Neposmel jses v tomto smSre rdřeoéjšího člověka.
Potžečí jej zavřeli, když se vydal de Prahy po zákaze jazzové sekce.
Předeházejíei seeá ss totiž kv&li kaedlík&g a vajíčkem zakázal opasčič Brno. Ma
několik let.
Letos v říjso Petra sebrali počtvrté. P&vodni paragraf překvalifikovali. Jinak
by ho syseli pustit z vazby, jak rozhodl ašatský aoed v Smš*
nedevoiemé
podaikáaí. Zaám ten paragraf. Před dvěma lečy za ašj sedŠl celý výbor jazzwé
sekce* Jak to dopaělo^ vešle de učebnic i de Šedého práva.
Aféra s Petrovým obviaěaím je teprve aa zaSáčku. Stála ve stínu občasekých
sepokojA v říjse, ostudy kolem sympozia a společenských nervozit, které aaplao
propekly taká tenče podzim. Soud ji asi nebude chtít dát de gouvial&stí e obvieěaím
proti Iveee Jíroeses'i, Toaáši Dvořákovi^ Hance Merveso^é, Luboši Vydřeví, Dašese
Skálovi aebo proti delSís politickým -věza&a z posledaích dok, e přete psistups-s
se paragraf e aedovoleaés podnikání, kdyš již tea hlavní aehodlá být veřejně
vysloven.
Co vlaaemš Petr nedwolemého podnikal? Pořizoval Nahrávky skapin a s jejich
souhlasem je mesi námi sířil. Proč nejedaoe někde hodlá chránit uaše séjsy, když
je áo daešeího dse eedokáěe neminovat a Petrovým zevřeaí^ je ničí docela? Kdo
se ho o čo prosí!? Má-li paa prokurátor na wyali spravedlnost podle sákose a jer.
tu, pak se aa aoed tššía $ proto jsea se ¡přihlásil jako svědek. Pracuji v braaši
pornaíe třicet let a umím si spoěíček, kolik mohl Petr vydělat:, ?ýae osobaího
prospěchu je hlavním ukeseteles t sv. oedow 1-saého podnikání. Jsea proto zvědav
aa saaleeký posudek^ který nmsí soud aecřmt vypracovat. Kdyby Petr hodlal
aa kazetách vydělávat, navybízel by k jejich ro^smošovásí dalšími zájemci, eie
s.sopek by teste bránil. Petrovi se as prvaís isístš jednalo o šíření kultury^ křeroe
jgžae Beaohlí sískaí: jisde. Py&vodsÍB jevem aedovolesého podnikání je ntejovásí
takové činnosti. Všichni víse^ še. Petrove plaá eáresa se již po saohp let objevovala
ve všech ingerřsích rubrikách hudebních časopisů, oficiálně vydáveaýeh. Proč mu
tedy dředy několik let teto čianost naošmevaly? Ohrožoval Petr saad socielistickou
hospodářskou seestavtt? Pokeá saáa katelogy sašich grsmofoBo^ýeh íires^ sení v
nich gastaepeaa íádeá kapele aapř. s období 70.let,, kteroe oa propagoval, Petr
prodekci aeseplewel. Bede-li pan prokerátor tvrdit, že Petr porušil nějaké pistmě
předpisy, pak jaké? Před aěkolika lety jasso?á sekce pověřila Petre aby sehrával
hcaenskeH, soudobou vážnou hudbu a delší umělecky kvalitní soaboyy, e k tose účelu
aeehele ne Petrovu aparaturu vyprecovet soedaí odheá. S tis pak požádala Beský
cenový ářads aby úředse stanovil výši ceny ^ ze kteroe budou kazety & další ao&ice
záaaasů přes sekci interně prodávány, Beský ceaový ářed to odmítl. Bedoporečil
ani další postup^ Petr&v nabídkový lise byl velkýs evsak stávalo sa, se o některý
titel projevilo gájom jea dvacet lidí, Kdyby mu šlo o kšeft, držel by se
Jeho gájses však bylo gáokesentovet celou kulterní oblast, kterou státní aonopoíaí
klesy ignorovaly.
Lidi Petrove type poznala každá generace. Kdyby aebylo S^sriasA, Vlech&š Hšlaa&s
Rychlíku, 'Rreurgařcner&, eaoaymaíeh roshlasáká, kterýs se te a tam poměřilo
propašovat dobrou mesike do étere, tBrist&, kteří dovezli eějekou de.ske,, sksBČíl
by jasg u tahací hermosiky. Neaí to áávsá siřelo st a. jséea soařelýeh wádím gás^raě.

Ye stejné ňobéj, M y Petr rozšiřoval pásky s alternativní huábeu jsem ai od jedné
veáaueí kulturního domu výslechy jaké kapely a ní smí hráts hudebnicí v sakách
á kravatách, výjimečně bubeník může sako sundat, texty české a pekuá v angličtině3
pak je smí zpívat občan černé pleti a musí být 3 protiváléčnou .tématikou.
Chci tis. ríeis že Petrův goud, ale i Jirousův, Skálův a dalších; může komusi
posloužit proti naší kultuře. Jestliže jej nevšímavé přejdeme, navlékáme si gakg.
Bude-li soud tvrdit$ že to není sáeah proti kultuře9 at sám Fetrevu práci nahradí.
Hovoří se o posilování právního vědomís Jedná-li se opravdu o tzv.nedovolené
podnikání, chtějme vědět přesně vyčíslenou škodu, kterou Petr Cibulka způsobil,,
nebo sda soud rozhodl "aa základě svého přesvědčení". Přejme, si znát odborné posudky
ekonomů a soudních znalců a oblasti kultury. Mluvme o tomto případě, abychom se
poučili a vyvarovali. Za Petrovo obvinění neseme i my odpovědnost. My jsme si
od něj Magety a další materiály půjčovali, kupovali nebo vyměňovali.
Bursy
jsou
takových lidí plné každý týden a pořádají se dokonce pod patronací státních orgánů.
Petr dokázal shromáždit hudbu a mluvené slovo, které by se vešle nejméně na čtyři
sta elpícek. kdyby o to ovsem někdo stál. Téměř sám. Gramofonová firma se
stopadesáti zaměstnanci by to dělala skoro dva roky, a ještě by žádala ministerstvo
o dotaci.
Patnáct let asa srnou a přátelí chodí hudebníci a něco pro svěji práci potřebují.
Pomáháme rádi. Jsau to plakáty, brožurky, články, cisí nahrávky, publicita, všeho
druhu, shánění zkušeben, techniky, pořadatelů a spousty dalšího. Ěedu
kapel
jsme
vyprodukovali na deskách, nebo "přihráli" do studia, dost jsme jich prosadili
v zahraničí a zpětné ze Západu se nás ptají, komu udělit stipendium nebo kohe
pozvat na šňůru. Bašto nám jako jediné materiály té která kapely pomohly právě
Betrwy pásky. Myslím proto, že bude jen malou splátkou Petrovu počínání, když
se o jeho osud budeme soustavně zajímat, když mu kapely věnují alespoň
jednu
skladbu, M y s se jeho případ stane záležitostí nás všech. Již proto, aby se příště
neopakoval*
? Praze 23.ll.i9S8
^ARTMf
*****
Prohlášení Výbora na, obrana. Ivana Jiroase
K petici ze propuštění Ivana Jirouse se k 31.12.198S připojilo 1739
československých občanů.- Mimo jiné 21 zpěváků a hudebníků, 24 literátů, 26
výtvarníků, 17 herců, 21 architektů. Petice je zasílána kompetentním úřa<3oa i
jiným veřejným institucím. Podpisová akce za Ivana Jirouse bude pokračevat' až
do jeho propuštění. Podpisové archy nadepsané 'Žádáme,
aby
byl
Ivan
Jirone
propuštěn' je možné posílat či osobně doručovat na tyto adresy: Petr Placáks
Chelčického 6, 130 00 Praha 3} David Němec, Ječná 7, 120 00 Praha žg Saša' Vondra,
Trojanova 1, 120 00 Praha 2; Jan Brabec, Belgická 13, 120 00 Praha 2; Ivac. Lsmper,
Rybalkeva 27, 101 08 Praha 10.
Na podpisových arších by mělo být hůlkovým písmem, jméno a příjmení, povolání
a podpis. Současně děkujeme všem dosavadním signatářům petice za projev solidarity
s naším uvězněným přítelem. Chceme také pořádat na podporu Ivana Jírouše aejrŮznějsí
kulturní akce, koncerty, besedy atá, Vřele uvítáme: připojí-li se k nám někdo
s podobnou iniciativou. Státní moc už nesmí být v budoucnosti hluchá k veřejnému
mínění! My sami se musíme o to co nejvíce- zasadit.
. ' '-.
V Praze 5.1.1988
,
Za výbor s Petr Plaeák, Ivan íaaper, Jan Brabec
'AuMnMř
a****
Petice 430 občanů
,
Dne 31.12.1988 byla Federálnímu shromáždění a předsednictvu vlády ČSSR
edealáaa
peticet jejíž text vypracovali aktivisté' SPWSá.. Podepsalo ji 430 občanů z 91 <a$ce'-- Šech a Moravy. ? úvodní části obČaná poukazují na rozpor mezi veřejným ujiščovánígL
československých úřadů o dodržování lidských práv. v naší semi a stávající gítuae^,& \
Poté podepsaní požadujís
... {'
S Neprodleně -ae postarejte o propuštění politických vězňů Jiřího Boháče, Viktorá\
Dedery, Petra Raapemanna, Ondřeje Hocha, Kamila:PstroviCkého, Josefa RBmera, Františka
Veise, Jiřího .Wolfa a dalších, jejichž jména-'neznáme.'-. Je rovněž třeba zastavit

vŠechaa čzzžčmí stíhání vedená proti občanům za projevy jejích pčzzvšdčeaí.
S Neprodlené se pescárejte o propuštění pasa Augustina Navrátila z
psychiatrického ustavíš.
Neprodleně se postarejte o přoupuščšaí uvězněných aktivistů nezávislých
občanských společenství Petra Cibulky, TomáSe Dvořáka, ivzaiz Jirouse, Hany
Marvanové^ Slávka Popelky, Tomáše Tvaroeha, Evy Vidlařové a všech oetátníeh, jejichž
jaéaa mezzáM, a kteří byli uvězněni při'rozsáhlých policejních akcích'v posledních
zšzíeich. Je rovněž třeba zastavit proti nim jakákoli další stíhání.
!' Neprodleně se postarejte o to, aby nebyly zneužívány sdělovací prostředky
k pessluvám a štvaní proti aktivistám a stoupencům nezávislých iniciativ a proti
všem lidem, kteří se veřejně projevují v souladu se svým svědomím.
S Neprodleně zz poatarejte o skončení všech diskriminačníeh opatření uplatňovaných proti aktivist&m e stoupene&m nezávislých společenství a iniciativ a umožněte
jía získat přinejmenším takové podmínky, jaké mají spolky sdružená pod Národní
frontou a umožněte jím xovněž vydávání jejích publikací.
3 Neprodleně se postarejte o umožnění svobodné a veřejné činnosti spisovatel&,
hndigbník& a jiných umŠ3.c&, kteří byli diskriminačními opatřeními z této Činnosti
vyloučeni a postarejte se o to, aby měli přinejmenším takové podmínky ke své tv&rží
práci, jako mají i jiní oficiální umělci. Totéž se týká i hlztorMcR,' íilzzzíA
a jiných vědeckých pracovníků.
! Neprodleně se postarejte, aby všem duchovním bez rozdílu byla umožněna jejieh
duchovní činnost, Rovněž se postarejte o to, aby byly respektovány náboženské
svobody a aby se již odpovědně a upřímně začaly řešit požadavky vážících vyjádřené
v 31 bodové petici moravských katolíků.
Neprodleně se postarejte o to, aby se řádná vyřizovaly návrhy a gtízaoati
všech občané bez rozdílu.
S neprodleně se postarejte o taková opatření^ která by policii znemožnila
svévolně zadržovat občany a konat svévolné domovní prohlídky Či jinak zzzzhavč
do nezadatelných práv a svobod občanA. K tomu je třeba, abyste se postarali o
okamžité navrácení majetků;, která byly lidem zabaveny při nezákonných dostovaíeh
prohlídkách.
^ Neprodleně ae postarejte o taková opatření, která budou sajištovat
důsledné
dodržování svobody sleva a tisku, svobody spolčovací, ghromaž3ovaeí
a
pouličních
manifestací a která zajistí, že ze již nikdy nebudou opakovat brutální policejní
zásahy, kterých jsme byli svědky v Prase, Brně a Bratislavě.
Závěrem Vás chceme, upozornit na skutečnost, že před 12 lety 23.března vesly
v Československu v platnost mezinárodní pakty o občamskýeh, politických,
hospodářských; sociálních a kulturních právech. Československá vláda se zavázala,,
že upraví gvá zákonodárství tak, áby byla uplatsěna práva uznaná pakty. Bohuš*!
musíme konstatovat, íe se tak dosud nestalo.
Jsme hluboce přesvědčenís ie úprava našeho zákonodárství tak<, aby byle v souladu
s mezinárodně právními závazky? bude Vaším dalším nezbytným kyakem na cestě k
lepší a demokratičtější československé společnosti.
Chceme věřit, že našim požadavkem budete věnovat patřičnou pozornost.
31.12.1988
Za autenticitu poápis& ručíStanislav Devátý z Gottwaldova.
sMW^R
Seskoslovesský helsinský výbor
V Infechu č.20 jsme zveřejnili ustavující přehlášení čs.helsinského vyberu,
který se 1.12.198$ stal. členskou organizací Mezinárodní helsinské federace'', pro
lidská práva. Předseda této federace Karel Jan se gchwarzenberku a její generální
tajemník 6$rald Naglzr zaslali CčoarBSHV správu. Uvádějí, že dosavadní nárpání
helsinské výbory schválily přijetí SSEV jednomyslně, ^Věříme^ že budete pokračovat
v pr&bšžaěm zjišťování a zveřejňování porušování lidských práv ve vaší zemi jakož
i v ostatních zemích, které podepsaly helsinský závěrečný akt", píše se v telegramu,
Současně a S8RV byl do federace přijet i polský výbor, který pracuje jíš oá r.i$82,
vypracoval řadu podrobných zpráv o porušování lidských práv v Polsku, ale teprve
letos jeho členově zveřejnili svá jména. Přijetí 8SHV bylo

zdůvodněno tím^ se jak&oli
Čg.výMr naložil teprve 5.11.1988,
členově
P&sabí v této eblsstí jíš dlouhá léče*
Hezináradní helsinská federace pra lidská práva ss skládá z sáradních výborů,
hteré půsebí v téchte zemích* Kakengk-e, Kanada, Dámsko, NSR, Itálie, Nizozemí,
Norské, Bvéáske, S^emzske, V.Britáaia, C M , Jngoslávím a SSSRt nysí ještě Polsko
a Sssknslwsaskn. Nejvščší a nsjvýznasmmjSÍ člensko organizací já beze spom
africká Bslsínkí Wateh, která je v USA spojena a aaslcgiekýai (Mhslsínskýmí)
eygamíKaeami Asia' Watch, Awsricas - Wsteh 3 Mrica Wsčsh v or^aoíz&eí Bnmsa Ríghts
Wačoh, V Bvřopě' jsou sejaktivnéjeí výběry v Hozskn a* Svýsarsha. V SSSs je *#lsíaským
výborem Tiskový klub eissmos^, v jehaí ěslm stojí Lev Tímoisjsv (nl.AkadĚemíka
Vacgs, d.24, hv.41, peá'jezá 1,
11-yj ečmž, ííoskvz, čel,{7{-339133S).
Stanovy federace json z 20.5,1988. Základním cílem 'federace je podpora a
rozšiřování závěrečného - akta Kanierenoe a- bezpečností a spolnprázi v Evropě z
Halsiak a dalších dokamentA KB8E. V jedné zemí sRžs pracovat zásadnč jen jeden
národní - výbor, výjiaátn aAžs nrčít valná ahuMŠždšaí federace. Kremě kolektívníeh
ČlezA jsw ve federací i čestní íMivídnální členové, kteří se účastní práce
federace, avšak aehlasají. Valné shyamáŠdXaí & výkonný výboz řaésraee z&zhodnje
0 d&ležítýeh. otázkách, jako je přijímání a vylněwání členů,
většÍBMt s
přítemmých členů, přičemž každý číma (výbor) má ve valaám shromáždění jeden hlas.
Ha. jednání valného sharaaaáždění vysílá každý výběr svého zástmpee.
teho
ĚMcisčnje sekretariát & poradní shoy, jejiehž kísžpetence json rovněž vymszM^.
Ve správě k 36.6.198$ ae
sávstévy dale-gací federace v SS8B, v říjm?,
19S7, kdy do federace vateapil Tiskový klnb ClnsaosW, a dále v ledan 1986. §d
lístcpadm 1986 je čeatnýs 'předsedán čsdstscs Jnz-íj Orlev. Psdsřaoe- má nyní ve
Vídai s w n sčálw kancelář a vydává zpravodaj Nawsletes*. Ve zpraví se také popisuje
účast federace as následné vídenská konferencí, kde předkládala četná mačscíály
z oboru lidských práv. Kzomá cesty de SSSR byly vykonány rovněž míse de Ma3arska,
NBR. á íhmmnska, o jejichž průběhn .zpráva íačwasjs. Federace vysílá také svá
zástupce mat soudní pyoeesy, jimiž json pwašwáný zásaáy přijaté Závěrečným *&tem.
Bs.hslsínský výbor měl při záložní 20 člemů (viz íná&ea 77 ¡23¡88). Poté do
něj vstonpíli Jiří Bientsbier, Eíaannel ^íandler, Michael BymáČek, J-aaa ehzžwá*
'Hartin. Palouš, Jan Dus, Jmas Pstzwá a Jam Siwbeda. Karel Sčladl z B s w z os^baíc^
á&vodů vystoupil. BRS $^12.198$ ss obrátil B s w dňpíszm mm.
H?, v němž se mj. wádí* "Z tisku
jsme se dozvěděli, že připravované Č&nmz ks 40. výročí Deklarace má být věcí
Čeaksěiove&ské veřejnoatí. To tedy znamená, Že bud* otevřeno M M é m a , kdo aá' n
problematika lidských práv opravdový a činorodý zájem. Takte pojaté íátam
by
se
mohlo stát' místem otevřené, věcné -a konstruktivní 4is&ase -o tes, ee dělat, aby
se úcta k aszsízítslaým právům Člověka a občana stala základem legování skutečně
právního státu. V dísknsí na fóru by se měly aplatnít -poznatky, názory a návrhy
občanů, kteří - bu3 jako jednotlivci aseb# v rémsí občanských iniciativ - už pn
léta sledují -oblast lidských práv a předkládají veřejnasti i orgáaům moci své
přípesíaky a návrhy.
Na těmto setkání veřejností vystoupí, .nehade-lí jim to zmmMŽaěno,' í členové
našeha belaínského výbore., z nichž někteří
jako znalci teta problematiky
uznáváni i mezinárodnět měli by eo říci k ' práci příštího Výbom čs.veřejností
pro lidská práva. Oba výbory by se měly stát iniciátory legislativních aktů, které
by uvedly čs. právní rád do souladu a mezinárodními pakty; jež json cd roka 197$
1 pro Beskoslovsasko závaznou právní aozmea, -a ančeríton-, k níž by se občané
obraceli e radn a pomoc a případech, M y jsea jim- jejich zákenaá práva npírš^a.
Rovněž by se měly zasazovat o osvobození všech česknslsvsnskýeh věžnŮ
svědomí.
? těchto otázkách jmms ochotní v příštím Výborem čs.va&tjaosti pre lidská práva
spolnpzsoovAt, peskytovat mn podněty i deknmeataci a 'vysšSevat
si
poznatky
a
zknSenaati,
Hlásíme se prste k účasti na M r u k 40. výročí Všeobecná deklarace lidských
práv, abychom svá stanoviska mohli rozvést. Naší účast na fám
projedaají
ttaší
zástnpeí ss Členy přípravného výbarn íera."
Blenově
Rudolf Bačtěk, Ladislav M s s Václav Mslý, ss pak
zúčastnit F&ra čs .veřejností konaného M.12.1%88 v PELOJ? v 'Praze. Zásčnpei
přípravného výbcťn- toha-te íora a nleí dvě hodiny jednalís dvo^hadínwý otevřený \

tazhovor aa týkal apojitogti lidských práv a míra, cílá nazávislýeh skupin$ právního
pozčwoní církví, Panem in T@rr.is ačd. Niesěaě zástape&m BSH?
nebyla
. iwBOŠn&aa
dčast aa Mru. (Karel Srp, předseda bývalé jazzové sekce^ se rovněž pokusil
zúčastnit se
byl vsak násilím vyveden.) 0 jednání byl pořízen zápis, v němá
člesové EgRV čozmalwali #vé návrhy *
1, Bostačočaá publikáee Všeeheoaé dsklarace lidských práv, ohoa pakt& o
občanských, poUclchých, haltawtich a sociálních právech ,z r.1966, Závěrečného
akta KB8E z Relaiak a dokumeat& následnýoh konferenci EBSE.
ž. Seznamovat a Všoobeanoa deklarací o liských právech z r.1948 školní mládež
a zahaáovat do výaky seznamováni s pakty a dalšími dokumenty.
3. Začit diskusi o ztačata politických v&aaA a přičinit se - a jejich pcopaštěai.
Selsíaský výbor a
jsou oohotsy dodávat potřebním dokaaoataei.
4. Při případných přiččich fátech obáebaáhs chárahčoza svát' k účasti i MzávisM
iniciativy a oínošsít podíl nezávislých íníeiativ na práci nove ustanoveného výbora.
BSH? poslal dno jíl.12.1988 prezidentovi republiky dopis, v aemž apozornil aa
to, ž* orgány Státní bezpečnosti obešly amnestii z 27.října 1988, kterou vyhlásil.
Stalo se tak M í š n í m právní twalifžkaea trestně stihaných shathA, vštšiuots těsně
před jMmasčii. Bylí čah postiženi Jiří Tichý, Tomáš Dvořák, Luboš Vydra a- mladistvý
Jiří Stenal, po aasaatii Hana Mazvanová a znova $omáš Dvořák. Takovéto úželové
obcházení amnestie označuje CSSV za zpochybnění aaaMstia jakožto ústavního akta
a za oslabení právní jistoty v naší zemi. Výbor žádá zastaveni trestních stíhání
jmenovaných egob.
Dag 21.12.1388 aa SSEV obrátil na prof.Zdenha
Bienatbiaza,
předseda
nove
ustanoveného Výboru os. včřejsos,ti pro lidská práva, a hemaaičármi apolapráci,
dopiaam,jahoŽ kopie byly zasiásy i oatačnim čleaRia tohoto výboca. V dopise se
uvádí, že "Časkoslovenský helsinský výbor je připraven a ochoten k věcné,
rovnoprávné a konstruktivní spolupráci* Naši zástupci jsoa připraveni sejít se
a V&ai i dalšími členy výbora a poskytnout Vám informace a bohatou dokamenčaci
o pozaSovánŠ lidských práv v
ablaataoh, společně posoadie ap&sohy,
jak sladit os.právní řád a a*ziáázodnimi pakty o lidských pzávaeh a projeéeat
ao&zoati společného postupu v řašeai ohacnýah otázek i jednotlivých koukrétních
^^šrář^

^s^Wť

Za aáHaásíha pro^íá&esí K í w w ^ w kluba Jahna. Leanesa
* Saahoalovaashá vláda mluví o síru a přitom dovolila zničeni náhrobku na
Velkopřevorgkěšs náměstí^ věnovaného Jahna Lennoaovi. československá
vláda
tvrdí,
že aailaje o mir, a přitom vězni Haaa Marvanovoa, Tcaaáše Bvořáka. Luboše Vydra
a Tomáše Tvarocha, Členy Nezávislého mírového sdružení. Vězněni a pronásledováni
jsou rovněž mnozí aktivisté r&snýeh nezávislých iniciativ a společenství, apozezSajici aa nedodržováni lidských práv. Československá vláda prohiašajo, že světový
sír je jsdaou z nejpřeáuějšich otázek a přitom vyvážíme zbraně do mnoha zemi svata.
BeskoálevensM vláda žije v trvalém rozpora slov s čiaú.
Vědomi si těchto rozporA, rozhodli jsse se dnem 8. prosince 1988 založit Mírový
klub Johna íennona (dále jen klab). Cílem klubu je usilovat o mír všemi dostupnými
humsuitaími prostředky. Bleaem klubu se m&že stát každý člověk haz ohledá na státní
příslussost, národnost, aoeiálni postavení^ vysaání, přesvědčení a barvu pletí.
Jséaa
klubo buáou uveřejněna ^oase aa.-jejich přání.
B u b nemá stanevy a organizační řád, avšak jeho Členové bereš za své tyto
základní myšlenky:
1. Mír ve světe je základním mezníkem na cestě k všeobecněna porozumění.
2. Mír uvnitř státA a nároáA je nezbytným předpokladem k torna, aby mohl existovat
í ZMBi nimi.
3* Mír e lidská práva jsoa neoddělitelná.
Klub bude vyvíjet mírovou činnost především v oblasti kultury a áuchovniba
uplatnění. Klub chce koncerty; představeními, výstavami., přednáškami, vydavatelskou
a publikační činnosti a dalšími formami přispět & azaáňí přirozené důstojnosti
a rovných nezcizitelnýeh práv, svobody projevu a přesvědčení všech žlanA lidské
rodiny § v souladu s praambulí Všeobecné deklarace lidských .práv...
Klub'vyzývá &
vyzývat k spoluprácí občany s amělo^, kteří nechtějí setrvávat

v
područí
řízeného
amání
a
apolečeazkěho
života,
přihlííet
nečinná
Ideologicko-politickým
a vypyazdí&ováaí kulturního povědomí národa.
VyhlaSujaaM soutěž na téma Mír a lidská práva. Nejlepši práce buáoo otištěny
v aezávisléa časopise JAZZ§TOP (podle možností i jinde), který se tísto stává
tiskovým orgánem Jkíubu.
Za Mírový kMts Johna Lesnôaa:
Ota Veverka, tč*Svobody 738, 6ottwaláov-Kalenoviee
Stanislav Pens jr., Vycpálkova $72, Praha 4-Chodov
.Heřman Chromý, Podolí 2763, 276 01 Mělník
; V Prase áas i, ^ 18,12.1988
.

? .sasi^data swvě vyAle...
: Lidové noviny S.12, pro#la#c 1988, 24 stras
obsahají aj. Články o shromáždění na Skroupová
nám&gtí
10.12.1988,
o
Petra
Cibulkovi, o symposiu 'Beakoelcveaako
a o sávetévě francouzského presidenta
v SSSR.
Magazín SPCSA Č.3, leden 1989, nepaginováno, cca 380 stran A4
obsahuje prohlášení 'Výboru solidarity s Ivanem Polanským, časopis
zavedl
Čtyři
rubriky s iníorssacss, hiatorie-s^ačasnoat, rozhovor: kultura.
Bratislavská listy á.2, r.88, 13 stran A4
nový alaweaabý časopisy který má aevínový charakter§ vydává ho Ján SarBOgBrský,
Károla Aálera 10, Bratislava. ? tamto čísle
mj. úvaha Zákon a svedesie a manífe#t
Sautí za občanskou svobodu.
8ísietys i.nfsrsaoyjay, yratizlav, červenec-srpea 1988, 1$ stran A5
obsahuje ag. prohlášení Polako-čs. solidarity a Východoevropské prohlášení z
21.S.1988, podepsaná 150 přcdatwltell nezávislých aknpin z Seskoslovanaka, Polska,
MaSareka, SBR a
Diskuse
prosinec 1988 ^ 25 stran A4
zveřejanja články J.Hezníka, M. HHbía, g.Jíčíazkšho a Michaela Dymáčka.
To, i.číslo moravského čaaopigu, 187 stran A5'<
Mácovým tématem tohoto čísla je stalínlsmna. Vydává Vuk Kratána, Bělohorská 84,
Brno *
Kritický sborník 3 i 88, 103 stran A4
upozorňujeme na židovskou problematiku, která se promítá do úvodníku..
Revolvsr revue č.ll, prosinec 1988, cca 450 stras A4
s množství materiálu vybíráme rozhovor s Adamem Miebaikem. Kontaktní adresy! Ivan
Lamper, Bybalkova 27, Praha 10g Jáchya Topoly Pod Xlikovkou §, Praha. 3§ Saša Vondra,
Trojanova í, Praha 2.
Ekolsgtcký Mlletin č.7, listopad 198$, 52 stran
většina Čísel zaměřena k problematice Podunají a yedaich děl Sabčíkovo-Nagymaroa.
Záznam přeáBáŠky zovátakáho profesora Malinova.
Křestanaké obsory č.12, 1.prosince 1988, 25 stran A4
obgaSIjelajVTtK V.Sendy Buchovní obroda sároda.
HřestansM obseyy č.13, IS.progiace 1988,, 19 stra.3 A4
mnoho místa je věnováno manifestaci v Olomouci, politickým vězn&m a dalším -aktuálním
událostem.
Revue
č.la Srno, 36 stran A5
vydává 8 studentů, a absolventů brněnská university, kteří wvedll avá - adresy.
Zabývají -ze zcela zvobothzá problémy, které zajímají dnešní studenty, např.
Stvahwaká událostí 1%7, psási^aní koncert v BadapeStí a dopis NM3.
Sra.trL a sestrVí 5 stran A4
zakládající prohlášení Sdruženi katolických laik&.
Dialog 8S Č.4, 17 stran A4
vydává iniciativní skupina formující společenství .za .sooialiatickou přestavbu
(auteřií Z.jičínský, A.Bubček).

-íáObsah. Mjoo í'988^ 56 ztroo á4
přináší sj.
Feroalava' Opata "K jeánomu výklada podmínek vzniku Soakozlovomska", v Rubrice dokamentů "Pzohlášení Demokratického avaza SSSR" a fejeton Ivana
Hof&aana "Zákaz vjezdu?" o zásaha,bezpečností proti setkání nezávislých spisovatelů
ao Brádečha*
Obsah, listopad 1988, 42 stran A4
převažující část příspěvků tvoří texty k událostem spojeným s 28.říjnem
:
Eva Kaatůrková "Jak se nám zachtělo svobody", Lenka Procházková "My mámo pravda,
vy máte psy", Jam Dobrovský " M o co ěekaít" a Ludvík Vocalík' "Srpnový listopad".
Xe sásuvky i s bloku č.19, prosinec 1988, 144 stran A4
mimořádně obsáhlý svazek je rozdělen do částí* "^vahy, stadie, poznázky a pol^aoíky",
"Vspoaínáse na Josefa Szorkovskáho", "Příspěvky pro mezinárodní sympozium
'-^seheelevmaeko 88'", "yojotwzy a reportáže", "Vorčo", "Ze sovětské 'porestrojky"
a "Dokusteaty".
Eva Kaač&tkováí Valivý čsg proses (Texty o lítorataře z lot 1981-88), prooíaoo
1988, Ž43 straa A5
13 esejů, literárních fejetonů a recenzí s doslovem Františka Koača^ao "Eva
Kantůrkově o její přítelkyně z doma smatka".
Eva.Kantůrkové^ & eticě Paíashova Sinu, évMta, 7 stran.
*****

*****

*****

Erátká správy
Cena. Jasa, Polacha
gantůrkové
Mezinárodní výbor pro podpora Charty 77 se sídlem v Paříži udělil již po desáté
caau k octění pasátky Jana Palaeha. Cena se uděluje ga svláší
vynikající
díl#
oeho zpolečene&y yýMMHMMW činnost v oblasti litoráraí, aaSloohé, v&íocké,
vod&láyooi, edičaí a hamanítáraí. Za rok 1S88 ji dostalo Seská opíoovotolho Eva
Kent&rková. Ve zdůvodnění se mj. praví, že je autorkou řady románů, novel a esejů,
o nichž' většiaa vyšla v somíodota aaího v ^žílových nakladatelstvích (Pozůstalost
pasa JEbolo, Boroá hvězdo, Páa věže, Sešly jsmo oo v této kaize, Ré přítelkyně
v domě swtha, Blověk v sávěsa), její poslejíaí prací je r a n o v á ztadie Jan Bas^
Bílo Evy Kantůrkové jo na indexu již téměř dvacet let, za účast v nezávislých
oččoozhýoh iniciativách bylo vězaoaa. V roce 1985 byla mlavčí Charty 77. Udělení
ceny Jana Polacha Evě Keat&rhové bade vy&Mšooo
v Pořiši.
Hladovky^a ^atiee^ sa prcpuštSní politických vesňů
Eočězowo hladovka - .hoaeaoa zo propaštění vásnů svědomí ozoamoje ovým dopío^z
z 16.M.1938 přodooáoíetvo vlády 88SR Vladimír Matoušek z Broo. Hladovko probíhá
ve čřooh řetěaeoh.
2 celé řady občanů, kteří se jí zúčastnili, jmenujeme Antonína Košíka, který ji
držel' 11 daů, Martia Bohool 7 dnů, Jaoa Jaa^aaMBOvá 8 daů, 'Vlodlz^r Motooěok 5
áa&, Luboš Pospíšil 5 dnů. JIŽ dříve ae jí ú&zčaílo o&kolík bzoěoohýoh o^ěonů,
aopř. Petr Hrdiaa, Evo Vídlařová o Martin Sohnol, kteří ji drželi o% 14 áoí (viz
KH lafoeh 77¡21¡88),
Otoo Karel Sotorío z Vrbic, okr, Břeclav, informoval předseda federální vlády
dopisem s 3,1. o dalších občanech, kteří zo' h této akci připojili. Ca sám 'držel
hladovku 18 dní.
MBDr.Vladimír Komár z Košic držel ve dnech 5.-12,12.1988 hladovka na protest proti
nedodržování lidských práv, zaeagiváaí psychiatrie a svévoli státních orgánů.
Také Seot občamů z Klatov (Vl.Oulík, Petr Blahaík, Václav žařon,
Zd.Vostárek,
Zd.Vachtl a Fr.Sachý) drželo 27.-28.12.1988 hladovka jako výraz nesoahlasa se
eeočoooým stavem zákonodárství o aoodníetví'.
Prozídootovi republiky o předsedovi federální vlády napsali dao 31.12. &aaa Hrudková
z Jaroz^ře a Hana JBptaerová z Vrehlabí o t^zinárodaí řetězové hladovce (pořádá
I6BM) za čs.politické vězně, žádají v něm mj. aopzodlsazé propuštění Hany Marvanové,
motky čtyřletého ayna.
Blen Výhora oo obrana Z.Marvancvé, L.Vydry^ T.Bvořáka o T^Tvarocha Zdoaěk Bálek
oo obrátil v prosinci m.r* otevřeným dopisem na'M.6orbočove ve věcí vězněné s&tky .

čtyřl$táho dítšt^ ' Hany Hasvanovég kt^rá
obviněna výhradně pro gvou činnost
v Nezávislém a&mwést sdruženi.
BodatečnŠ sďěiajMM, že dne 28,11. poslala . skupina D&věry z Lvova otevřený dopis
prezidentovi ŠSSR a čs^vlááě, v a&až apeluje na propuštění tří člen& NĚBS s vězení.
á* konala, aa vratislavskéa násíatí manifestaca za čs.vězně svědwí. PoMéalá
jí Polgko-es.šoliáarita. účastnilo se jí 20 lidí, kteří árseH. transparanč
"Stalinismna v .Seskoslownsku neprojde" a čs.vlajky. K shromážděněma davu v počtu
80-106 lidí přimluvil mluvčí Polsko-čs.solidarity Jozef
Pinior,
dále - Wojéiech
My^Meki z Bojující galidaríty a Mírosžav Jasinski z PBsS. Obsahem projevA byly
potsko-&s. vztahy, styky nezávislých aktivit obou zemi, situace čs.poíitickýeh
vězS&. Syly rozdávány letáky o čs.věznich zvědami, v počtu 2599 ke. Manifestace
za zúčastnili kromě čizeá P5sS i člasové Polskě,socialistické strany (BR), Bojující
solidarity, WiP a Solidarity. Manifestace se konala u stromu., který zasadil v
z.1947 Rudolf Battěk^ Byla u něho umístěna tabulka s textem*. Toto je strom
poizko-ča ^přátclsevi, zazazeaý v r.1947 nuáolfes Battěkam, signatářem Charty 77,
čienaat Polsko-ča.solidarity a díoníioletýs.
70,-80.let.
Jaténes Charty 77 a Nezávislého mírového sdruženi-inieiačivy za dMzítitarizaci
společnosti poslali mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý a aktivistka BMS Jana Petrová
áne 28.12.1988 srdečné solidární pozdravy skupině PoMk& ze Solidarity, Polské
socialistické strany "Bemokratieká revoluce", Sazávísléhn studentského sdruženi,
hnutí Svoboda a mír (WiP) a Polske-čz.solidazitě, kteří drželi od 25. áo 31.12^
va Varšavě hladovku za selské a Sz. všznČ svčdeai. "Vaše hladovka je pro nás velkou
posilou a. inspirací", svádí se v pozdravu z Prahy. Bladevku drželo několik desítek
PolákA.
Dodatečná inforaujeme o prohlášení mažarské Sítě svobodných iniciativ (z níž s#
část přetvořila ve Svaz svobodných daaokrat&), jímž sa na svém sjezdu dne 13.11.
solidarizovala a pronásledovanými nezávislými aktivisty v Seskoslovenku. Prohlášení
podepsali i zástupci dalších nezávislých skupin.
Z HOR, přišlo prohlášení solidarity s politicky pronásledovanými v BSSR,
které
29.H. podepsaly!
životního prezčřsdi - Uweltbíbliethek, skupina
DeaekzatiČti socialisté, sknpina Socíallgmus zdola a členové skupiny Mazy proti
(6egensti!men). Němečtí přátelé vyjmenovávali všechny nedávno uvězněná nezávislé
aktivisty v Beskoslovensku a popisují i špatnou situaci na poli lidských práv
v NDR. Všímají si stagnující ekonomiky obou zemí a kritizují vládnoucí, že se
pokoušejí řešit hospodářské potíže vazbou na imperialistické tržní mechaaíssy.
Siní sak v zájan na udržení hmotných a funkčních výsad aspoň v postaveni správce
tržně hospodářského Hseni. Nés^Etí přátelé zd&razšajji, šs oni sami novidí řeSeaí
v restauraci kapitalistických hospodářských azchanissá, nýbrž v politické -vládě
samotných pracujících, v uskutečňování dsemokrakických pzáv, k čemuž vede cesta
mezinárodní solidarity všech těch, kdož bojují za uskutečnění svých práv a proti
útisku ve svých zemích, ač je to v gdansku, Rhaihsasana nebo v Jižní Africe.
Začátkem. prosince byla doručena kardinálu Tomáškovi, primasu žaskéHK, listina
s léOOO podpisy polských katolíků, kteří jednak podporují úsilí věřících v 6
"eskoslovensku o náboženskou svobodu, jednak 'se solidarizuji s pronásledovanými
č-s. katolíky.
Rovněž 32 československých spisovatalA a literátů (mezi nimi J.Hanzelka, V.Havel,
K,Paeka, K.Ponická, J.Trefulka, L. Vaculík, 2.¥rMnek, M.Zikmund) podepsalo petici
za propuštění l.jívouse. a J.Tichého.
17 občané z Chomutova, Mostu a Děčína (za pravost podpisů račí Zdeněk Rulík) zaslalo
dopis prezidentu BSSR, ve kterém žádají, aby u příležitosti 70. 'výročí vzniku
BS& byli propuštěni lidé věznění za své přesvědčení (mj.yjmenují J.Wolfa, O.Hocha.,
F.Veise, J.nSsera).
R hladovce za politické vesně se 28.12. připojil i katolický kněz Václav Malý.
Opakovanou jednodenní hladovku drží nejen členové NMS (víz Infoch 77 i 22¡88), nýbrž
í 15 občanů, převážně z Plzně; za správnost dopisu, 'adresovanému o eom ysdeřálnézs
shromáždění; ručí Jas Rsapich a Zdeněk Haštaba z Plzně^

-laProtest ' proti věznění nazávialýoh aktivistů z&glalí M.1&. předsedovi vlády
Vlastimil Snbrt z Náchoda, Jaroslav Máslo, a Dolní Radachové a Václav Blábolil
S ChítídLí.-:^
Dalších 60 občanů zaslalo prezidentu SSSR, F8 S8SR, vládě BS8R,
najvyššíau
zouda SsgE. a BTK svůj protest proti nvězněni Petra Cibulky a dalšímu potlačováni
nesávisly ch kulturních aktivit.
{Hcamšité propuštění Ivana Martina Jirouae a ostatních vězňů svědomí žádá dopisem
s 26,12.1988 prezidenta BSSR, ministra vnitra 5SR a. ministra spravedlnosti BSS.
43 obeané (za eprávnoat jejich podpisů ručí Luděk Marks z Prahy).
8a.výbor Mezinárodní společnosti pro lidská práva (I6BM) ve Vídni uspořádal
podpisovou akci za propuštění ěs.politických vězn&, jmenovitě Petra Cibulky, Ivana
Jirouae, Petra Rauptmanna a Jeseía RBmera a sa propuštění Augustina Navrátila
z psychiatrická léčebny. Petici podepsalo na tisíc lidí.
Jednotí yét-aus
3 Peter Uher z Priavidzy navrhuje FS &BSR, aby zchválilo zákon, podle něhož
by národní výbory vyhradily v každém městě veřejné. prbstranatví pro svobodný
diskusní klub. Zde by za scházeli občané aby diskutovali o aktuálních otázkách.
3 Kdo umí nějaký jazyk (hlavně sousedů) a má chaS
pracovat
v
nezávislé
publicistice, nechí se přihlásí na adresa redakce.
% Dne 4.12. oznámila komise pro pomoc a zákonnost Solidarity (obdoba Čs, VOBS
a ISO), že od srpnových stávek do začáekn prosince vyplatila horníkům, ítteří byli
postiženi následnými represemi, celkovou částku 193 258 638 zlotých.
! Dne'7.12. se konala v obchodním dome v Hařevě Vel&epolzkám
Wíe'1'kopelsM.)
protestní akce proti výstavce atomové elektrárny v této oblastí. Protestující
po akci opustili obchodní dům se zapálenými svíčkami* Policie nezasáhla.
S Nevybíravým způsobem zasáhli příslušníci VB proti pokojnému vystoupení punkových
kapel v obci Vratislavice a.Niaou v restaruaci D Hoj&išavěha pramene 3.12.1988.
Kromě obvyklého legitimováni přítomných oaob bylo několik zadržených stoupemeů
paidt brutálně zbito na okresním oddělení VB v Liberci.
3 Rozhodnutím 8NV Plzeň-jih z 6,12.1988 L bylo' zakázáno z rozpuštěno veřejné
shromáždění svolané Sdružením českého folku ve Starém Plzenci, které ze mělo
uskutečnit 8*12.' ve Starém Plzenci na proz trans tví před Lidovým domem?
í Znepokojení nad směnami sídelního uspořádání rumunského venkova vyjadřuje
v dopise z 29.11.1988 ministru zahraničních věcí SSSR. iag<Jírí Moučka g Brna.
K dopisu se svými podpisy (podpiaování dále pokračuje) připojilo 17 občanů*
3 176 občasá, za jejichž podpisy, ručí Jan Srudka z Jaroměře, požádalo 26.1C.1988
vládu BSR o upuštění od výstavby objektů na vrcholu Sněžky.
Pozvání do NSR a Rakouska
Amneaty International pořádala ve dnech 8.-19.12. v NSR mezinárodni zatkání ke Dni lidských práv* Byle pozváno několik deniček lidí,
za zazleažlli o
lidská práva.a obranu vaznů svědomí. Z východní Evropy byli pozváni Dobroslav
Paraga z Jugoslávie, Anna Sabatová'z-Beekoslovenska a Jacek Czapatowicz z Polska.
Nikdo však nedostal výjezdní povolení. Dobroslav Paraga držel proto více než dva
týdny hladovka, až mu jugoslávské úřady dne 34.12.- konaSaš přislíbily, ša mm vydají
pas. Ss.úřady zůstaly hluché i na intervenci velvyslance NSR na ministerstvu
zahraničí; velvyslanec argumentoval tím, že A.Sabatová
ja z dalšími účastníky
sečkání pozvána i na večeři, kterou pořádá prezident NgR Richard ven WeígsReker<,
Z druhé strany udělily čs.úřady pas a výjezdní doložka bývalému ministru
zahraničních věeí, přednímu aktivistovi Charty 77 Jiřimn 'Hájkovi, který strávil
v preaiaei 18'. dni v Rakousku; na-univerzitě ve Štýrském Hradci měl přednášku aa
téma lidských práv.
Iniciativa společenské obnevy 3BR
Dne 9.11. 1988 za vyhlásila v Lipska v NDR Iniciativa společenské obnovy NDR.
Prakaačwja proti neestalinzkým tendencím ve společnosti a prati"prajavám naonaaÍMM
v sysleni a jednání některých spoluobčanů. Po vládě NDR požaduje, aby se přestalo
a kris&aaiizaei a vystěheváváníg jinak gmýšlejíeích, kkaři-bráni'lidská práva.

-3.9"'
Žádá otevř&aý díRleg a sožaoat; krítígy, Tâte skupíaa vyáola gačátks-n ledna t.c.
výi^va ^Ssat občanům měaea Lipska. Zve je, aby se dne 15.1.1988 v 16 hodin shromáždili
aa násásti před Starou rédnicí, odkud vyjde mlČenlivý průvod se svičk^ai k gamátaěau
aístH v Braustraase. Svolavatelé shromážděni a pochode chtějí tok -setít památku
Koay Luz^aburgové a Karla Liebkaechta, nebo^ aa dan .15. ledna připadá 70,,výročí
jejich zavražděni. Akce nezávislých občanů SB& je žárová vyjádřením t&eh ^žaáďvků,
které prozazevali oba představitelé německého pzoletariátu a ktazá v HB& doaad
nejsou splněny. Jde o právo na svobodu projevu, právo na svobodu shremažžpvaei
a spolčovací a zejména právo aa svobodu tisku, přičemž autoři výzvy zvláStg
kritizují mzdávný zákaa sovětského .časopisu. Sputnik a zákazy zevoeskýeh filnâ.
Iniciativa ke zj^leČenaké obnově je zat&a aa^ymai.
Nová pracovní sknpins, zabývající se lióse.yai právy v NB&
Dne 10.12.1988 byla v NDR založena nová významná iniciativa pod názvem
Arbeitsgruppe zur Situation der Menschenrechte in der BBR. Vychází, ze Všeobecné
deklarace lidských práv a obou mezinárodních paktů; požaduje, aby SBR přistoupila
i k opčnímu fakultativnímu protokolu těchto paktů a klade si za eíl ztocitotovač
porušování lidských práv v celá jejich šíři (politické, občanské, kulturní, aociálmt
atd.) Skupinu založili členové již existujících iniciativ, a to Inielativy aa
mír a lidská práva, Knihovny životního prostředí, pracovních kruhů solidární ciz-kve
a Lipska a z Burynska, lipzké skupiny Lidská práva, lipské skupiny Spravedluost
a Mírového kruhu z Naumburgu^ Nová aknpina udává aadm koačoktaieh adres A jadea
teleí'oa.
? PoîsÈu jia^k...
Dne 30.10.1988 proběhlo u soudu v Horově Vel.kspolâkéa (Corsow
Wielkopolski)
jednáni ve aporu Stefania Bzjmanowská versus Vojvodský ářad vnitřnieh věcí ("Krajská
správa SNB), Aktivistka Splidarity paní Bejmanowská žalovala policii, která ji
v dubnu m*r. bez udáai důvodů zadržovala po 48 hodin. 8oad tozhodl, ža zadrženi
bylo bezdůvodné a tudíž nezákonná a uložil, policejnímu ářadu zaplatit pani
Sejmanowské čáatka 30 000 zlotých. Policejni ářad byl dále odsouzen k úhradě
aoudních výloh a zoud as uložil, že je povinen napsat pani Hejmznomzké íMaluvný
depig.
Setkání s Volkerem EHhes
-,
Daá 15.12. došlo k viee aož hodinovézíu rozhovoru mezi záatupeem přeáseáy
parlamentní skupiny CBU ve Spolkovém sněmu dr.Volkerem RHhem a čtyřmi přadataviteli
nezávislých iniciativt'Za Chartu 77 a V0NS byli přítomni Václav Malý, Pate Pospíchal
a Petr 9hl, za SMS Jana Petrová. Hovořeno bylo o poraŠování lidských práv v
Seskoslovenaku, o délkové situaci a ča.-německých vztazích.
Vspomínka- aa Johna Lennoaa
v Prase se 8.12, v podvečer konalo vzpomínkové shromáždění ve výročí smrtí
Johna Lennona. Bylo jako .každoročně na Kampě, tentokráte ho však organizovalo
SSM, i když většina účastníků - asi' 600 - bylo z nezávislých prostředí. Celkem
bylo na shromážděni aai 1000 lidí, včetně StR v civilu. Po ukončení oficiálního
programa - hoďebaiho pořadu - bylo na shromážděni přečteno zakládajici prohláčeai
Mírového klubu Johna Lennona, nové nezávislé iniciativy, která spojuje mír a
problematikou lidských práv a neaávigleu kultuxni Činností. Bo 19.hodiny. M y
aa ještě část shromážděných lidi nerozešle, nedošlo k žádným incidentům nebo zásahům
policie, která střežila blízký Buquojský palác - rezidenci francouzského
velvyzlaaeetvi, kde byl přítomen François Mitterrand.
Hessinátední v#ber pro podporu Charty 77
Mezinárodni výbor pro. podporu Charty 77 vydal spolu a koordinační komisi Pomoc
a akce (Entr'Aide et Action) prohlášení' u příležitosti sedmdesátého výročí vzniku
8SR, které vyšlo 28.října 1988 v. několiko, velkých evropských denících (Times,Le Momáe).
Vyzývá v aěa držitele moci v Praze .a Moskvě, aby obnovili a 'chránili občanská
práva a svobody v československu,-stáhli aověčaká vojska a umožnili Béchům
a
Slovákům žít v souladu s jejieh staletou hiztorickou a kulturní tradici.
Prohlášeni podepsaly desítky ozobnozti politického, kultumihe, vědeckého a
amálookého avěta, adčao^ jiná amaričký. drafzstik. Edward Albee, bývalý fraweouza!<#¡
admioearzký pramiár Raymond' Bêrra^ tajemník Výboru-pro solidaritu s Seskee lovenahem'Saorg Bwuer, bývalý prezident evropského parlamentu Piater Pankert, francouzský

g%Jtaso% Jeaa
polský básn&E Zbigsí&w Hezbovč, fyzaeouzzM íícvisářka
Maria AatOBiettz Szeciečzhiová, fřímcouzzký filmový rzžiaér Louis Mzllz, zaglieký
drzmztik Hárold Piator, člzn íraaeouzské Akadasmiz věd zutemačik ^zuzwč Szhvzrčz,
ánglieký dramatik a překladatel Tom Stoppard a další výzazaaé ozobaozči.
Iniciativa australských občanů
Auztrzlzký měsíčník ězzkozloveazkého klubu v Queenslaadu zz zíálzzt v Brizbzaz
zzz$znizwzi Depiz Československého exilu Miehzilu 6oybačovovi, který podepsalo
1137. lidí z 18 zemí světa z jehož základním požadavkem je zz nejrychlejší ztzžzaí
sovětských vojsk z Beskoslovenska.
Spolu s ruskou, zagiízkou, z českou versí dopisu byly M^Corbzčovovi zasláay
seznamy sígnatářA z fotokopie originálu jejich podpizR. Dalšími adresáty dopisu
byly v SSSR tiskové aguntury TASS a Novosti, dále pak Pravda, Izvšztijz, Ogonok,
Moskovskije novostí a Litěratumaja gzzata. *
Mglieký a semscký překlad dopisu byl taká v předvečer 21.8.1988 roszzláa dvěma
stovkám tiskových agentur^ redakcí novin a ČasopisR, rozhlasových z televizních
stanic po celém světě,
V Seskoslovessku byly a podpisovou akcí plně seznámeny
Rnáé právo, Pyzváz,
Ss.rozhlas a Ss. televize.
Rsmasia Libera. .
.
Naztzaiz Libzrz (Svobodné.Rumunsko) je název orgzaizazz, ktzzou 29.1#1988 založili
v Budapešti tamuščí omigrzati, jejíž činnosti se áčaatní i Rumuni, šijící v
Rumuaaku* Jedním z zíl& této organizace je upoutat pozornost mezinárodního veřejného
mínění na katastrofální situaci v oblasti lidskýeh a občanských práv v Bnmtmsks.
Bomania íibera vydala 23.9.1988 prohlášení^ v němž mj. zejména sádá zrušení
diktatury,. ezazůry, nacionalistické a šovinistické propagandy^ zastavení demolice
vzgaic, propuštění politických všzn&, zajiStění práv -aárodnostníeh menšin, svobody
projeve, svobodného výběru bydliště obŽ'aa&, dodržování mezinárodní dohody o
spojování a rozdělování rodin a neomezování v zakládání nezávislých odborových
hnutí v Ruasnsku.. *
Beaaaia Uberz vyzvala Rumuny žijící doma i v zahraničí z všechny demokraticky
smýšlející lidi, aby svým podpisem podpořili boj zz svobodné Rumunsko. Podpisová
akess- která byla organizována také nezávislými mazars.kými .organizacemi, mela skončit
1.9.1988. o jejím výsledku budeme zzša čtenáře informovat.
Jiří Sruntorádá Něco atesí utahovanou skutečností a &omograiií
"Třikrát^ pražím," prál jsem zi po dvaceti minutách ve frontě w pultu. "Tak
tohle nz, to vám neuděláme*^' Mladík za pultem si vrátil .Vžzobazaou deklaraci
lidských pyáv,' zdálo zz mi, íe trochu stítivě. "A pročpak?*' "Nezmíaz,* řskl a
ze zadní místnosti přinesl provozní M á . V bodu 9 jsem se dočztl, še se nesmí
rozmaošovzt! a{ písemnosti obsahující utajované skutečnosti^ b} tiskoviny pízjaté
& neperiodických publikací zahraničního p&vodu bez souhlasu vydavatele z autora
v souladu g mzzinárodaíaa autorským právem; c} materiály,' které jsou v rozporu
ae zájmy SSSR a M.0K; d! bankovky všeho druhu; e! materiály propagující
imperialismus, fašismus^ apartheid; zieaizmaz z válku; í} pornografické materiály,,
Síkáan "Utajovaná skutečnost nebo propagace imperialismu**,.?" "Hz." "Pornografie?"
"Nz, tady Čtěte*" Stu tedys Bod 1 0 - 5 sporných a problematických materiálů je
občan povinen doložit sv&j požadavek doporučením organizace-, uměleckého avaza,
vysoké školy zpod. a jasným vyzazčeaía -názva- materiálu k rozmnožení, jména a funkce
íeho, kdo doporučení ^stavil.., Taky jsem se dočetl, íe odpovědným vedaueča
střediska je Otakar Plevha, zástupcem Milan Petr a že tento provozní řád
konferenčního szrviza M08*} je ptá-taý od 1^8^1988, podepzáa ředitel dr.Lubomír
Hajdz. "Takže lidská práva nebudou?"' ří&áa, "Kzbudou," potvrdil mladík, "Budu
zi atážovzt," hrozím. "To hysh vám nedoporučoval.'.." Ovšdomii jsem zi, se tohle
aš odněkud znáa a vyšel jsem áo listopadového deště.. ¡Sestán domu jaea
proč
poskytuje takovéto "služby" z komu to prospívá'. A co tomu řeknou .členové
této mzziaáyoáaí organizace.
^^ Jiíská**2eJ*P^ha 1 - pozs.red.

