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Dokument Charty 77 i 2.7! 89 K petičnímu právu
Dokument Charty 77 ¡28} 89. Trggédie. Židu v čs.poválečné akutečnoati
Sóěleaí VCNS Č.973 (T.Dvořák a H.Marvanová z&atávají ve vazbě)
974 (Věc S.Ritters poa^.pupeaa)
975 (Vše J.Drobného projednána j?.ko př&stup&k)
976 (St.Devátý ve vazbě)
977 (K odvolání v tr.věci proti I.Jirousovi a J.Tichému)
978 (1.Vojtková obviněna v tr.věci Fr.Stárka)
'
975 (T.Hradiiek odaouz&a)
988 (S.Popelka snovu odsouzen)
98) (Trestní řtíhání P.Pospíchala pokračuje)
982 (Rozsudek nad J.Petrovou a spol.pravomocný)
983 (Na H.KsstaeYa vydán treatní příkaz)
984 (V.Chrgaostová a L.Silháaová odsouzeny)
985 (E.Vidlařová zproštěna vin^)
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Solidarita se Staníalaves Devátým
13
Solidarita s Vác^aves Havles
14
Závěrečná řňČ Hany Marvanové (xkráceno)
15
V samizdatu nove vyšlo ...
16
Krátká zprávy:-Sch&zka' kolektivu mluvcích, ř.Cibulka píš^ z vézeaí,
Dopis j.Sížka g@aet4l.nimu tajemníkovi Jv kSČ, žasy za Hanu Marvanovou,
Řetězové hladovky pokračují, Setkání Demokratické iniciativy, Setkání
s italskými odboráři, Zákaz shromáždění NMS v Brně, J.Biklová žaluje
Rudé právo, Keakče .na
AHU
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- 17
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'Informace a Charte 77 vydává nezávislá redakční skapiaa signatářů. Charty 77
Heřman. Chromý. Podolí 2762, 276 01 Meloík
Pavla Paloušová, Na Kampě 8, 118 00 Pyaha 1
Petr Uhl, Anglická 8, 12ü uO Praha 2
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Informace o Chartě 77 .vycházejí jednou éa'14'ďaí. Jsou periodickou.'tiskovinou,'
nezávislou jak na gtátni. stoci, tak i na Chartě ?7. Úzce* spolupracují s mluvčími
,Charty",/7 a zveřejňují v písem rozsahu všechny dokumenty Charty 77 -3ako2 i všechna
sdělení VONS. Nákladyýna výrobu a'"disřribuci jgou hrazeny z do&revaíných příspěvků
z domova i z ciziny/ Signatářům a aktivním st^usáneús: Charty 77. v^Československu
se -laf och' -poskytuje peč! a technických seža^stí/á .tp 'zdayma*^ V. -případě výroby --..:.
á distribuce Infechu, 'které ' '^šou áázšviš lé" cá * naší redakci, jsou náklady"ns'jeden
výtisk i s poštovným .19.Kčs.;.<
.
ý^Výý^
Přetiskování či jiné přebírání textu zveřš^jněných lnfochem je možné jen s uvedením
pramene, .Bez uvážení pramene je možno přebírat' dekt^penty Charty' 77, sdělení VONS^
petice, otevřené dopisy^ fejetony, jakož i texty, z.?jejichž charakteru či uvedeni
je zřejmé, že nebyly psaný .pro Iňfoch.
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1977'--v- é^bě' sesi ' 1^'ědnem

připij ili další. 104 signatáři:'
Jareslav Adgauec, stavební dělnís
Ricnard Adasíček, -jařábník
Martin 'Antaš, zahradník
Lmaír Balabán, zámečník
Jiří Berger,. dělník
ďr,Pavel Bargmann, hist&rik
Rastislav Brát, elektromechanik
Marie Brejcha, elektrikář ^;
P&Dr^Eva Brnševá,CSc, v áemácnss-ti.
Helena Cipravá, v demácneátí .
ing-Stanislav Csufal, d&eheáce .
Karel C^nyal, výzk^pracaumik'
Václav Černík, dělník <
Josef Číšek, zámečník -.
Jaroslav Danbel
technik
Jiří- Dabaka, stavební 'dělník
Květoslav Díiub&hs opravář
Jan Drevenka, dělník
Míaslav Dndes, -údržbář
Míchá-sl Dus, dělník
Jiří Fiedor, ťi^rant
Josef Gabriš, knihař; ;., ..
r
Martin'GřuŠa, zahradník
Jiří Hertych, železničář
ing.Haaa.' Halcae-ravá^ v dísaácn^gti/.
i&g'.Támás Ralenďa, '^zkušební technik
íng.petr Haza,- stavební - inzsnýr.
Karta Hraníková, vkl,íž.eSka
Lubomír Rrubý^ xeáník
-Zdeněk Hrabý, dělník
Jiří'Jelínek, dělník' '
Jití Jelínek, elektrikář
Pet^ Jelínek, dělník
Václas? Kaíser."-instalatei.;
Alana -Kalusová,.: d&ehédkýaš'
Pavel Kapustík, tepič
Dagmar Kap^is tiková, šatnářka
Ltsbířt KáhaMt, dělník
Jiří Ret, calaik
Zdenek Ketrlý, inv.d6chadee
Kamil Kentský, závozník
Jňsef Kříz, řidič
Jaaeč. Knhn,-. etektrikář .
Vladimír Liberda,-důchodce
Pavel Lnkaž, skladník-* j, .
Jam Macháček, hlídač
JíJří/Mat^sek" .
'
'Eliška .Keisanerová,, pečavatelká
ísg.Alea Miehalík, technik ' ;
StanislavMilaž, dělník :
PííDr .Alena Míškevá arčhivářha
-; Tosíš Rr¿dílek

Hana Něscevá
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Jan Mládek, pl&stikág'
Ivo Kludek, dělník
Jsna Mrkvové, gakřstárka
Jaú Majatan, dělník
Jakub
spojař
Ladislav Nedvěd, sklenář
Michaela Němcova, zpěvs&ks
Jiří Neplechs odborný ak-encsa
Tib&r Navatka, směnevý mistr
Jan^ Oravee, dělník
Daniel Orság, ekan<^s sásabevání
Radek -Pára, dělník
Qtts Paseurek
'
Mil&a" Petr. t m h M ř
^
Karel Petráa, elektrikář.
„.
Ja.raBíír,Piskěř, techneleg
František Pedaný, -číšník : .Jiří-Padslský, dělník'.'
Ilja Pravda, tčchn.tšředník' -^ .
Jan Pražma, MČitéÍ-7?Mire'^lav Pracházka, dělník .
Juraj Pnei, pr&vedce tnyiscč
Jiří Sachr, 'a tra jsi k
Lumír Salzsíán, dělník
Dušan .'.Šazama', dělník
Antenie Seykarcvá, d&chedkyně '
Igsr Sibílla, řidič
Edf.něk Slíva. in"--*.důchodce
Vlastimil Saslík, dělník
Ralená. Smcová^ zlatnice-' -- Raman -Šedivý,.' závásník -- - -:.
ZdeněEt Sicher, dělník- -/--Š"
Jiřina Šiklevá, uklísačka ' *.'-:.'.'
.-šalák, - -kwainík
- - .-.
- Pavla ^nlákevá, Salennice
&íe§.. 'Snlc
. ". '
Marek Sved -^
Temás-.-';Tnrnavec, řiáíč "
'r* .,
Jan Tydíitát, evange 1 ¿ddehářvní,(.
Věra Tydlítátwá, výtvafaice'.' 7
PhDťíAleš .Valenta,- 'hiatařik -- '
Běla' Válkavá,- učitelka .
: Patr Vašíček, - dělník
7
Filip Valaa, dělník Barbara rVeselá, pecávatalka.. .,
Ladislav !?rbá, kuchař
Renata Weimarevá, v demácneeti
A&m&n Werser, pre-gr&B!át8=r
Jaramír.Zapletal, dělaik
Bpman Zamřel, dělník
Petr Sežnlka, řidič
Saša Vondra
T?

Vláda ČSSR
Vyber čs.veřejnosti pro lidská práva s humanitární spolupráci
V období nutných radikálních směn je otázka důvěryhodnosti vlády otázkou
principiální. československá víádg. je v rozpcrné situaci mezi politikou minulosti
-.'á; potřebou se rychlý. .^yBaní-t-se gaéstalostí'.á' stát se' ^ rešpektovanou...' 8'ou'částí'.''
evropského domu. V tak&vé sičvaei mmsejí míč její-sleva e to vetší váhuí' .
Vláda se ústy gvého předsedy vyjádřila i k .-protestním.' áopíš&m,. ve kterých tisíce
občanů vyjadřovaly nesonhlas'. - s postupem, moc&nských orgánu praťi.; "rr.pčíesj.-a.^m
menifegtacím v lednu tohoto roku i proti následujícím soudním represím a v nichž
se zasazovaly sa skutečný a celospolečenský dialog & řešení -vleklé společenské
krize,
Po dvaceti letech mlčení se tito občané v kritické chvíli vyslovili k nutnosti
nových vztahů
společnosti A přihlásili se tím ke spoluodpovědnosti za další
rozvoj zeměi Umírněným a konstruktivním způsobem využili petičního práva,
zakotveného v 51.29 Ústavy KSSR. I předseda vlády Ladislav Adamec označil takovou
aktivitu občanů as naťsiální a legální.
Oznamujeme proto'vládě 8SS&, že padle nám dostupných informací byly v Sa^raahlase, ča^televizi; českém literárním fondu a Seakém fonde výtvarných umění vydány
interní pokyny k postihu signatářů Iniciativy kulturních pracovníku.
akce
byly .na některých pracovištích podniknuty i proti signatářůs. dopisu vědeckých
a. výzkumných pracovníku.
žádáme proto vládu ČS3R. aby ekamžite, co nejrozhodněji a veřejňš vystoupila'
p-ceti anonymnímu protidstawímu byrekrsřickésm Šikanování, Vláda musí ukázat,
že je schopna garantovat to, co slíbila občanům, proteze opak by jen znovu prokázal,
že není schopna Či ochotna garantovat ani ta nejaákíadnějiší občanská práváJ.'
Po
tragických
skušenoatech ; masových exiatenčních ' tepresí v
pesleáních
deaetAiotích, křeré sahaaíy statisíce vsdělasýeh lidí do šmějgíí vnitřní emigrace,
je ', nesyslitelsá, aby vláda tolarávala-jejich další' opakováním V áaesní situací
si aemůžeme dovolit ztrácet cenné síly.,
.
. Vláda potřebuje pro úspěch jakéhokoli reformního programu ve gpolečaasti vytvořit ovzduší tolerance a naděje pro všechny. Há k tesu dost prostředků^ ale jedinou
ceatu - zajistit, aby práv# v Československu .,představovaly zákony, a me zvůle
anonymních jedinců^ zneužívajících moc podle-,.okamžitých nálad byrokratického
aparátu^''
. Vyžývámo'.
sígaiatáře zpínšných Y.peticí, ;&by sá svých pracovištích 'rozhodíš-,'
.yěř^^č^" &'"'-'itolek.'tivaš' .'.bráaili ."'s?á prává .zaručeně ústavoíi' a aby o kažées náznaku
svého, postihu okamžitá informovali
.-předsednictva vlády^ ' -Vyber .čs^veřejnosti
pro lidská práva a humanitární spolupráci
Chartu ??. Postavme proti anonymi
sv&íi koakrétní eoliáaritM^,.' '7';' , - : - . ' ' . . ; r -*:.''^'.
. '
Žádáme také Výbor. :ča^véřej'^osči' pro' lidská''' - práva, 'a humanitární spolupráci,
aby." byl -': v tě té věci,-nápomocen., -'aby hájil petiční právo'' e-bčanR,'- zaručeáé ' áotavoú^"';
která ¡aá nejvyšsí právní moe^
"; '
'
' 51^29 #atavyEsSR
říkář '"Občané' a organizace'1 mají- právo obracet se k
zastupitelským sborům a k ostatním .státním orgánům s;'návrhy, podněty' a stížnostmi;
Btátaí orgány jsea povinny je odpovědně a včas
tedy protiúsčaynís,:
jestliže příslušné orgány namísto toho, aby petice "eápoTŽdaě a yč&s vyřizovaly"?,
dávaly pokyny k administrativnímu nesákcnBemu postihu signatářů takových peticí.
g^dílek
mluvčí Charty 77

Dana Němcová
mluvčí Charty 7?

S&sa Vondra
mluvčí Charty 77
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Charta 77 ¡23 ¡89 Tragédie
? a^pevdlee-sKé skat^aosti
Viáás SSSR
.Vladimír Janků, vedoucí sekretariátu pro věci eirkevaí v předsednictvu vlády 5SSR
KiniňterBívo kultury ĚSR
Aaáa židovských náboženských obcí v CSR

Siáo*vňk4 náboženská obec v Prase
Státoí úst&v památkové péČ^ a schrány přírody
IÍV Beského svazu protifašistických bojovníků
Skutečnost, že pečst obětí K řád č^skoslcvenských občanů; kt$ří byli v letech
1939-1945 zavražděni, popraveni nebo padli Si sahynuli během válečných "eperací,
g<g odhaduje na 360 000' oaob, je yšeO'becně známá.' Tento údaj najdeme v oficiálních
statistikách, v učebnicích dějepisu i v nejrůznějších projevech, statích a článcích^
které se obdobím druhé, světové války a oanáem Československých občanů během. ní",,
zabývají. Jas zřídka - a prakticky nikdy, tam, kde je příslušný text určen- širší'
veřejnosti - se však setkáme' a iniormací, žé v případě 240 000-255 000 osob H
celkového počtu těchto obětí
jedná o osoby židovského původu, o velkou většina
Židů, kteří v předválečné republice šili. V"rámci tzv;"konečného řešení židovská
očázky" zorganizoval nacistický správní aparát v protektoráte Čechy
a
Morava,
vláda lovenskéhe státu na Slevena ku a maďarské a německé úřady na Podkarpatské
Rusi áepertsci židovského obyvatelstva de koncentračních táborů, Kde bylo spolu
s miliony židů z dalších evropských zemí, přímo či aepřía* ovládaných hitlerovským
-Německem, strašlivým způsobem vyvražděno. Včetně dětí, Žen a starců.
Brzs? po a končení války bylo zřejaé, že Židé jako významná menšina národnostní,
kulturní a náboženská, bylí v řadě evropských zemí vyhlazeni; Tento smutný fakt
se do určité a:íry vztahuje i na obnovenou Seskoslovenskou republiku, kde holocaust
přežile asi 44 000 osob židovského původu, tj.přibližně 1{8 původního počtu. V
důsledku toho atál před. československeu veřejností dvejí úkol:' nedopustit, aby
tisíciletá příteamoát židoypké. pespelitésti -v.,českých zemích a -na Slovensku.¡upadla
v" zapomnění,' a zajistit, ' aby - nebyly., zapamenuty "okolnosti, za kterých' byla čate .'
pospolitost likvidována.
. K tomu . byly zejména v Českých. zemích . mimořádně příznivé '. podmínky ^ ' 'Spolu a ,
oietatn&í .zabaveným židovským majetkem byly v Praze soustředěny ve, velkém mítožstvi;
předměty dokumentující náboženský i občanský život',-vývraž3ovaného
'. židovského
obyvatelstya v obsaz&nýah zemích. Tento historicky i věcně nesmírně cenný materiál
se; stel po válce opět majetkem židovské'pospolitosti a přešel do správy židovského
musea v Praze. V . roce 19'5'0 předala .'Rada židovských ááboženakých obcí (nikoli zc&la'
dobrovolně) toto muzeum státu a pcá názvem Státní židovské muzeum tak vznikla
instituce,' která patří. k- nejvýznamnšjším svého dyuhu ve světevém měřítku. Pro
potřeby muzea byly-postupně adaptovány nevyužité pražské synagogy i' ' V : ', .Maiselcvě
synagoze byla instalována, expozice synsgogálaíhe' stříbra, v Klausově synagoze ;-.
expožiO!e'''.Těnwam4-''.zidevak^m zvykům'-a .tradicím^ .ve Španělské synagoze byly veřejnosti
zpřístupněny synagogální ."t^xtil^i. Také Vysoká ayMgSgg
%
b?ido?o
pehřobního
bratrstva byly -postupně'.využitý'., pre potřeby musee.
.
Zvláštní poslání připadlo synagoze Pinkasové,'^ která byle v letech 1950-1953
důkladně, rekonstruována a. restaurována. V letech 1954-59 byl její interiér upraven
as Památník,''obětí: nacistické .persekace podle návrhu akademických malířů Jiřího
Johna a Wáclava Bošzíka. Ti také opatřili vnitřní -stěny nápisy se jmény 7? 297
židů z Bech a Moravy, kteří zahynuli během okupace;'Tak se Pinkasové synagoga
pramenila ve výjimečně působivý památník židovské tragéoie? důstojný, výmluvný
a v prostotě ožitých prostředků monumentální.
_
',.'..
De počátku šedesátých ,let se tak stély 'expozice a zařízení Státního , židovského
musea v Praze ojedinělou ukázkou života a osudu Židů zejména v českých historických
zemích. Současně se Státní .'židovské muzeum stalo centrem vědeckého' bádání o 'dějinách
Židů v Československu.
' "" "Koncem šedesátých leť se-. situace začíná měnit i V roce 1968 je Pinkasova synagoga . .
Památník' obětí nacistické .perzekuce - uzavřena^ Důvodem bylo ohrožení zdiva
spadni vadou. ' Od 'té doby, tedy již plných ' dvacet let;, je budova veřejnosti
nepřístupná. Probíhají r-jV.;,.'.^. ;nekaněČné. restaurátorské práce a stavební úpravy;
Ani některé nové., skutečnosti, jako
objevení 'stará rituální lázně.(mikve) "Vobjektu'synagogy a snaha o její zpřístupnění, nemeh.ou ospravedlnit neuvěřitelnou
li&&avea&;,' -' s jakou ''eh,n#va-''""!sbjektn . postupuješ '
'deby, ve které dosáhla
dospělosti eeiá jedna;, generace^ se . nepodařile . opravit a zpřístupnit, památník,,
jedinečný a nezastupitelný nejen v souboru exposic Sčátnihe židovského muzaa.

Památník; '.'který by. .této-.^geseract.-: (a- ovšets. 1-. ysem ostatním, sávgtěvníkňm)
prostřednictvím silného roaobp&M^' zážitku ukázal,- jaká jsou': dásledky radikálního"
totalitariamu, absolutně. negujícího . .lidská a opbčasská práva. včetně samotného
elementárního práva na život ideologický -- áémenizeváněh& napři ta le - ( S iď&)
a, všech
aktivních nepřátel režimu vůbac. Teto'poučení z aovópohanské vzpoury proti evropské,
.židovsko-křesťanské tradici byle v období normalizace u nás lidem odepřeno, mimo
pra zjevně antisemitské''prvky v .propagandě a politice re^iatu.
" - Během oprav Piakasovy synagogy byly odstraněny či žamalováay údajné vlhké omítky,
nesoucí nástěnné nápisy. Teprve v současné 'době bylo rozhodnuto napsat jména
zavražděných na panely .a tyto panely upevnit (s walým odstupem) ke zásm: To.-by
násvěáčovalo skutečnosti, 'že Pinkasova synagoga bude jednoho dne jako památník
obětí opět sloužit.. Je ovses třeba mít ,na zřeteli, kolik nejr&znějších rozhodnutí
a termínů už bylo během oprav přijato a stanoveno a kolik času obyčejně od
rozhodnutí k jeho 'uskutečnění uplyne, pokud, k němu vůbec.dojde'
. .- < '
Další zarážející skutečnost, kterou už nelze odbýt poukazem na .nezbytné stavební
úpravy, se týká. pamětní' desky, kterou vytvořil v roce 1970 národní umělec Břetislav
Benda, na objednávku Rady židovských náboženských"obcí (RŽNO) a roku 1968. Tato
rozměrná sochařská práce (přibližně 4 ,-krát 1 m) měla být osazena na místě, kde
stávaly budovy vzorkových veletrhu v Prase 7 ív místech, kde dnes stojí Parkhotelů
Jak připomíná nápis na levé části '.(deska se skládá se tří áííS.),' byli na česito
místě soustřeďováni Sidé s Prahy a většiny Sech a odtnd v transportech posíláni
do', koncentračních .^tábor&s především do ' Terezína':.,'-' Deaka však odhalena nebyla.
Přísíusnénáreání výbory a organizace KSČ
opakovaně -její /Osazení 'a odhalení'
nepovolily, naposledy v roce 1981, přea'doporučení ""Svazu -protifašistických'bojovník^
v Praze 7. Ve stanovisku RŽNŮ (Rudé právo^ '25:11.198?)^ podep^aněa-mimO'- jiné i
jejía'4 předsedou Bohnstilem Kellerem, které se ztotožňuje
s
útokem
Rudého
práva
proti prohlášení, ve kterém část slovenské kulturní veřejnosti vyslovuje svůj
pocit morální spoluodpovědnosti sa osud slovenských Zid&, čtěme, že.: "pro vynikající
pomník národního umělce B:Bendy na parně?, transportů - židovských -ebčaná. se hledá
v Praze vhodné umístění'^ Je jistě nesnadné najít vhodné umístění pro desku, na
které je nápis
tohoto m í s t a : ¥ b o d n é místo se v Prase hledalo tak dlouho,
až' se -našlo y Terezíně:'. Deska, přesněji řečeno-',-její střední a pravá část, byly.
-' narychlo 'osázeny na cihlové sái '. terezínského' .'ópeynŽňí' u komunikace, která v.ede
ke krematoriu' a hřbitovu . židovských obětí, levá část s textem, poukazujícím .na
p&vedaí áčel, tehe^ó'-' díla,-." pochopitelně,: osazena nebyla^ podle dostupných informací
áe v současně době 'zhotovuje levá Část desky, která penepe -jiný,' , nově .nslezenásBu
místu více odpovídající , nápis. .'¿'V Práše se "zře jaá .ani y osmdesátých-letech neměly
áeportaco 2idů na smrt připomínatj
;
, Po uzavření Pinkaaovy synagogy byl před osmi lety uzavřen další s ob jektá.'
Státního židovského muzea, Španělská synagoga. D&vodem . usa^yření- -byla chystaná
přeměna' elektrického' napětí,- se kterou však áédnsg nebylo -započato. Nic tedy
nenasvědčuje torna, že by v dohledné době-měla být tato stavba vrácena svému učelu.:.;..'
Před třemi letypotkal podobný osud synagogu ' .. Maiselsvu.
Jedinečná
sbírka
synagbgálnihe-- stříbra jě'. v- důsledku toho ' veřejnosti nepřístupná.- Oproti. stavu ;
z' let šedesátých tak- dnes najde návštěvník polovinu objektů 'musea 'uzavřených'.
, A: ják skutečnosti ukazují, pravděpodobně na celá' 'desetiletí.:
.' K. tomu je; třeba ještě dodat, že g p&voční bohaté ediční činnosti Státního :
židovského muzea hozbyle- téměř nic. Edice ^Sid^vs^-^-^amátky" byla po pxvních třech
svazcích zastavena: BasopisJudaica Bohemica je vydáván -výhradně''--v cizojazyčné
verzi. Veřejnost by její českou podobu jistě se zájmem přivítala, skutečnost je
' však takévá, ''že časopis'nemá.v češtině'-ási reáhmě''Knihovna' sZM .'' je - sice
pro
nejběžnější provez veřejnosti přístupná., ne- však v plném rozsahu: Rorží je to:
ovšem s archívními foadý^- 'Historicky- yýznam^ý-^ařc^y.^.ipražskě "-židovské-'-.,
náboženské
obce není dosud v&hec zpracován ani opatřen rejstříky a je tah. nepMatnpný nejen
pro řadové členy obce, ale i pro badatele; s jiných vědeckých institucí. Rovněž
některé fondy .vztahující se přímo k holocaustu, k ninž asěli všichni badatelé ještě
do "konce šedesátých let přístup, .jsou .nyní'', dostupně'..'jen' zvíášS .vybraným, jedinc&m.
Za zmínku snad také . stojí,, že Státní židovské muzatts je mezi pražskými muzei jediné,
které nepořádá žádnou přednáškovou činnost. '::

Ještě horší situace však pasuje.v.ostatních, oblastech republiky. V exposicích
i činnosti "Památníku Terezín" je významné
. specifické problematice terezínského
ghetta věnována jen okrajová pozornost, kteca"--.^daleka"neodpovídá poctu židovských
cbětí i zajmi převážné většiny návštěvníků. V rozsáhlé expozici Malé pevnosti
je vystaveno pouze několik prací terezínských umělců v jedné kóji
a
problematice
ghetta je věnována -zcela neodpovídající malá výstavka v 'krematoriu. Přitom už
v šedesátých letech se vážně uvažovalo o zřízení "Muzea terezínského ghetta" (z
bohatých fondů SŽM v Praze, Památníku v Terezíně i ze soukromých sbírek) v bývalé
terezínské škole a - chlapeckém domově I, 417 z doby okupace. Počátkem osmdesátých
let však byla tato budova se značáými náklady přeměněna na' muzeum SNB, nepříliš
navštěvované, které je patrně lepším výchovným příkladem pro mládež v našem státě
.pež objektivní informace o tragickés.osudu Židů .iateraovaných v .ghettě a jejich
'rezistenci proti, nacismu. ' ;
! \ .--1:
Nejvíc alarmující je 'ovšem devastace židovských nemovitých památek v'posledních'
dvaceti letech sa přímé účasti místních správních orgánů a s vynuceným 'souhlasem
židovských náboženských obcí saasotaých. Jen v Praze tak byly např.svévolně zničeny
mnohé židovské hřbitovy (Libeň, Žižkov, Radlice, Uhříněves), nemluvě o četných
hřbitovech venkovských. '.S výjimkou Holešova a, nvaí i Mikulova není patrná žádná
snaha o záchranu alespoň nejceanějsích synagog a historických ghett (Boskovice,
.Třebíč, . Březnice,' =-Kolína Folná '^tdí'),. často zcela'unikátních židovských' památek
:^ohdy . i v evropském' '^ěřítčcň^'.
se středisek , Státní památkové
'.péče a některých bývalých reprezeataníů .židovské pospolitosti'- dnes už 'není -žádný
zájem místních orgánů (hlavně národních výborů) a aekonce ani Státního židovského
Miseam, ' které .''je Specialízovasý^. .ústavám 's celorepublikovou působností, o' zachování
těchto památek. Namísto toho dochází k jejich postupné a jakoby nenápadné devastaci
a demolici.
Zcela zvláštní 'pozornost .si zaslouží likvidace ..novějších částí četných
venkovských' židovských hřbitovů se žulovými náhrobky od konce * minulého století
až do ' doby'-*.předválečné, které tvořily aejlěpŠí pomník a připomínku rodin obětí
-holocaustu' každé obce,..' Kulčursí a morální, úpadek 'společnosti zašel tak' daleko i
že část náhrobků byla postupně vandalsky rozkradena,- aniž .by tomu kompetentní
orgány věnovaly patřičnou pozornost, a zbylé pak byly s vědomím některých
představitelů židovských náboženských, obcí rozprodány kamenickým družstvům, která
takto získaný materiál po úpravě poskytla novým Mjémcům. '; -' ; .', '
"-- Samostatnou kapitolou'' je' posornest^ která je židům
a
jejich' osudu
věnována
ve školní výuce a věřejae osvětově čianostiíÝ učebnici: dějepisu pro osmé třídy,,
kde s§/během, školní.^'docházky.,'popové''
pro-^o-hé-i/aaposl-aá) podrobněji probírá
období okupace .a * druhé - ¡světové války,' ngjdese na' tě3ňa. peyzekuca Židů ',' '-' ' tyto - r "dve
hrubě nepřesné a čtoucí zmínky: . "Součástí pláaů na 'zajištění německé svštevlády
byla postupná likvidace Xídů, 'Slovanů' a dalších tzv^rasoyě séněcenných aárodů"
(srr.46). Na straně 101 ještěs " F a š i v r a ž d i l cílevědomě židovské obyvatelstvo
a příslušníky slovanských národů v koncentračních táborech"i H tomu jána fotografie., *
zachycující transport Sidů, do 'koncentračního " tábora, 'řak se vypořádali autoři
učebnice dějepisu s historií,- na jejímž konci ja 6 000 000 zavražděných židů,,
kteří ještě nedávno tvořili neodmyslitelnou součást obyvatel Evropy.
Podobná je situace ve sdělovacích prostředcích, v tisku, ve filiaové distribuci.
Knihy o židovské tragédii u nás téměř nevycházejí, pozoruhodný filmový dokument
Clauda Lanzaaana "§oa", který s takovou naléhavostí připomněl světové veřejnosti,
že oswd židů i činy jejich karů jsou stále částí naší přítosmosti, naetáí
čeakosíovenským médiím ani za zmínku, natož aby se uvažovalo o jeho zařazení do
vysílacího programu.
Zato se ve vzpomenuté učebnici dějepiat? na str.117 setkáme s informací, že
"v žalářích, koncentračních táborech a as válečných frontách zahynulo 360 000
našich občanů, mezi nimi 25 000 komunistů". 0 test, že 250 000 z těchto občanů
byli židá, že toto číslo zahrnuje naprostou většinu židovského obyvatelstva
předválečné republiky, učebnice mlčí.
"' Mlčí "se 'vsak 'i 'o 'tem," že -židovská 'menšina "a nás byla- vlastně'' likvidována
aěkolikaaásobaě. Nejen masově nacismem, nýbrž i následně zahrnutím přeživších
Židů pod českou, a' slovenskou .-národnost bez zřetele-'na jejich "národnostní -a kulturní
odlišnosti; K redukci židovské pospolitosti u 'nás...'- navíc přispěly i ' dvě -¡ výrazné,

amigraoní vlny (po r.1948 a po r.1968), .takže 's.'povodních' '44 ' ČOQ osob v r.1945
sůgřgío na území BSSR v .r.198'0 pouze 9000 Ziá8.'ť(vizl R.Hilbergs;' -"The Destruction
si Europesn Jews^, 3.9S4), -' '"'--:
/-'-/'Z,
^rM;..
0 destrukcí náboženského a kulturního života v sopčashém československu
svědčí
napr. i skandální ''skutečnost, že v letech 1570-84 nesela židovská, pospolitost
svého rabína, což je v tisíciletých dějinách židův českých zemích jev,bez analogie;
'V naprostém úpadku je rovněž výuka hebrejského- jazyka (klasického i moderního)
na našich školách; počátkem osmdesátých let byla totiž'; zájemcům o tento jazyk
vsátá de facto poslední veřejná možnost čía, že"byly kursy hebrejštiny zrušeny
i na jazykové škole v Prase. (V letošním školním roce byla zatím obnovena pouze
výuka'apvohebrejštiny;)
.
Domníváme se, že veřejnost - má v těchto souvislostech právo žádat od příslušných
institucí některá vysvětlení:
1) Kdy budg opět (v závazném
krátkém termínu) otevřen Památník obětí nacistické
perzekuce v Pinkasové synagóze a kdo nese odpovědnost, ša jeho dvacetileté us&vření?
2) Z jakého důvodu nebyla pamětní deska od nár;umšlce' . Břetislava 'Bendy
připomínající oběti židovských' transportů, umístěna a odhalena na místě, pro která
byla určena, s z ja&óhq důvodu byla nakonec po;,létech v neúplné podobě iasčalováná
v Terezíně?
3) Jak se mohlo ptát, že Státní židovské.šsasenm v Prase, instituce jedinečná
v celostátním .i světovém měřítku, má v 'současné .době polovinu objektů dlouhodobě
uzavřených, a % jakého důyodu je přístup "ke knižním i ostatním fondům tohotor-.sns.zea
tak komplikovaný? ' 1,'. . . .
4) Proč není v "Památníku Terezín" věnováno přiměřené.místo osudu čs.Eiáů
sa
druhé světové války včetně jejich významné účasti v našem odboji a proč dosud,
nebylo vytvořeno zvláštní muzeum, ghetta, jak se o tom již uvažovalo v. šedesátých
letech? Současný stav je zahraničním návštěvníkům skoro nepochopitelný a - naši
- občané zůstávají neinformováni;
.. ..'
5) Proč byla v roce 1970 provedena "reiastalaee" tzv;stálé československé
expozice Státního polského muzea, v' Osvětimi? 'P%i táto "reínstaláci^', v ' pochybné
a urážlivé snaze zakrýt skutečnost, se zdě' -byíí věznění a . vražděni především
čs.občané židovského původu, došli její autoři 'tak daleko,. že z expozice dokonce
vyloučili jedinečnou a hrůzně tragickou historii tzv;Terezínského rodinného tábora
-íý Qsvětimi-Břesinoe; Nyní jsou tak o-tragédií-čs.Židů za vlády nacistů' hedostatečnš
a zkresleně informováni dokonce i četní zahraniční návštěvníci SPH v Osvětimi,
Stálá.čs.expozice v SPH v .Osvětimi by .'.proto' měta být".obaoveaa alespoň 've své podobě
'do roku 1969. ^
';
'
? "'
- 6)' Jaká 'opatření hudbu přijata, aby g'e školní; "#ládežig- - - stňdeň&Sai.-'. i, 'čélé'. iÁaší.
véřejsosti dostalo pravdivých informací o osudu evropských a Československých
Eiáů v rozsahu, který by odpovídal závažnosti a tragic* jejich údělu?
'. 7) Jaká je;négkrášlená skutečnost'-současného náboženského a"'kultdraíhó- sívotg:'
zbytku židů' v.Beskosloyaaskn?..'A.'.''-%.éo :hodla jí příslušné instituce učinit, aby
neutěšenou situaci napravily? A konečně - neexistuje u nás nedále-, skrytý, oficiální,
politicky motivovaný antisemitismus, iak by tomu nasvědčovaly někt&ré shora popsané
j^vy?
Prahs 5.4.1989
Tomáš Rradílek
Dana Němcová
Saša Vondra
sluvčí Charty ?7
mluvčí Charty ??
ssluvčí Charty ?7
Sdělení Výboru na obrana naspraveálívě stíhaných, kt^rý
čsiligae pr^ lidská
práva a členem
feásrace pro lidská
(FIBE)
Všechna sdělení VOSS jsou zasílána Federálnísu shromáždění;.Jméaa a adresy členů
VONS jsme'zveřejnili ve'sdělení Č.86G;
\
''.-"'- "'''ll'.'';.'^'.-''''','';''^.'^
Sdělení č._$73 (Tomáš Dvořák a Hana Marvanová sůstávají ve vazbě)
: Městský soud y Praze; v neveřejném zasedání dne 2$.březsa /vyhověl atížnoĚti^
prokurátora proti usnesení.obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne '17.březBa o propuštění

Tomáše Dvořáka
Hany Marvaáoyé s vazby.
Nezávislého'sírového sáražéoí,..
kteří byli 'pbvcdaím Praha' i odsouzeni, k. trestu deseti měsíců vězení
s podmíněném odkiádem na třicet měsíc&j, z&atávají tedy'.nadále ve ' vazbě¿.
Termín odvolacího řízení ještě není stanoven,
.

'

''. -

' .....,''.;

Sdělení č^'974 (Věc Stanislava Ričtera postoupena.)'
. .. ",...
Samosouáce obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr.Ján Bělehradský rozhodl dne 22¿února
1989 ? trestní věci proti'obviněn&Bu StanielavuRitteroví,nar, 10.9.1963, bytem
.Most, A.A.Ždanova 572{1, stíhanému obvodním prokurátorem v Praze i pro trestný
čin výtržnictví' podle § 2G2.}1 tr.zákoaa, Se ae- tato věc postupuje obvodnímu
nArodnímu výboru pro Prahu 1 k přestupkové^eu řízením Hlen
Nezávislého - mírového
sdružení. Stanislav. Ritter. se podle obžaloby procházel dae 21.ledna 19S9 po Karlově,
.soatě a na prostěradle praa šaty měl nápisy "Slobodu
"''Vezení
není
řešení", ^'Zveřejněte názory a cíle nezávislých .skupin a Charty 77" aj, Jak'jgste
již.informovali (sdělení c¿885 a 903), byl tehdy zadržen a propuštěn po-48..hodinách.
Ve sdělení č.905 jgEse esylem uvedli, že nabylo zahájeno trestní stíhání. '
Zatím není známo, záa je usnesení obvodního goudu pravomocné'.
V Prase 2.4,1989
Sdělení č.975 (Věc Josefa Drobného ^pro jednána^ ¡ j ^ ř e s č u p e k )
: /Jak . jgíae již oznámili (sdělení
,"
.yáiřič'!
Jozef Drobný zadržen áne 16.ledna 1989 na Václayskés náměstí a zbit příslušníky
S^S. Bylo au vysloveno podezření pro pSeěin, jeho věc však byla postoupena Obvodnímu
národnímu výboru v Prase 4. Dne 9.března 1989'.byl uznán komisí tohoto národního,
výboru viaaým přestupkem proti veřejnému pořádku - a ' potrestán pokutou ve výši 500
Kčs. Proti tomuto rozhodnutí podal Josef Drobný odvolání. V.Prase 234.1989,.

..'.

.,.

.

' . . " ' ' . ' ,

Sdělení čv9?6 (Stanislav Devátý ve vazbě)
' ' Jak "jsme-* již oznásili (vis sdělení č,963),'' provedla' StB dne 16.března 1989
deset domovních prohlídek/''a to v GočtwaMswž','. ''Br^ě a Znojs!ě, v rámci',,'tcestníbo
stíhání vé ' věci ^ poba^évámí ' pc^le'.'* §
'jehož se měl dopustit
neznámý pachatel vypracováním a yosšiřovánísí peeice SPUSA. P^ti^e požadovala
propuštěni politických'vězaů, ". základní
občanaká ' avobody r - a , demokratizaci
společenských.poměrR, Poáepsale ji 430
a za správnost jejich poápiaů ručil
Stanislav Devátý. Byla odeslána Feáerélaímu' shromáždění a
federální
vlády dne 31.prosince 1989. Stanislav "Devátý, u něhož byla též provedena deiaovní
prohlídka," byl 16¿.března zadržen .a obyisěa . s .uvedeného trestného činu, jehož ge
!sěl podle usnesení vyaetřevatele dopustit jednak serganisevásÍB zssíněné , petiční'
.'akce,* jednak účastí ¿a sepsání a. ocealáaí dopían s*' Z.únara 1989:. aáreasvanéhe.
ústavním orgánům, kčerý podepsala krase Sčamíe&sya Devátého šest dalších aktivietň
"SP8SA* Depia navazuje na ňezodpcvězeBoa petici a odsuzujé nic:-neřešící politiku
násilí a nespravedlivého věznění. S.Devátému hrozí trest odnětí svobody v trvání
od'jednoho roku de pěti let.
' Prokurátor vg^i Stanialava - Desátého ás; vazby¿ Při zadržení zahájil Stanislav
Devátý hladovku, jíž se dosáhá prapustění. 2-hru.ba po deseti dnech byl převeaen
'z-věznice'v'Bmž-Bohcmicich do vžz^Sské aesaocnica^ s aejvatší
pravděpoásbností
do věznice MS e.2 v Praze-Pankráci. '
''
'.-'''*' Stanislav Devátý,
června 1952, pracwaí. de 'začátku r-sku 15S8 jako technik
závodu aplikované kybernetiky J3B Slu&evice a vede s tíato družstvem soudní spor
o neplatnost výpovědi, která sm byla Jána pxoča , žs se v roce 19R8 stal mtuvžím
'Ch&yčy. 77 ¿ Je rovněž
Výboru aa obranu nespravedlivě stíhaných*, stál 'si zrodu
Společenství
pMtet
SSA
a
I&ieistívy
sociální
obrany,
působí
i
v
Polske-československé solidaritě. Represí -proti- Stanislavu Devátému ho mocenské
orgány' postihují především za jehe naohrožeasu činnost, ve funkci mluvčího Charty

?7.a v dalších nezávislých iniciativách, která nepochybně posílila jejich autoritu
ve společnosti.Dne 26.března 1985
ustavil šestnáctičlenný Výbor na obranu Stanislava
Devátého. Výbor připemíaá osud Pavla Wbnky, který vlaui zemřel' ve vezení^ a v
souv:alosti s hladovkou Stanislava Devátého vyjadřuje obavy o jeho zdraví a život.
V Prazs 2,4.1989
*
Sdělení c.91-7 ÍK odvolání v trevěci proEi 1.Jírousovi.a, J. Ticítému )
Proti rozsudku okresního soudu v Jihlavě, jíssž byli 9.března 1989 Ivan Jirous
a Jiří Tichý odsouzeni k nepodmíněným trestůs odaěčí svobody (viz sdělení
č.830,836,869,934 a 955). podali odvolání jak oba obžalovaní, tak prokurátor.
Obžalovaní se domáhají sproštení víny- Prokurátor sice již nepožaduje,, aby byli
tassáni vianýsi rovněž trestným čiaete poškozování státních zájmA republiky v cizině
(§ 112 tr.s.), trvá však na přísnější kvalifikaci trestného činu pobuřování tedy podle ustanovení 3.odstavce. § 100 tr.zákeaa, " platnou pro případy, kdy
pachatel pobuřuje tiskem, filmes?., rozhlase^: televizí nebo jiným podobně účinným
prostředkem. Aniž by vysvětlil, proč povazuje způsob, jímž I.Jíroms a J.Tichý
seznamovali delší občany n peticí: za podobně účinný prostředek jako tisk, film
atd.,^-domáhá se přísnějšího právního hodnocení ryze politickými a Ideologickými
argumenty o hutností ochrany tzv.socialistického státního zřízení. Ustanovení
trestného zákona o vysokés stupni společenské nebezpečnosti, který podminuje použití,
přísnější právní kvalifikace, zaměňuje prokurátor za možnost použís této kvalifikace
i t&m, kde materiální žnáky skutková podstaty nejsou naplněny^ Toto svérázné chápání
práva by bylo možno pokládat za žert,..kdyby jíst prokurátor nezdůvodnoval požadavek;
aby soud uložil Ivanu Jirouaoví trest okolo čtyř let a Jiřímu Tichému nejméně
jeden rok,
Není na našem výboru, aby skouasal, zda právní nevědomost okresního prokurátora
v Jihlavě JUBr,, Jaroslava Bajara je v příčiřiné souvislosti s jeho ideologickou
zaujatostí. V obžalobě jsou .i pravopisné a gramatické chyby, včetně nesprávných
přechodníků. Je příznačné, že nástroji represívaí politiky proti kultuře jsou
právě ti; kteří ve svém vlastním 'zájmu hájí kulturní: hospodářský i politický
úpadek společnosti.
V Praze 5.4.1989'
'r
- Sdělení „č.978. jíva Vojtková obviněna v tr.věci.Fr.Stárka)
'
Vyšetřovatel
krajské správy StB - .si
'"KvášJ-obviail dne
3 jdubna 1989 Ivu Vojtkovou,' povolánís jesnou mecbsníeku, bytem'-8ěchov;á.. :. 398,
560
03 Seská Třebová " Parník, '' z posoci - k trestnéBKs činu pobuřování podle § -' 10 {1c
k . § lOplla.3a 'trestního' zákong. Jako družka, a snoubenka Františka .'Stárka musela
údajné vědět,'k ceáR slóužilá. ¡ros&možov^eí
a píseBnostii-ods^á i
při.
zadržení Fr^Stárka 23.února 1989 v její^ dosku^, Trestného jadnání^
.'ááipmači.*:,
tím, že Františku Stárkovi poskytla''svůj -.' do^ek pro'-' jeho čianest, ktárá ge
vyšetřovatelem posuzována jako trestný čispobuřováníí'". * ' ;:
Ačkoli zákon stanoví, že orgány činné v trestním řízení jsou ve všech fázích
povinny poučit každého, proti.nesuš se řízení vede, o jeho právech, mjr.Ivaat Kváš
lvu Vojtkovou nejen nepoučil, nýbrž ji oklaa*al tvrsením, še jako obviněná již
aeaá právo odmítat výpovš2, jak to dosud jako svědkyně Síaila. Vynutil tak na
ní výpovM^ z níž alespoň jedno tvrzení - že dovezla z Francie elektrický psací
stroj s psmatí - a&že být použito proti ní. Připomínáme proto důrazně, že zatísco
svědek nemůže o&nítnouí výpověá bez řádného důvodu, sá obs^iňený či podezřelý z
přačinu nebo trestného činu právo hájit se jakýmkoliv zp&aebem, a že výpověS
na
něčm ceami být nikdy vymáhána, Tohoto práva využívá i František Stárak, který
nevypovídá vůbec,
Mjr.Kváš není bohužel výjimkou, StB v trestní věcí proti F.Stárkovi vyvíjí
nátlak na vyslýchané, aby proti němu vypovídali a vyhrožuje jim. Byl zaznasaenán
případ, kdy ečce jednoho svědka pohrůžkami nutila, aby přiměl syns k výpovědím
Nezákonně postupovali 21ibřezna 1989 v Hělhíce i příslušníci StB Knoblech a Rulioius
při výsleších signatářů Charty 77 Jiřího Pavlíčka $ Josefa Floriána,
V Praze 5.4.1989
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Sdělaní S,9?9 (Tomás Hřagí^k' odsouzen) Okresní spúd. v Přerově, jehež senátu předsedal JUDr;Mirbsíav-' S&snkuš;. uznal
v. b.l3vním 'líčení, k'oBané^',.ve .dáech '4. a-5.áubnal.9Q9 ing.Tcsáse Rřadílkas .sBluveího
Charty. 77," víiiným pokusu, o' trestný ' čiií" p<&u&yváaí :pp'dlě
;."§ lóeílajSa
-tr.; zákona & pokusu . o trestný čin poškozování.'. zájmá. republiky v cisíně peále §
8¡ I k B 112 tr;zákona. pbžaiob#t. - -požene?Ala, aby byl Tomáš HrAdílék. uzaáR vinným
scácháaíaí dokonaných trestných' čin& pobuřováni
poškozování'
-republiky
cizíae. Soud uložil,.Tomáši, Hradílkovi''trest odaeti' svobody v trvání'třinácti měsíců
s poámíněným odkladem na 'dva reky. Prokurátor i .ahžai&vsný se okamžitě odvolali;
V závěrečné řeči. se .TomáŠ Hradílek dosáhal zproštěním 'Vysvětlil napsání -obou'
inkriztinovaných - dopisč {viz naše sdělení e.947 a 969) -petřeb^air "'deklarované
.demokratizace společnosti. Prokurátor .navrhl .v sávžrečaé ř^či Vyšší podmíněný
trest uložený aa velmi dlouhou zkušební dobu.
? soudní budově bylo přítomno asi sto. přátel Tomáše Hrádílka;:".' Soudní- jednání
.sledovali taká zástupci velvyslanectví .USA 'a R#nady.
V.Praze 3,4.1989
.
v
^
;
Sdělení č.980 (Slávek Popelka ssovu odaouxaa) .
'psae 4,4,198$ odsoudila -'eěmosdQdkymě' měatskehe' -^áoúdu ' ^' Brně JUDr.Ev^ Ju&ggaaňuová'
(která je zároveň předsedkyní tohoto soudu) třiatřicetiletého "Slávka Popelku ke
Čtyřena měsicůn! nepcdmíně&ě v
' .Vzňala.- ho - vi.aný& spáeháním. přečinu proti
yeřřjnému pořádku, p$áls § 6 #} zákona & - pžeČinech, Jjěhpž" se mel ' dopustit
rozšiřováni letáčků s' výzvou k -'manífastaeím v Brně;'" Na ' tŠchtó'_ ''shrómážděa%ch'.','se
mělo. diskutovat o - odchodu, vedení .KS8 z politické scény
o.-!' zaležení 9'.řraay
-fzátéaých";. Slávek. Popelka byl , souzen '-.p^dle nově
.'horní, hraníce tohoto . přečinu je nyní šest ,'sesíc&'4 Proti rpsá'udkn.se - odvolal,,
prokurátor sa nevyjádřil'; 9 závěrečné řeči .Š¿Popelka uvedl, žé místo něj'.měli
být spuzeni' vedoucí' představitelé- strany a 'státu, 'kteří jsou'' - odpovědni 'za
applečeas^ou stagnaci; Slávek Popelka s&stává aadále. ve vázbě, ve 'které, 'je od24.března
V loaakést race- byl' několikrát.' věsnět:;
to vždy;./za'.' roxšiřpv^mí
leták&, většinou' s výzvami k manifestacím. Naposledy byl z vězení propuštěn.24;ladná
1989. (Viz eášlení ě.779, 794^.-795.,.799, 817,.*8.22¡, 853, 862, 8ě8ř'a"889)'
V Praze 5.4.198$
^ '
'í
'
.
;
Sdělení č';9Bl (Trestsí stíhání Petra Pospíchala.'pokračuje)
Bp domovní prohlídce, .-která byla . provedena- u.' Petra - Pospíchala dne 16 ;3; 1989'
(vis' sdělení č;963), mu ..vyšetřovatel. !stB kpč;K^il'Tppolář-'^ři výslechu ' sdělil¿
ze . je -i nadále trestně stíhán pro trestný ,Sia'...podvracení republiky podia. § 98i 1,
2 ' á.b &y,a'. (ětíháňí- byle zahájeso 22'.1,1$8?')'--a as navíc přichází v úvahu'^
nové vsetí As vazby, aebot prý ve své trestné činnosti pokračuje tím,, sň ahromažSujenezávislé' -.Časopisy Informace'' e. Chartě.'7?^ -To a Liěavé aoví&yi P.Pua-píehjHl" strávil
počátkem , reku 1987 čtyři měsíce v<s vazbě -se--.:-'základě abvinění ze'.r gpO'lupráee''''.s
Informacemi . o Chartě 77/rřsr.;-polskými' nezávislým'i hnutími a s .'céa&asl¡s#éaekyat -'estilam-'
(časopisy To .
Lidové .úoviný .--'-.'^ehdy'.. ještě /^eexisťpyaly). ''Po' - - p r o p u š t ě n í
neproběhl, pokud je
zaámc,
jeho trestní- věci téíaěř dva roky žádný ukon;
' 'Trestsí 'stíhání P.Psspíehala 'je ce ác přisnoati'' právní kvalifikace jednou' z.
nejzávažnějších politických represí poslední de&y, nebot mu hrozí trest: odnětí
svobody v- '-rozmezí od tří,, do deěeti let. - Skutečnost^'' že "tato -hrozba-.''bylá zsevu^
aktualizeváaá^ a te' tentokrát jan a jen pro c-:dll P^Pospíchalá -sa -rnegáviálě';
publicistice, - je- zcela zjevně součástí -'nové vi%ý" policejních ' justičních .Represí'
proti ssmísdatu.
Veškeré postihy jsou v hrabám rozporu s mezinárodním závazkem, který československo přijalo podpisem Závěrečného dokumentu vídeňské
sásledaé
scMsky
KB8E.
V temto dokumentu se signatářské stáív zavázaly,' že "budou zajišťovat,'
aby
si
jáaotlivei mohli' svoheduš" volit.'' vlastní', zdroje . imfořjaací"' a že: -budou':
.
jedaotlivýw osobám, institucím a organizacím-'"..;';aby 'SÍekávaly^ ''.'-'.yt^stái^ý.,
řépř&dukovaly a.rozšiřovaly Jakékoliv iniormsemí materiály''.
-. v Praze 10.4.1989
*

-.Sdělení č,962 (Rozsudek náá J-^ Petrovou & spól^pr&v^o'čný).
..'
Seaát. městského sondu v Prase sležený s -předsedy jubr.Jana
a přísedících
JUDr.TíHsáše Stuchlíka a' JUBy/Andělové, projednal ve. veřejném
.4.dubna
-19S9" odvolání obžalovaných pyokurátores v ' tr-^věci' proti J,Petrové a
' Jána*
Petrovou, Otakara.' Veverku^ ' Pávida. 'Němce ' a ' Jana''- Stempvbu - obyodní acnd .pro Prahu
'2
'trestným ' činem .výtržnictví "p:?d!.e § 202iI 'ír.z, J.Petrovou ^
0¿Veverku navíc trestným činem' sítpkv na veřejného činitelé; -podle § 136 ¡2' tr.zj
. Jednání Stanislava Pence, Patra 'Placáka a Saši Vondry kvalifikoval sond jako přeČin
proti veřejnému pořádku podle § 6a) zákona 'o přečineché Uvedených. tr.ěin& a přečinů
se měli obžalovaní dopustit položením květin k šoss sv.Václava-na Václavském náměstí
v
Prase . dne
16.ledna 198$. Jana Petrová též protestem
proti
počínání
neídenti fikpvanéha mužé v civilním obleku, ktarý jí--květiny -vyrval z 'rukon, a
Veverka požadavk<sm,- aby se mí zasahující příslušníci VB legitimovali. Tis mži i
způsobit srocení většího davu. lidí, vyvolat 'áepokoje a konfrontaci a příslušníky
S$)B. Janě Petrové uložil soud nepodmíněný trest odnětí svobody.. V - trvání 9 měsíců
v I.HVS $ Otakaru ; Veverkovi nepodmíněný trest odnětí svobody, v trvání 12 měsíců
v II^NVS. Další obžalovaní byli odsouzeni:. David' Němec'k trestu odnětí évobody
na 6 měsíců s podmíněným odkladem ně zkušební' 'áobú tří let a k peněžitému trestu
4000 Kčs? Jaa& Stersová ke 4 měsícům s po#ííněným odkladem na 1 rok: Stanislav
Pene, Petr Placák a Saša Vondra' každý ke 2 měsícům s podmíněným odkladem na; 2
roky a k -peBŽžitéw trestu 2500 Kčs' (viz sděl-aní č, 8349910.940).
Jednání městského soudu bylo cistě formální* Soud.se vub&c nezabýval' námitkami
obhájců i obžalovaných,, týkajícími se očividných rozporá ve výpovědích příslušníků
. - S N B a n i ppnkazy obhájců' na právní neudržítslnost. rozsudku obvodního;-soudu' i ;nia..
politické pozadí celé záležitosti..Skutečnost, že o výsledku bylo předem rozhodnuto
na jiných místech a že se. soud sni příliš nenamáhal předstírat svou nezávislost
a nepodja tos t,.nejlépe ilustruje fakt, -že'předseda senátu JUDr^Jan Rojč pří zasedání
usnula
. ' ; '';.... ;.'- "''.-.
' -:
"'.'.'-'' .'
.-.';.:'"
' -¡-;;; ';';. ;.
Obžalobu, zastupoval prokurátor Městské prokuratury JUDr.Oldřich Trejbal.
NŠstský sond zamítl odvolání obžalovaných i.'. prokurátora, čímž se, '.'rozsudek
obvodního soudu stal pravomocným.
Toto rozhodnutí je logickým pokračováním tvrdé konfrontační linie3 ' kceroa
politická moc nastoupila vůči všem nezávislým'- iniciativám a vůbec vůči každému
kritickému projevu z řad občanů. Moc přitom stále očividněji stále ignoruje -jak.,
platné zákony, tak přijaté mezinárodní'závazky^'
V Praze. 10,4.1989
*
'
- Sděleni č,.983-(Na Kamila. Kas'tsesa'^ydán trastaí příštss)
:Samoseudce. okresního soudu PlzeS-meeto JBDr.Jiří.Sakač vydal dne 9.3^1989- treat^í
příkas., jímž se;Hasil -Kagtaer. uznává vinným přačísem proti veřejné-Ku pořádku podle,
š
sákona o přečinech a oágusuje k peněžitém:' /.tréétá
Kčs , v případě
nedobytnpsti ke, třem' týda&s odnětí svobody. Tohoto přečinu se mši" .K. Kas Čmár dópus tit
tím, že "dne'-28.1. 1989-^v odpoledních hodinách na- opakovanou výzvu orgánů VB
neopustil.náía.řííru v Praze Ž, místo, kde mělo- -dojít ' k nepovolenému shromáždění
neodpo-yěáaých živlů s eílw'- narušit veřejný pořádek" - a že "při akci narušující
veřejný pořádak neuposlechl výzvy veřejného Činitele k šachování yeřejaého:pořádku".
Je politováníhodné, že sě sasosoudce nijak aevyrovaává s obranou K.Kastnera,:
který tvrdí, že když byl legitimován-.A'* vyzván -.'k odchodu . z' nám^Míru. odebral '-8$.ňá' zaatávkú trwvaje, kde byl snový legitimován a zadržen. ^Tvrzení a^osbnďo.^'^,
čeho se měl K.Kastner dopuačit jpH ^ c i aárušnjící . veřejný, pořádek, ss . jeví' být,
urážkou zdravého „'.rozumu,' nebo^ k žádné podobné; ákci a^ošlpr''; a ''-pořadateíl-^.'?, yj^M^;.'
- ji.'; po ' sákazu y' odwlal'.' '. Za. útok .- na: samu podstatu novodobého práva však smaíme;
pokládat skutečnost, že-'samaaoudce zahrnuje 'přímo, yďo- výrokn o' vině tvrzení,-'že.KíKastáet '."se často přivádí do podnapilého stavu (.i.) a jé t-ake' ; evidován jako
stoupenec hnutí 'Puak'^ .Tento argument je hs-ubým porušením zásady rovnosti před
.'sákpnem,'. á; .v dásladkn děvoluje perzekuovat kteroukoli skupinu občanů'^jen' proto,
že jsou "evidováni'' jako Yíde^ fikáni,' chartiaté, věřící Či cokoli podobného.
V-Prase 1-0.4^1989
*
*
'
'

Sdělení S.984 (Vlasta Chramostová a Libuše Silhánqvá-odsouzeny)
Dne 1Ó.&.1989 se u obvodního soudu pro Prahu Z'-konalo hlavní líčení v' trestní
. věcí prf:ti signatářkám Charty 7? Vlastě.ěbrasostové a socioložce PhDr.i,íb'Hsi "" . ,
Šiíhá-'ňbvé. '-Obvodní ' prokurátor" -pro -Prahu i
.^¿^Š^ier-pbšalo^ál -" z trestných „činů schvalování trestného činu podle
16311'
útoku ' na- státní
' orgán a čtrgán společenské .organizace podle §"154¡í ty. Zi;''Těchto"' tréstnýc^,' -.čin^-. L
se měly dopustit tím, ze dne' 16'.!.. 1989 sepsaly.-^opis adresováný předsedovi vlády
.BSSR a generálními tajemníkovi ďV KsS^ ' který 16'¿Í¿1989 zaslaly i čs.-a zahraničním
sdělovscím prostředkům^' V;,.dopise údajně vyslovuji podpora, Účastníkůs/ zakázaného;.:
shromáždění, koseného ' 15¿1'. 1989 ca yAelavskésa -ňám^v ' Praze, ""žkresleae lící tyto události a nepravdivě osočují státní a stranické orgány ze lží. zneužívání svěřených
pravomocí a porušování občanských práv a svobod¿ (Viz sáěleaí č.941 a 968.)
-Ve své *závěrečné řečí. se prokurátor JUDr^Frantíšek Antoš nezabýval právním
'posuzováním případu a na míate toho používal, politické argumentace padesátých
let. Mluvil o tom, že západní yoshlasové stanice v minulosti inspirovaly' vraždy
a sabotáže v československu a že západní nepřátelské síly, které dříve do Československa posílaly diversanty, dodnes platí představitele nezávislých iniciativ..
Tyto .iniciativy, vyvolávají pekliá- .ve . společnosti ; -a. pouliční koaf rentaos,., na 'něž
složky SNB v lednu tohoto roku -oprávněně reagovaly .realizovanými spatřeními. . Na
- závěr své řečí navrhl pro obé obžalované podmíněný trest.
.Chramastevá zakončila
svoji závěrečnou řeč slovy: "KSj Čin by jistě schválili všichni, kdyby jis hrálo
nesvíral strach.'* L.Silhánová ná" závěr své řeci řekla! "Ne lež, ne 'represe,. ale
pravda a svoboda
to, co nasa sastě potřebuje nejvíce." Oba obhájci zdůvodnili,
neudržiteínost. obžaloby a navrhovali zproštění viny.
.Šamaaouděé..Tomás ' Vrchlabský- uznal
. vinnýtsi p^eze trestným
činem útoku. na státní,, orgán; a orgán společenské organizac-g podle § 154¡2 tr.z.
a odsoudil je ke třem měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem, na zkušební
Ih&tn jeánaha roku. Obě obžalované."#e ódvolaly^.'prokurátor -'¡ae nevyjádřila^
' '. ' - :'
po soudní síně byli . vpuštěni příbuzní ^obou .obžalovaných .a též tři zástupci
nezávislých iniciativ. Za.';'Mezinárodni helsiaskou federasi' se' jednání, zúčastnil
Martin Fincké, profesor . trestního práva. z - pasovaké univerzity. Na,' chodbě před
soudní síní bylo áši- .80-''přátel. Přítomsl byli i zástupci, velvyslanectví USA. a.
Velké Británie.
'; -ř ^ „ ř ^ - ;-v' - ^
' -' ' -'"
^
V Praze 10.4.1989
- *
. Sdšlesí c.983 (EvaVidlařová zproštěna viny) ,,.
Hěstský^;soud v Brně,'" jehož senátu přeáaedal JUDr.Ivo Kouřil. zprostil v hlavním
líčení .-dan 5.4.1989 iag.Evu;' Vidlaěovou. obžaícby^-':. která jin - vinila-.-'. ze' '„.'.spáchání
pokusu p. trestný čin maření výkonu úředního rozhoeuutí (§ Sjl k § 17Hia tr.z^).
Eva
-.'Výboru na
Petra.-'řCibulky., ss ho BŠ^a dopustit
zasahováním g^'" vyšetřováni-"'ve věci. Petra Cibulky, který je od října 19 JJ ve vazbě
Y-',''"' Bra^-;Bohunieích'
' jě..'..stiháš. pro'.., pobuřování:'
hospodářské trestné čiay za
rozšiřování hudebních nahrávek a nezávislé literatury. (K cr.véci R.Vidlařové
viz naše sdělení' Čí8'71^'''"9Í9-,' '.'936, '96X 'aY:'9'6'7¿^.^'.'š^uán ."'bý%''..'#?41p'z#ňr.'''óopia, jimž
jsou varováni potenciální svědci v .tr^yěci proti Petru Cibulkovi a v nems je upozwSováno na .čo's že poštovní zásilky adresované jasu i jeho matce jsou úředně
¿áářžovAsy. Znalecky byío prokázáno, "že testo áopia'';'6yl' skutečně'napsán .na psacím i
stroji Divaáís na provázku, kde Eva Vidlářevá.pracuje jako inspic'ient'ka. Nepodařilo,
se prokázat, .. ža by jej napsala ''právě'- .Bv&;.'...yiďíařo(vá, '''.'EíViď.lařová'' 'se k.-,,obvinění
aňi k obžalobě nevyjádřila, 'nepotvrdila teáy, že by áopís psala.'Před soudes pouze'
uvedla, že je souzena pro své politické -poateje. '.'.;"-f'.Prokuřátor^a se''proti sprostění' viny pro nedostatek .důkazů"'oávůiála. Rozhodnutí
o věcech odňatých při áoBOvaich prohlídkách u Evy Vídlařové ať dalšího člena 'Pýbořu
na obranu. Petra Cibulky^ Jana Sabaty, si aouá vyhradil k aasüostatnecM pirojeáná&i'i
Hlavní líčení sledovalo asi 30 přátel obžalované, kteří byli bez problému vpuštěni
do soudní síně,
V Praze 10.4.1989
* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

Solidarita

Sčanialava:^' .Bovátým

. - Výbor na obrana Stanislava Devátého vydal dne 28.3.protest proti tr.stíhání
a uvěznění St.Devátého, který zaslal generálnímu prokurátorovi CSSR„
V - protestu
ae uvádí, že tr.stíhání zahájil vyšetřovatel krajské' správy SNB, oddělení
vyšetřování StB, mjr.JUBr.Jsn Dosínak.
- Dne'8.dubna se v Pardubicích uskutečnilo setkání nezávislých aktivistů SFUSA
a dalších občanských iniciativ z Východočeského Krájě, z Prahy a za Západočeského
-kraje: Zúčastnilo se ho 37 lidí. Cčastníci' schválili , ', text
dopisu
generálnímu
prokurátorovi SSSR,- požadující propuštění Stanislava Devátého a-zastavení trestního
stíhání proti němu. 31 účasřníků setkání.' ae také přihlásilo - k jednodenní řetězové
solidární hladovce se St.Devátým, kterou budou každý měsíc opakovat až -do jeho
propuštění-' na svobodu. Asi po. .hodinovém jednání bylo setkání přerušeno 'Zásahem
VB, která \po kontrole občanských průkazů převezla 14 účastníků na OO. i-.SHE V:
Pardubicích. Zadrženi byli Stanislav Pitašs Ladislav.Carman, Stanislav Pens, 'Jaromír
Bán, Jaromír Hrudka, Zdeněk ingr, Olda Bašta, Regina Koboaová, Jarmila S-íibieová,
František Postupa, Lumír Sokol. Pavel Jablonský- Petr Dvorný a Břetislav Raška,
po několika hodinách byli všichni propuštěni.' V'některých-případech byly provedeny
osobní prohlídky - např.Jarmila Stibicová, kteryá byla převezena do ženského
- nápravně výchovného ústavu v Pardubicích', sáe '.amsela dělat nahá dřepy s rozkročenýma
nohama, a to i přes upozornění, že se nedávno podrobila gynekologické operaci':
'- S naléhavou žádostí' ve věci Stanislava Devátého se dne 10.dubna obrátilo
na sovětské PEN-centrus 148 čs.občanů, mezi aimi mnoho nezávislých publicistů.
"Anatolij Marčenko' a Pavel Koňka zemřeli ve vězení;,' protože solidarita přišla
.pozdě., Pomozte zachránit Stanislava Devátého? Pomozte zachránit lidský život!",,
uvádí'se závěrem dopisu, který byl zasálán sovětskému spisovateli Danieli 6raninovi,
'předsedovi.PgN-cančra: Jak.známo, nově ustavené PEN-cehtrum je nezávislým sdružením
sovětských spisovatelů, které usiluje o přijetí do mezinárodního PEŇ-klubn. Jeho
představitelé prohlásili, .že bude-li PEN-centrma. .jako sovětský PEN-Mub mezinárodním
-PBN-klnbem uznáno, bude jeho prvním .krokem protest proti věznění Václava Havla.
Dne 11.4.198S/v 17"hodin- se v Praze-na .Hů§íkn shromáždilo 26 občánů, přěvážn.ě
Členů NMS a KPP, z nichž 18 podepsalo petici, adresovanou presidentovi republiky
a ačátním: prgánům, v -níž požadují-okamžité propuštění St.Devátého a zastavení
trestního stíhání proti němu. Shromáždění rozvinuli asi Smetrový transparent a
'-nápisem ,".ll:'dMban -..Den mezinárodní solidarity osvobozených politických vězňů
' s '.
je uveden tento dea v oficiálních
"kalendářích.jako jeden zvysnamných dnů BSSR: . S. transpářeňtem prošli manifestující''
'Příkopy k Prašné bráně a odtud se 'RalÍ-ť;eletnon ke -Staroměstskému "náměstí. ?'Celetné
byli sastaveni dvěma -vozy a skupinou příslušníků. VB. -.která většinu účastníků'pochodu
' legí t i^ya^a. - a ý čtýři,.:,; '''-'. nich. odvézla na joááěl&ní VB = Martina Bláhu, Jaroslava.
3§plafp, Jiřího Pavlíčka a Romana Rákogníka': Byli propuštěni as' druhý -den odpoledne
bez formálního obvinění, i když se- policie ..-snažila' 12.4. dopoledne-vyslýchat'dva
jiné účastníky pochodu jako "svědky". D a i M dva áčat-taíci pochode, Eliška '
'Meissnerová a David Kabsan, položili
sssařené zsaaí íestaci ,= .'květi^l^k--'^
$v:Váeiava: Byli krátce zadrženi a bylo *
- oznámeno,'' že jejich věc se předává
národnímu výboru -jako příoBtupek.-' ůba ' napsali 'dopis, ' y ' němž' požadují, aby byli'
potrestáni, stejně jako jejich přátelé^ kteří zde položili 'kyětiny'iá.ledna. '-;.'
- Dne 11.vydali prohlášení tři členově Iniciativy sociální obrany, jejímž;
je. Stanislav Devátý rovněž aktivistou, a- to- ing:Potr Kozánek z -Kyjova, Radomír
Vítek z Gottwaldova a Pavel Záleský z Otrokovic^ Na podporu spravedlivého- protestu
Stanislava Devátého proti jeho věznění budou tři moravští aktivisté držet 14':dubna
'třídenní h
l
a
d
o
v
k
u
.
.
^ ,^
'
Došlo po uzávěrce: Dne 14.4.byl Stanislav Devátý po 3Ddenní hladovce propuštěn
z vazby. Nabyl uměle vyživován. Byl převezen do nemocnice do Gottwaldova v poměrné
dobrém zdravotním stavu.
*

SMlídgršts a Václavem Bavlem.

¿r''. .':

' ".;*';'.'--

-' Začátkem dubna byl Václav Havel eskortován z ruzyňské vesnice do výkonu trestu
'.''/Jk-y
a t o á o NV# MS Praha-Pankřáe^ Jeho adresa "je Václav BsvelsPS-.5,
E 1 ú, 14C 57 Praha
Dopisy od jiných osob než od příbuzných dostávají však
o4souae.ií jen výjímsSnš (rtáSAÍaik.^ č
e
*
6c y
' nápravy
odsouzeného nebo je-1'i proto jiný závažný d8voď);.'pphladaice však dostávají častěji.
..-vštšgŘMKS jsou dávány vězňovi- ' k nahédnutí.; Z. 'dopisu V.Haviá- neplyne, . jáký .druh.'
práce koná; z! jistého náznaku je mczHO.usuzovaty že je alespoň
částečně
izolován
;. -a že'mu tato- izolace poměrně vyhovuje,
- První kolektivní petice ze Slovenska, požadující'"oslobbdeaie. dramatika Václava
Havla a ostatných politických ygzaov" .. ..byla' zaslána předsedovi vlády. Adamcovi
začátkem tohoto měsíce. Podepsalo ji celkem. 3? obŠanS, z toho 35 z Bratislavy.
Je mezi nimi 10 dělníků, 8 techniků, dva právníci, lékař, básník, výtvarník atá* '
Kroatš jasen a povolání uvádějí signatáři petice rovněž své plné adresy.
' - Jednačtyřieet aktivistů Polsko-čs.solidarity se obrátilo
Nobelův ústav
v Oslo se svou podporou návrhu, aby letošní Nobelova cena síru byla udělena Václavu
Havlovi. Z čs.strany prohlášení podepsali Václav Bpnáa, Ján Sapaogurský,
Hanka
Hplenerová, Lenka Hrachová, Ivan Lamper, Ladislav Lis; Václav Malý, Petr Placák,
Petr Pospíchal, Jaroslav' gabata,' Aaaa'. Wabatová, Petruška Šustrová,
Jáchym
Topol,
Petr Uhl.,
Urban a Saša Vondra a. tím, že aktivisté Polsko-čs.solidarity Tomáš .
Dvořák, . Petr Cibulka., František Stárek s Stanislav'Devátý jpou, stejně'jako Václav
. .. Havel, t.e.ve vězením ;. ; ';
-.
--: k';'-^.' *
: k ' . ' 'i ;', - ^
Z Polské strany, prohlášení podepsali Jaeak Balueít,'' Jaroslav Broda, Leszek Budrewicz;
Xbignlew Bujak, Andrsej Dračic: Wladyslaw Frasyaiuk, Radoslaw C-awlik. Lothar Eerbst,
: Asdrzej Jagodzingki, Miroslav Jasinski, Zbigai'éw'''Jaaaa: 'Jacek''Kuioá,
Barbara '
''.^budpvá, Jsa Jozef Lipskí, Jan Lítyáski, .Wojciech Masiaraki, Adam Michnik, Krýstyna
Mílowenská. Piotr- Niemczyk, Anárzej Pálkiewicz,;Joséř.Pinior, Mieczyslaw Piotrewski,'
Xbigniew Romaazawaki, Jan Stachowgki, Eugeniusz Szumejko.
- Podporu návrhu na uáěčleaí Nobelovy cenv míru Václavu' Havlovi vyjádřil rovněž
'jehož je Václav Havel členem. VONS a jehs člen Ladislav Lis, který je zároveň
J,-. místopředsedou FI8H. jíž ' je - vONS členskou ligou,'. sě.kobyátiiíaa-FlĎH a.' její.
členské ligy s aby tento návrh rovněž podpořily..
...--.
" Výbor pro ^podporu návrhu 3.na udělení Nobelovy ceny míru Václavu Havlovi/ který
působí v Prase a jehož členy jsou Vlasta Chrampatpvá, .''..'gv^'. „ííaRt&rkevá,,; .Emaaual
,, říandler .a .'Daaia..'Nšmc^yá±..pdf&a.l.ai .^.d^;.':. -3f..--'^.obalow ústavu;v Oslo dopis, v němž
uvádís -že k 31^bře$BU shromáždil 2626 rpoápisů; ^ podporu Havlovy -nominace-.'. Podpořili
občané všech sociálních.vrstev. P ř i p o j i l y í s-esávíslé aktívitý
'.,.. výb^r. Charta 77 , 'psí&okvĚtíekárinicíativa^- Ham^í' zá.
- dětí,
VCřBS a ¡redakce
Pokud, výbor obdrží-jestěkd-alší ..p^igpiaý
t^m Nobelův ústav i n f o r m o y a Ě . ; ^
- V Prase se dne 5.¿..ustavil Vý^ř nr ps&roř^ řsdostí Václava iřavía e J-sno
.
pód!3Ínšné propuštění z výkonu trestu.'Výbor tvoří; 18 herců'^
-..^ilacvý^h
umělců a - publicistů, mez'i""i:imi'"' herci-Jiří-"Bartoška^ -'Petr Sepek, 'Daniela' --Kolářová
:-.-'.:. a,/ Jiří.- Lábus^ Výbor vyzval-s Vý-hsr Čavveříijnpgti^-př.o. lidská;; práva' a - humanitární
sppluprácis
spisovatelky - S'váz'','.šéákých''dra.mati'c^^
'-í .^lov^nské
.:. . mi%st'šrstvo ^kultury'. i veřejnost;;:
V.Havia,'o g;podmíněné
propuštění připojily. Podpůrné dopisy ls;e aasílat na acn-eyn scžr-sristy Jiřího
křižana.'i .Navrátilova 16 ^
.li' 'Václav.. Bsvel;.j^'. podle zákona'''opráváěs^
'-'' podat žádast a podmíněné propuštění, po ''úpiyautípalcviay".' trast^' -.'tj..p& \16''ii.kvščňu
:.. '
O "žádosti
. y-;.
'-. tr^a^i < -sřyk^aává,--'* t^áy r
soud v Prase 41 Soud přitom má-zkoumat stupen .převýchovy odsouzeného^
-- Jednatřicet oběaaů- zé Západočeského ., kraje-.'pro
; předsedovi Adamcovi z 2b.3.proti.;uvěsněaí a cdsousání 'Václava Havla a.-.proti-,
posíouva^né kas-pahi v ..isk^ proti ně^u. Za t?právíi<ost pets.ce ručí Oldřich
z Nostu.
..'..#

'

'

Záyžreeaá 2eS '..Seny Barwsmeré' ..(žk^áceaa)' '.;' '
'. Předaeseao pead pbvadaím sóaáem pro Prahu 1 dne 16 ¿3-^198.9
Sej-áříve bych se'vrátiía k žiau, kcerý si klad^ sa vinu trestný cín pobuřování^'
.gsgm.-se- a ^ ^ dpjpastit; "ávýml .pvajevyma-Václavském''..„-'
vyplývá, že.mezi lidsai panuje.velká lhostejnost/'
je třeba o
"inír" a o všes; co a nim aouvisí.j, i o tí^t/' ".'cj^,..
.-. adělat pro svobodné postavení člověka ve společností. e tes všem je třeba a lidmi hovořit^
-aáeMzet' a nimi ' pravý , asysl těchto slov, Proto jges také na Václavském nátněgtí
začala k.lídemmlavit..
- ' .
r
Ovšem jaké bylo -sé překvapení, že lidé nejsou tak lhastejaá,* jak se zdá, ale;
že je to skutečně gájímá, vyzývali - hovořte o to:s dál, sáte nějaký program, co
.by se mělo dělat. My sami neviset ee by setměle dělat. Je pravda, že v naší
společnosti je sousta lhostejnosti,; Když něco náhodou řekneme, když se nás. něco
nebude líbit, tak z toho budese mít jen saaíé nepříjemnosti.
'
= *-..''t'^
A Ss.y jsme di-skačayali, že. nejde . j.enom o. "nás, že -jáe o -celou společnost a ge
ge .'M to aem&žeme dívat z úzkého pohledu "proč si dělat nepříjemnosti^ a-- prpc:
-- aa Váela^akéa náměstí hpvař&ae o naší iniciativě. ... Ovšem z podaetá, že jase
vyslovili otevřeně své názory
také- druzí začali vyslovovat -.to,., pp si .^Slí^ V
této chvíli spontánně -mezi íidsai. vznikla diskuse. :P#n prokurátor ve své závěrečné
řeci chtěl naznačit, že vlastně za tuto. digkuai;.která byla společensky nebezpečná,
neseme odpovědnoátc Do určíce míry se cítíme odpovědni za tuto diskusi. .... Protože
jsem právnicky vzdělaná, považovala jaes za nutné tuto diskusi usměrňovat.- - ; Proto
jses! lidem vysvětlila, jaká pravidla susí -mít ', t.áte diskuse, ža každý - M právo
vyslovit své Htínžtaíf -svůj názor na to, co as sa.% nelíbí. Musí se sdržet samozřejmě
útoku nebo nekritického . napadání^ které by byly v roxporu s naším. právsís řád-ém;'
Eudeme-li ale věcně ..dískutpvač, - žádného trestního, jednání se ..atědpppstsu^e,'-' '
špatného jednání.
-". .
'1..-:',''-.;".
^-...^My^i^mc' si, že lidé sají právo
ai.-iaysi.fi ^.'.Odráží - éo,-' co ve
společnosti skutačne chybí. Tak toms bylo. i v diskusi na Václavském náměstí v
srpnu, loňského teku,
. ".':
...První body poždavků československých občanu, které byly přečteny na Václavském
náměstí, že vstup sovětských vojsk a vojsk pěti ssá&ů Varšavské smlouvy byl v
rozporu s ppacipy mezinárodního, práva. Nesaůže-být řec o tosa<, že by lidé tím/ že
vyjádří aesouhias se vstupem vojsk do Československa
v
roce
1968
napadali
socialismus jake takový v naší semíi Chtějí jeaoas říci, aby byla napravena , ch^-ba,'
která se stala. Dukaacm toho. že je to chyba a že je možné ji napravit tím, že
bude usnána za chybu., je i te, že Sovětský svaz ' usmál za palitickou chyba, že
j^ho vojska vstoupila do Afghánistánu a s toho d&voda 's něho odcházejí.
Stejně tak i dálší body, které jaou v prohlášení Československých občanů a
byly přijety Žl.srpna 1968 na Václavském náměstí, nejsou 'namířeny proti existeaer
socialismu*
¿..Baakeýváms, že jsou a nás lidská práva vážně ohrožena. Otázky lidských práv.
'se dosud v Československu řešily téměř výhradně na úrovni státních orgánů a
organizací. To, že občané na václavském náměstí zvolili do devíti bodů požadavek
dodržováni lidských práv u nás. znamená;, že . jsou s ašcím nespokojeni a na. řešení
těchto psrobtéaR se chtějí podílet.
... Ha devíti bodech se shodla aiínimálne 1500 lidí. A v devátém bodu pažadpvaii,
aby jejích prohlášení bylo zveřejněno v načich sdělovacích prostředcích - to se,
bohužel, vůbec nestalo.
... Proto je třeba se konkrétná zabývat tím, 6 ca'aaae Nesávislé mirevé sdružení
usilujey a to i při dokazování. A pan prokurátor se ebgahem tohoto prohlášení
nezabýval vůbec^
... Umežníma-ii lidem vyslovit to, co si asrysií, pak jim zároveň
přiznáme,
že
na jejích názoru záleží a že se mohou podílet na vytváření společného názoru a
že bada-li přijímat názor většiny, pak s-a takováto
rozhodnutí ponesou lidé
spoluodpovědnost.
...Jestliže přítomní občané* přijali devět bodů A obžaloba v jejich předčítání
spatřuje trestný čin pobuřování, je třeba se zabývat jejich obsahem. Je třeba-

S<3 aabývat tím, zda tedy Základoí, prohlášení či dopisy číslo i, 2, 3, ' 4, která
u mne byly zajištěny pobuřují 'proti''aocislistickému společenském! a státnísu zřízení
či proti obrapyschppnosti naší země; Á zda jsem se k takovému . jednání připravovala
z nepřátelství k socialistickému a státníma zřízení;- Je třeba' rozebírat jednotlivé
dokumenty; .
... v Základním prohlášení ' se objevuje myšlenka, ze ' nechceme být vázáni na
žádný politický, náboženský či ideologický 'amer.
Není v něm nastíněna otázka
společenského zřízení, jsou tas. pouze vytyčeny body, kterými, jak se domníváme,
může mírové sdružení přispět k tomu, aby byly vytvořeny podmínky k dodržení mírové
spolupráce.
*;. Dopisy 1 a 2 jsou speeia1izovány na problematiku, která souvisí s výkonem
vojenské služby. .., Za poslední rok nebo poslední půlrok se situace změnila,
diskuse o těchto otázkách není považována za společensky nebezpečnou, - a proto
od sávěro, že by tyto písemacsti. smečovaly proti obranyschopnosti naší země, musí
být logicky upuštěno;
... Zůstává dopis č.3, ktarý hovoří o vstupu, vojsk ne naše území v roee 1963,
a to jak jsem již argumenty podložila, rovněž nemůže směřovat proti aaŠeiáu státnímu
a společenskému zřízení.
V prohlášení k 28¿říjnu se nepraví nic jiného, než že cítíme spoluzodpovědnost
za situaci, která je v naší společnosti, že současný politický systém dostatečně
neumožňuje všem občanům projevit názor, -'který by byl odlišný od oficiálního
stanoviska. Myslím, že je to skutečnost, kterou není třeba zakrývat. V zájmu
socialismu není, aby se všechny názory shodovaly.
;;. Chtěla bych tedy shrnout,'že žádná p í s e m n o s t k t e r á byla o mě zajištěna^
pobuřující charakter*
činnost HMS považujeme nejen za aktuální,, protože
se Za^ý-váme problémy- kterými se zabývá ccl.ý pokrokový s-vět,
Z toho, že se obracíme na státní org#y',-'J,,áe.,patrné, že chceme respektovat
náš právní řád, a že v jeho rámci usilujeme e změny, 'které po^-sžujeme za.prospesné;
-.;. Existnjeme-li -jako neformální společenství, bez jakékoliv organizační
struktury. Myslím si^jze" to, že. sej-sma .zařazeni - do 'Národní- frehty, neznamenáš,
'že bych^í popírali zákony naší .společnosti nebo ze' bychom byli zásadně proti naší
společnosti. Chceme si však uchovat určitý prvek- nazávislého pohledu, pohledu
odjinud, který je, myslím, pro'*.společnost* potřebný; je to pohled určité části
mladých lidí - to je všechno.
-'-'.I;.
'
* * * * * *

V samizdatu

-gyšlo

.

* * * * * *
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Obsah, březen 1989,. 183 strae, 44 .
.
- "- je věnován
Bohustila gra&aig a. obsahuje sj.- í jáhe tesít "Kouselná
-flétna" o lednových. událostách y
příspěvků věnovaných
Václavu
Fibich,' Jiří'Řrátochvil',' Luboš 'Dobrovský,' Milan Šimečka,
-Sergej Maéhpnin)' texč Ivy Kořrlé "Bopis č.ll" p -procesu .s Ivanem Jironsess .a Jiřím
Tichým, "Rozhovor Evy Kantůrkové (na-=-dálku)-- a '- Stou -Filipem".- o 'emigraci a -"seznam
autorů, kteří jsou v československu i nadále zakázáni (z března 1989).
0 divadle č.4, říjen 198S, 391 stran &4
- obsáhlý sborník je členěn do oddílů; ^vahy, Co a jak y divadlech, Nová česká
hra,. Kritické' *'phiasý'-;i^;'.pplem'iký', Rozhovor, , gouvígíoští-portréty-připomenutí,
Přeložili jsme si, Divadlo za humíty, Co a jak a- dreadle, Pro archív;.
československo 88 (Sborn.sk příspěvků pro mezinárodní sympozium a doku-mestů o' jeho',
zmařeném a permanentním ...pařéhšhn), Praha'19S9, 40S. stran.Á4-- ' ...
-.'-j Sborník obsahuje příspěvky připravené' k -18.1'íátp'padn' 1.988-, příspěvky ssslááe
přípravnému výboru, ^ebo redakci sborníku po zmaření' sýmpočia a příspěvky předaešá-né
ve Vídni. 62 ggřasených textů je rozděleno na. příspěvky s.I - obecně historické
a historické, II - literárně historické, kulturní a filegofieké,rIII r aktuálně
politické, ekonomické a výhledové. IV - dokumenty a ohlas symposia. Na'uspořádání
sborníku spolupracovali v Praze Eva Kantůrkova'a v Scbeinfeldn $ilém PreČan;

NHS - - -TPS čil (24,3„1989),* 3 ¡a¿May' Á4-,*." -''¡"'^
' ébsaímje" úvodní prohlášen?
pěehleá aktivistů. ,NMS z '-'Jihomoravskeho . kráje,
informaci o oznámení veřejného shromáždění v Brně 12-^4.1989, ¡správu o akci aktivistů
NKS VcBrnš,16,3.1989 zaměřené proti výrobě a prodeji vojenských hraček. .
.Zpravodaj Demokratické iniciativy' č. 3} ,18 stran Á':
- obsahuje mj j informaci"' o . ^tyořeHÍ výboru na .podporu návrhu Nobelovy * ceny míru
V;Havlovi, Dopis D.l. Michaílu 8orbaŽovoyi, Listárna Demokratické"iniciativy^'
IsřorBace o církvi č.2 a 3} 89, 20.
stran A4 '* :
;' .
?'přinášejí Dopis .¡kardinála Tomáška 'přéds'édovi - vlády,
sakásasém ovoci - reakci
' na stejnojmenný Slánek v časopise. Vlasta č.48-{88, informaci .o - udělení ' Gáhá.hího
ceny manželůaí Marii a Jiřímu Kaplanovým
Josefa Zvěřiny
M.Jakešovi . o "nelegálních - .církevních strukturách", . ' interview - s . -kařdisálám
Á^Casarolim o východní politice a- -řada dalších' informačních.'-...materiálů . o' - církvi
s domova a'.'zahraničí
HřěBts.Kské l&bspry č.?^ roč.11., (1.4^1989) 28. stra^ Í4
'.:'.-..' '.' . ' " ' J . .
.. *'.' "M".
- vedle článků a informací duchovného zaměření zaznamenává toto číslo závěrečné
řeči Jaromíra NŠmee a ing.Pavla Budra včetně informace VONS o jejich odsouzení.
' Pohledy - časopis Demokratické -iniciativy pro otázky zájmů,/ potřeb a-: práv
.spotřebitelů č.l, leden, a únor ..1989, 44 :stran.A4i.
'.&;-,''''.''''''-.';'''-'''''.''..
Eídí Karel Stinďí, kontaktní adresa: Martin'Litoaaiský, Bendova.6, Praha 4. Vstupuje
do prvého Čísla, s řadou rubrik, věnujících se knltuře, diskusi',- školství^ životnímu
-prostředí,."- anketám
'¡''úvodníkem' -H.Stiadla' O spotřební - hodnotě pravdy^ úvahou Bohumila Doležala nazvanou. Dialog a iafermací -o' připravovaném seriálu- geí.- skloRku
minulého století Případ Híísner^ \ r:
'
' ^
. Sin - zpravodaj čs.skautů .a. skautek, č.l - duben''1989, 10 stran 14
vydává první číelo k výročnímu dni Ivaačeny * 24.dubnu, odhalení skautské kamenné
mohyly pod Lysou horou v Beskydách v říjnu 198? na památkn pěti mladých skautů
sestřelených 24.dub3:a 1945 ge^tapa^s v polském Těšíně. Kri-wsě matariálů a íiaforsací
se skautskou tématikon vzpomíná na Jana Palaeha v glose Nebučme
jen diváky
a k
letošním lednovým událostem v Praze se vrací článkem'Skolení pražské
mládeže.
'y
^
Punk - zbavit se všeho, co je nudný, zpožděný a organizovaný, 18 stran ¿4
Samizdatový materiál o hudebním hnutí Punk charakterizují především nkásky z písňových textů, úryvky z - rozhovorů' - s .'předními -Členy punkových ' skupin Sex Pistols,
Damned a dalšími', výroky a komentáře britského hudebního tisku.
Kosn: plusi plum tralala; - Vlastimil Harek, ' 13 seraK' A4
pojednává o jedné' .ze' genbudhistiekýph filosofií v konfrontaci
st.reotypy evropského způsobu myšlení. ^'

s myšlenkovými

Handala, Vlastimil Maroky 23 stran Á4
Sčat o všudypřítomnost1 a platností "atsroindického" ("tibetského") způsobu teorie
i praxe vnímání světe jako propojeného .celku, .symbolizovaného 'Mandalos: jakýmsi
"duševním ohlédnutím" tas, odkud začíná vědomí reality,.

Krátké správy
Schůzka kolektivu mluvčích
Dne 8.dubna ' se v Prase sešel kolektiv mluvčích Charty 77, který tvoří její
současní a bývalí nsluvčí a další signatáři a stoupenci Charty 77. Zúčastnilo se
ho 28 lidí, diskuse trvale pět hodina
Na prograsmu byla dosavadní práce - Charty 77 v letošním roce, dále byly
diskutovány některé podněty pro' další činnost Charty' 77 § hlavní pozornost se však
soustředila , aa dvě otázky - hladovku Stanislava Devátého a účast. .. na p.rvomájových
manifestacích; ; ^ ¡. Jy - "
^. ' y ^ ' " " ' ' ^ ' - ť
'
Mluvčí. Charty- 77 vydali "k--' případn-; Stanislava Devátého áokumeat, který" je'
adresovaný vsem lidem dobré vůle ássís i v ^zahraničí. "Obracíme.'sé 'na..;Vás na všechny'

a prosbou o pomoc. Pomozte ,všemi: nenásilnými;; způs.oby,' - kterými .'je 'mbžao.-vyjádřit-' protest proti jeho nesmyslnému- vesnění a kte.rými je mcžno požadovat jeho
- propuštění", uvádí se v 'dokumentu, k němuž připojili své;podpisy všichni-účastnicíschůzky kolektivu mluvčích. Během další diskuse,'byly posuzovány: kroky, ..které . již.
byly na podporu St¿Devátého'učiněny, i ty, které ¡se připravují. Někteří- nezávislí
'.- -aktivisté, jsou již '.V;.kontaktu s americkou Helsinki Watch^ jejímž prostřednictvím'
by rádi - dosáhli-' návštěvy .'amerických mlékařů, kteří' b y %.?yšetřili''^' sdrav'étBÍ stav
^Stanislava Devátého^ Podle posledEÍcb zpráv je St.'Devátý umístěn ve vězeňské nemocnic
s
v Praze-Paukrác i, a to pravděpodobně
27^3.. Hladovku zahájil ..-v "den své&ó uvěznění
- 16.3.
Pokud jde o účast Charty 77 .na .prvtrnájové mani-festáci v' Praze a e. to,, zda Charta"
- ; -?? se má vyslovit k účastí na 'prvpmájoyých manifestacích, 'na nichž by..občané mohli
vyjádřit kritická stanoviska, projevily se v'diskusi různé názory. Někteří účastníci
" .,.; . schůzky vyjádřili obavy, zde účast Charty. 7? aa takové manifestaci je z hlediska
:
jejího poslání legitimní a zda tato účast ,nebo . výsVa" 'Charty.' 77 k veřejnosti by
nepřispěla k vystupňování konfrontační atmosféry ve společností. Morální oprávněnost
účasti Charty 77 byla však některými diskutujícími, zdůvodňována
zejména - tím,' že
snozí nezávislí aktivisté i další občané jsou nadále nespravedlivě vězněni a že
prvomájevá manifestace je vhodným prostředkem, jak proti tomuto vesnění protestovat.
\
Vyzvaly k tomu nedávno i maSarské nezávislé . pábory. Bylo konstatovány^ -'že ^ež
..... ohledu na stanovisko Charty 77 se prvemájových oslav zúčastní mnoho občanů; a
'.'..'.'.' '.nezávislých- iniciativ .'i.* těch,' kteří v ní nejsou - 'aktivní, se záměrem manifestovat'
své občanské postoje. 0 tom,
jaké názory na takovou účast panují v jiných
nezávislých skupinách než v Chartě 77, informovali schůzku kolektivu mluvčích
někteří jejich účastníci, kteří v nich působí;
,,
[VIA Praha)
*
'-n
Petr Cibulka píše s věaení (úryvky)
.... JUDr.Hacheurek je výborný advokát*, pro standartaí situace a" případy. I když
jsem přesvědčen, že obhajoba tyradíčnins způsobem nemá v dnešních podmínkách nejmenší
šancí na úspěch, mohu se mýlit... de als. potřeba si stále uvědomovat: že hájit
dnes někoho, jako jsem já, je pro každého zavedeného advokáta obět
a
může
pro.
něho míč nepříjemné následky. A toho jsou si všichni vědomi.
... Jiaaii jsem nedostal dopis Č.4 od Karla Srpa a druhý dopis od .Jirky štenrla.
Podal jaem si stížnost, ale nic si od 'aí neslibuji. Překvapil mě pozdrav .oé. Ziny
'Preundove z Loadýna. Jsem rád, že je stále v.obraze* Jinak mně ještě napsali kámoši
'a kámošky z - Jagzpvé sekce, Tomáš a Rosta Křivápkevi,-' Jana Chržová dokenc& dvakrát,
'
Marta 'Chadimová.'
dosral před
dopis č.2. Vsiehai mne udělali
radost. .0 Mikolášovi čtu dokonce v denním, tisku a přeju mu- to. 'Nakonec-'jsem si
.^nechal Jirku Tichého, Hagorovakomplicsí. Psal mtíJ výborný pozdrav.
... 5
vetibu rr- t?;^-.
sratně. V scvtaácb
dovolují
,;. :
o chloupek víc a S? tcsčs- 'co vydávají Rusové a Poláci, je všechno ostatní.
; .
'-;..'
..4' J a w řáá^.* že'.jae:á
^č^by'átažě^-^-f&iniimMs.
-'..c^' jsou
to aklissatizační potíže.. Naopak 'zdejšího pobytu využívám jako čtenářského nebe
. :-;;<.. .dokonce studijnihp'gtipendia.
^
^.
-^ r''';:..'
hakonec pozdravujte všeehny přátele, uteři mi udělali radost. Vrátu
Brabenc-e .z. Toronta, kosánky. z Kyjova, Ivana Lampera,'Petra Piaeáka, Standu Devátého, Elišku
;.:. ' ;- .; . HeissnerovoUí Praatiška bísnu, Simonu Hradí Ikovou^'üadru Pospíchala^ Mirka'-Adámka
r:;' -.;(; a další.
'
'
""
. Sepia J.Číška generálaís?u tajemníková.
KS^
.
.. ;. SSletý Josef Bížek z .Trutnova, dělník, a signatář Charty. 77 píša ve své . dopise
g 2ii4;1989 Miloši Jakešovi k jeho vystoupení na,.
zasedání ÚV.' -KSŠ,"-'.. y ně^sž,; znovu
zdůrazňuje, "že rozhodující silou ve veškurém ^e-ní ve společnosti musí být naše
strana", následující řádky:, "Z tohoto pohledu se mi ovšem' jeví: "veškerá moc
' ;¡prscujícíha lidu. y jehož' čele stojí ; dělnická ; tříd&'\ : jako pcu.hé povinnost /
"poslouchat,, a Se bez jakékoliv moci.¿í^ Chápal bych to, kdyby všichni dělníci byli
. "'
komunisté. Ale 'dělnická :-třiáa,' to- jaou-bezpartijai- a příslušníci ostatních stran

a 'komunisté jsou dokonce v 'menšině. V neprospěch komunistů hovoří i ten takt,
že sami komunisté a funkcionáři na nižších stupních nerespektují usnesení a závěry
nejvyšších stranických
funkcionářů, přestože jejich dodržování vyžadují na
ostatních,"
Josat Císek dále 'poznamenává:'-"Těžko může vládní úředník.hájit nebo.prosakovat
nějaký -názor, kdys je - vázán./povinností plníe.příkasy strany. Nelze sloužit - dvěma
pánům«.'-.; A s.astayuje'-Be .u' statí}-- V níž MÍJlakes
' rígiká.
'-''' appjená-.'-"Z ; -činností
- církevních struktur. i ¡nekí-arých 'církevních
- hodnostářů."-J.Čížek., ve
dopije: k řo^o- píssí "Zda se mělo hovořit, otevřeně
'a konkrétně a nejen'V náznacích. Pro mne jako věřícího křesťana je jedinou nelegální
atruktnrcp ve a.tátě sdružení Paeem ip. Tarři§ s' --jejich, představiteli., .Pokud'.- máte
na mysli'- tím církevníin hodnostářem O^ce. Fraptiška -.¡kardinála Tomáška, chtěl bych
ae Vás v této souvislosti zeptař,- jak bysta jednal jako generální'- tajemník -''v
situaci, že - byste m ě l k řísepí celé strany k disposicí jen tři krajské tajemníky,a ještě by Vás přesvědčovali, že jsou to vyhovující podmínky pro cianest strany...
Vždyt každý zájmový spolek má-vetší prostor a lepší podmínky pro řvo ji činnost."
Na závěr svého dopisu J.Bížek vyslovuje aásors "A tak si mvalím; že rozhodující
pra vedoucí úlohu vnášen státě 'by
býí především, úcta ke každému', jednotlivci
a životu -vůbec, vzájemná důvěra, cit pro tpuhy lidí .a schopnost rpřijímat násory
a kritiku druhých."
.
^
*
Ženy za Basu Marvanovou ' "'
i-: ;
.
WíPr.^ora Bártovi z Horších $.epČic, -okr.LiteB.ěřica;, konstatuje ye' své# dopise
2.áubpa, adresovaném Výboru čs.veřejnosti, že -ýténto výbor nijak nereagoval Repetici z 13.února. č.r., kterou mezitísa podepsalo cjlss-m -350 žen; petice se domáhala
.prppúštění Haay Marvanové; svobodné matky čtyřletého dítěte. Hapa Marvanová -je
již od 28„říjaa m.r.ve v^zbě, i když byla odsouzena - . zatím B.$pravoi3oeně - j$a
k podmíněnérna trestu odnětí svobody. "Což Vám nestojí zs' qdppvě3
žádost
tolika
žen r občanek této sesě?", táže ae-.závěrem dopisu Zora Báyéová. '.:
.Řetězové hladovky .pokračují . ,..',"."'' b", .. .'..''.'..
^
.-1.''.''-''''..'.'';''".''.:'.: '..Osmou průběžnou správu o pokračování řetězové hladovky poslal ministerskému
-předsedovi Adamcovi-' iag.Petr Bapek z ' Hrna. Ve . ...zprávě 'pe uvádějí nové případy
soudních represí,,, mj.nedávne odsousení Dušana. Skály. -O-á 2.3.se řetězového, půstu
dále zúčastnili Pavel .Piangg, -" ýetr .-^oleček, ^$ng.I<edislav' .Hejl, -'Ántonía, Petrásek,
.Jana ''Jarošová,. ing.Ivan Jaroš a Petr Doležal - pa /třech dnech. Petr Jílek. Zdeněk
- kotr^ý, Iva Kotr.lá a Lada Rroužková po 2 dnech a.Miíada Jílková i. den; Josef.'HorSá/ Ček držel/hladovku .4 dhyí.h;.!../'
;
-í-i' -. ;;;;' .
' - r: ' '
^ ;;y ^-'.^í
- í - a :: ;; r
.
H„4,. s-r
v
' první. *et!.áni .'zástnpc&'-Dt^okyačické' -'iniciativyl
Zúčastnilo^ se' ho. několih desítek lidí." ' Na' "prbgrasm-- byla zejména -'"Helsinská
iniciativa k' demokrntizaci 5sSR".. Přítomní se -shodíí v názoru, že předpokladem
vypracování nove úťtav-,
or^ -^tení ^-iit^L-ifen
z-^fs^rí
ovg- přijatých
'' . represívttíeh'- -záhonů a vypracování'-nové --žákoané noríny', která';.' by .sK&hovila,:'- 'ze'
čs.-zákony "mají platnost jen -tehdy-jsou-*lí v aouladu 's- dokumenty HBSE, Dalšími
-. požadavky .- jsou ''snížení stavu po!ic.ie,'. odběrový; pluralismus- '-á" lególizace-'--nezávislých
,ákupin. Postoj občanské důslednosti který se rozhodli přívrženci BI nadále- uplatno"vat,,.. znamená vsiť helainský -'proces, a oba' '.pakty "ď lidských 'právech vážně a řídit
se jimi, . kde je to možné. Doporučuje ae - proto účast v diskusích na pracovištích,
na shromáždění společenských organizací
' je--*; obsahem, petice občanské
n.tš, ^terá
s ť n í Dí ila ^.^^¡sv
,
. ;""' '
. Setkání s itaiskými odboráři'
. ...
\ ííL;, i;'-':^''-^:;*^^
Ve. dnech 6.-7.4, pobývala v Prase sknpjna tv^orářskjCh funkcionářů rs Lombardie.
' Tvořili-;;'jl Riccardp Terxi a Antonio Faozsgs' z Všeobecněkonfederace
pracujících (CCIL - sdružuje 4 800 000 odborářů knmunisřiché a socialistické

-orientace),; Hqrio Stoppini z./Italske-.-adborova 'federace prač&jíélc^^-fďSL-..3. ;25Q
000 članů, ponejvíce .křestanský zaměřených) a Walter'. Gálbusará ''-z':..'í.talskéhd: '-gyazu
' práce (UIL - 1 300 000 členů, hlavně socialietA,.. sociálních demokratu a
_repnblíkáa&), Žádná z těchto odborových- ústčeden-B^má^tyky -aemá ^tyky.-.s Čs^ÚRO.
*CGIb již .dlouho není členem Světově -odborový federace.^ své- .sporadické styky .s
ha .protest.'.proti, odsousení Václ#v$ ..Bavla. Během.','^vého pobytu se
.'.italští."odboráři', setkali , $' - aktivisty
iniciativ .- 'Ghařty /?, VONS^,ííautí sa občanskou svobodu, Bs. '.-helsinského ' výboru -- a M u b u .-za- socialistickou
-přestavbu Obroda.. - Scházky ..-trvaly celkem 9 hoďin, # cs.stra.ny se jich zúčastnili'
MiloS H^jek^ Oc^ír^r Jílak, Vladíky Kolmí?tr, Ladislav bis, Václav
Malý, -Vojtěch.. Meacl, Václav Slavík # Jan. Stern. Italští o.ůbotáři i-.-se'--'. zajímali' o
..politickou a hospodářskou situaci ú nás, o situsei u.a. poli - lidských, práv, - o zaměření
a' o činnost jednotlivých nezávislých iniciativ,. Vyjádřili s nimi. solidaritu a
-.slíbili jim svou politickou s morální podporu.
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Dva 'brašnátí čísnové NM.S .Hana Holca^rovř
"yskočil oznámili HěNV;
v Brně: že 12.4.chtějí na prostranství před-'''hlásím''Vchoá.'eá'' de- Janáčkova divadla
'v Brně sezHsmevat veřejnost s NMS g hovořit , o problémech, které zajímají mladou'*
'.generaci*. Odbor vnitřních:věcí - vedoucí Rudolf Ptáček - oby^dníh^t^náťp^ňího' výbprú
v"'' Brně 1 .toto shromáždění zakázal $ tÍ!n, -jsa* oyaamovarel $ jsou soukromé -ptsohy,
a-proíif,! nemohou sajistít veřejnv pcřádr^..
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; Jiřina'Šiklwá žaluje Rudé právo "
. '"''.-.- :
.. Signatářka Charty 77 dr.Jiřina 'Šiklpvá podsla dne 5.4. h obvodnímu sondu pro
/Prahu . ,jí. .; galob.p . na šéfredaktora-' Rpdého práva.' Domáhá se; jí j: tiskové opravy
nepravdivého '8 po^louvaČaá.ho Slánku, v Rudém právu, který se. dotkl , je jí ctí.
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Seskče Rá dakument Charty 77
'
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Učitelské'': "noviny - napsaly .''dpe 3,.4^1v'vč'ímu' . Chártý 77 Sašovi Vondrovi, ze se
redakcí. . podrobně seznásiti .8 je,ho .plánkem ? . jak označují :dpkMsont:.'Charty.. 77 Sloyo ke. školství. Odpověď Učitelských povia je slušná a vyhýbavá;
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Dne '4.4.' .pe-'.pód názvem Dialog konalr
-'cnn.<
faR-ult
p"3.ř&{re
AMC,
. t j.hüdebni,'.; áiivadolní.,& ..filmové fakulty.' Forus. esřolai '..:.§,. řídil celoškelský - výbor'
,SSH.; Pozvaní .žástúpči'í-^-.'.'S'§M^:'^ g-sneřálikí-prokurstury, ktčří' účast přislíbíH ,
se nedostavili^ 'i" kdys-byb těřmíň konání -fóra írj&lí jčjiab. ¿časti třikrát odložen.
V dialogu přiíosaeých s nepřítomnými 'byla.' jéánoznaČuě odsouzena kampaň
--proti
.y..-Havlóvi' -'.á'. nezávislý^'.lipiciativám. '^s závěr byly-, zpracovány hlavní teze diskusních
příspěvku 's- ' stim's' ''.že fakultní ' výbory SSM - je' ypraonií jako stanovisko 'členské
základnv SSM. Fora které '-"-s n.enalc v -Mšsteké lidové knihovně/ se zúčastnilo, - asi300 ßUHdaatu.
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