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# pyĚ^^n 24RH9
t..r., v s ^ c v ^ i ^ H v yietními
^
.ťA^eba, ^píppvtaly org4ny čs.státní w c ^ a
.IjHme* a peatwvačnou
'^aBpan/jňjíé
bylo i
obvičáv^ni ' ^sá^ts^ýsh
iniciativ
3 vysev
n^pyíw écMace k t^Yoris^u. ^ novinách
objevovaly správy
0 údajnýsh anoynsoísh telefonátech vyhrčenjíciíA wístěníčs
M nádražích, v
kioechs školách, "aam^cnisích
cbchodnicř) á^me-^H. Jek se poaději ^ z & l c i některé
z těcbřo zpráv sé nesaklád^iy na pravdč * byly ¡čémšma vykosstruované. Jiné, pozdější
telefonáty sic,e. .'byly autentické, ale jejich skutečná podstata by In šnačně odlišná
od ioterpretaca, kterou přinášely cdelova-tí. prostředky, 2 'ňěkclika soudních
přelíčeníJ Mo.. o pževáěně mladé lidi, ktaří tuk Činili spíše z recese '9 sřajmš
- eoá uz bylo saaulČeváao - i pod vlivem. te'L-.áy yrol-š bájící zl^věatí^é kampaně.
* Celá kacsraa vyvrcholila okolo výbúchu, který poškodil budova KNV v Ústí
- nad
^běa. Stranický tisk - nejhorlivěji si tabdy pucíaal soVeroče^ký Frůb^j
jej
ďa! okamžitě do souvislosti 3 činností občanských iniciativ. Po sérii Izivýéh ú&oísů
ge však sdělovací prostředky odalčely a do dneěcího
- navsdorv závaznosti celého
pMpadv - nepři^^sly 'o průběhu. vyšetřo",:'ání šedi-n^-'.' kct.vrátní spravn. Přitoa některá'
^odii/aé okolnosti výbuchu, např. odborné ^núčiíí veiťmi silné, běžně nedostupné
výbušniny a séroves r#lativn$ melá gk.:-^"-., s-vulas-x doba i mí&tc činu a. předcházející
pomlouvačná k<empan, bndí podezření^
tseyo.'.- etický čit,
být i zsaněmě
činscencván.
Po relativnÍB zklMnění ječte od koňce června s^ědkv nové kampaně^ tentokrát
již vedené prime atgány statní soci, hlavně Be^pečr
. ZdáSe nikoli náhodou
je celá kagyaK er^t přesně n^časpv^aé - po celé repwblicé občané podepisují provolání
"Několik vět"- a blí#í se i výročí srpnové ' inar^e. Mluvčý ministerstvy. .vnitra a
pošlá ze i vyšetřovatel SUB v, Uteas^yicích zatím gvgdli, že případy požárů v eevemích
Bechách, tedy.a? - už údajného či gkntečuébo zčáh^áyietví, j-seu v x-římě sonvielosti
s činností t&arty 7? a dalších -nezávislých iniciatU;. Syuhý z nich rozváděl tuto
lež ještě dálř že prý byla organizovaná skupina zázk^níkA . motivovaná íinanční
1 jinou podporou,, že jim byly slibovány fuakca ^o síůSně státního zříaeni, že toto
spojení oeoelo být nikdy vyzrazeno, atá.,
Nedávno se k podobným výpadům přidaly
i Sg.ceíeviKč a rozhlas.
<
Polemizovat se současným upadlý^'žurnalista!, se nám příčí. PiCHténS as dcRsníváste^
'že závažnost obvinění, vaaeaeáých ze strany nšícterých státních orgánu, i nebezpečí,
jež z toho pro mnohé nevlané l^di m&že vy^-lyawrst; je věc natolik závažná, že ji
aem&žeta& přejít mlčením. Východoevropská
agentuť^, několik signatářů
Charty 77 a další občané se proto- pokuziU sjistit, jaké je ak-atečné pozadí. n
skutková p&ástata případů záěkodBictvi ^ je-:,?
souvislostí s "činností
nezávislých iniciativ. Nechceme činit nějaké pyod-Sas^ závěry, ale vág zatím
nasvědčuje toau, ge calý případ je alaappsS do nrČité míry vykonstruovaný $ že jeho
účelem má být zdiskreditování občanských iaiciativ.
Koncem Čsrvna byly prc ngajné nčaZteMtvi nu tr.Č. zášk^ni^tví vzaty do vazby
skutečně čtyři cr.obys historik Jakub Dubský g
^ n C&sgof Z Neratovic. Julius
Nass z Libochova a kpt<SsiA Joaef N&aen a ĚLeu^ice <tad ^b^att. 8 .jistotou lze
prohlásit, ge žádný z aiáb neaí eign&íéřem Charty 7?. Jakub D^ský je syaea filosofa .
a sigaatáře - Chafty 77 ^ B y Iv^na ' Bnb3ké&c. kí<rý ^ goťcbuě jako jého pyátelé jakékoli účastenství na podobné trestné čitmta#ti u svého syna rozhodně popírá.
Navíc obhájce Jaknna Dubského JUDr.gejduk sd€lil písemně jeho wat^e íreaě Dubské,
že mu zatím nejsou známy žádné skutečnasťi, k^eyé by ^rávycvsty
{trestní
stíhání
jeho klienta pro ^áěkadnictví.
uvedl, če Jg&Bb D^bgký pyi výslechu prohlásil,
že svá trectaí st.íhání -ppvpšnjé %s pelitíckQ^ provokaci.
íe' írena
Dubská je manželkou akti^íino ^ H H k a Zd^S^
který
od ruku 1977
v zahraničí.
^ í
Pokud se týká-Jána ^řegoře a J^Ria Naese, o existenci Charty 27 prý z doslechu
věděli. Jan ^řegoř byl v ipippletti za
delikty
trssataný a
díky tomu, <co ve výkone trestu o Chartě 77 za$lecM, se několikrát po^oněsl navázat
styk s některými jejía?í signatáři. Zpráva o zatčená Jana Gře%p?3 a J^iia Nacse
vyvolala u jejich příbuzných a těch, kteří je znají ááiv; nikdo z ntch ^es^e uvěřit,
ae- by se na tokové
činnosti, jakou je %dS*n<3!4ctvi. vůbec ^ b l i

yyÍMait, íe ^ověk v íainwlq^.ti.Hř víaa^^t t^aáa^ý
vhodný' ebjek^ea p^ípi^íhsí vydíráaí. Zéčraveca^
a zejňáng 63^69-39% ^lap^ziae
Julia í^asse pak
"e pávod k ^r.č, zá..
vrluČUjí.
Jak rtve-ály
pýoat^e^&y^ je v -aonvia^^t^ a -.požáry^ .g-rapágací .'-fašismu,
a jinými tres^aými cí^y
stíháao
.^í-ja- nač
Z usnesení
o domovní prohlídce á ^r^i^ana Dubského vysává.. &e
Říhání' proty. této
věci^ -ozpaSané. jakp ^íHonín S^bl^r & apel.,
ved.aaé. už -'od.
-M87. Zakládají"!!
*.aa tedy v
v ýí-^sh případ $ „na pte^ě, vyvstává oyžem.- vážiaá
otázka: proč nehyla ver-ej^o^t aapos y^acově
velké s navíc organizované
sapiny í.nfors!C-?.$s3a již
A jak je' HQg-aáj, ž-n ve yeátě, kteyy vynakládá
miliardové 6ástký ' ňa ynitřpí cespečnost &
. ja ' takový, nadhyta& 'poliaiat&,.. že
příp?.hŠ'aici SNB sledují disidenty tócě$ tia každém krcku, působí nakolik let
organizovaná kanspirati^í ukupina
(^vía údajně řízená peČ.Hvě sladovanou
Chartou 77), aniž Iry proti pí Bezpečnocř jaklscli sasáhla?
Dlouhodobé ssslčováaí Begatívaích jevů v naší epola^.Oí^i, -primitivní $ černobílá
peš.f.nmí propaganda, indoktrinace c^canů už ad předšL-l-íbo vaku, nenávist ke všemu
OdHRaésM, překrucování historických íaktů^ swavní, p.-Htický a hcspodářský úpadek
a prohlubující se celková společenská, krize ja&n taká příčinami, proč'určitá-část
aaSí mládeže inklisuje k násilí
.eventuálnáa..fBŽietickvfSt- ton^eoeám. Jsou to však
sároven příčily
proS stále víc lidi praj^ev^jg atevrěcon nasppk^j^oač s daným
stavem věcí. Ce^řa k náprava paměríi v&a& cemAH? spočívat v
režim^ všechno,
eo se w tak říkajíc nahodí. áa.. krágM, vloží.
?je#ahe py-Ále'*' a . Šma^eta odsoudí,
jediným východisky a 'a^aí. ^eutššané sičt^g^e ^uže být posice pokojný a trpělivý
celospolečenský ó^alojg.
Charta 77 i daléí cé^an^ké
w'
prohí.áše&ÍĚh už mnohokrát
zdůraznily, že zásadně l í t a j í jakékoli foray terorista či pé^ehaýah násilných
meťoa. Vícekrát jsme t^ké ptohlásili, že nám nejde ^ moc
této zaiai^,jeáiaé,'""'-o
co sa Charta* 77- ws dvaožct. lat vyřyva^e ana^,. je véaf ^ialcg za' státní asooí o
nápraVe obecných '.'posaarg.
. -j^zJinou p H ^ u
^yto naa^ pokusy - krbm§
vytryalšha mlčaní ^ bylo
bití, vyhrazování' a áalši^, íorsAy'yapreaí, neuří^kakdy h r a n i č í c í c h a - t&rořaa. Hyáí.
'existenci Charty 7.7 a. daláíďh občanských iniciativ va^společnosti popřít, přicházejí
.odpovědi.další - tentokrát v podoba lživé kaspaaŽ a obviňování
a
tarorissu
a
záškodnictví . Argusecty a slojík,
pypvázájí, připomíná
padnou
padesátá létas jíady zas Mémecko třicátých let. Jde-li jen.-.'-'^.'tyeřháln^projevy,
'mohl 'hy'. #a.' - toBneaý člověk oaad pOusisít . Avšak příklady, vykonstruovaných ohvÁpaní
a procasA -z minula3ti,;na tak'.vzdálené varuji..
Situace je vážná. Ve chvíli, kdy atátni mat nž- vyčerpala všechny argumenty,
jisiz mohla .zá&voánit, ^roČ na caloapalečenaký Rialog aepřistoupí, ve ahvíli, kdy
jí jde doslova - jak "ostatně sama p&izsává',-.'..-t' '4:. ¡áhroša^^ aonpp^l moci ve' státšy
nezbylo jí, než se ^chýlit k podchaých. girn-íalýi&akcís.
s-^ obvinovat
nezávislé
iniciativy,-'že ai.
^ ¿.e
jí konfro-ataci. Vinu
3ri.dnované hospodářství, ktp
-ya
A-aneeha^', st an&ží svalit .ha druhé.
Probouzející '.se občanskou spaleilaost
^aatrppit.
. ;
Tato zoufalá akce ' -¿vášt?, nop^ko^je.'
-"'^iciativy,"f protože veřejnost
" se jména po ^edávnysh ndá^aataeh v praáskýa.ti ulicích
dobřč ví. kdo si přeje
konfrontaci a kd^ ne, ale ohroauje
liá^L, kíetí jsou - a &ejvat.3Í'p"av^ěpcdobaostí
úplné nevinní^ -acaha -'6y',., kte%í " jak naavědčují óosčňyaé inferaače - jeou vydírání
-v tem cmžru, aby potvyáiH- své óáajaé 'spojení a - nazávíelyái -' $niaiativaiBi " a č&a svojí zlou situáci zlepšili.. Charta 77'oatye e^a^apje,tyto 'eátody a podnikne věe,
co je v jejích pilách, aby odhalila prčvon palatatu věci.
Tomáš Hradí lek
Pana Němcová
S.&aa Vondra
mluvčí Charty 77
mluvčí CEarty 77
Na vědomí: Generální prokuratura tSg&R, soělovaeí prostředky.

řcíuvčí Cňayty 77
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"

Sdělení č.1044
proti''Petrn Pl-icákov^
Daá 21.6.1983 zadrželi přísl^/ni^i i't!i ?
eSMXc^eH ^.iféstaco ve
Stvomov-oe signatáře Ghetty 77 Petra Huc^nst^ před^toviťaie ^os^ých děti. Čtyři
příslušnici StB- odvlekli Potra Pl^oáka ná&ilím
civilního vozu a . odvezli. ba za
Beroun do křivoklátských' lo^ů. Bobem cesty
^yhrožoi/alí^ že ho shcdí ze .tkály.
Na opuštěná lesní častě ho vynsdili'. 'Tloukli ho po celém čele, a M y s npa^l, dokonce
ho několikrát kopli -do hlavy Posléze mu odebrali občanský pr&kaz a sdělili mu,
ze si pro uaj má přijít druhý děs ca KS SNB do Barřolonšjeká ulice. Fotě odjeli.
Když se Petr Placák 2?.Června do budovy SčB 'dostavil, „ čekali jaj tam tři
příslušnici St3 ze' čtyř, kteří jej předešlého dne mučili. Vyhrožovali 'mu, se. s
" mim opět 'pojedou "na výlet" a nutili ho, aby jis řekl, co bude behea zbývajících
tohoto- roku dělat. Když Petr Placák na jejich hrubé chovaní nereagoval,
znovu ho fysicky napadli a vyhrožovali asst treetnía stíháním pro útok na veřejného
Činitele, jehož se prý tašl dopustit předchozího. dc.^, když byl hit v lese. Dále
s?u vyhrožovali walenia vazby a ghempro&ltg^roíts jako epolupraoovníka StB. Asi,
po hodino ho propustili.
Represe proti Petra Plncá&M-íH
ukázkou avé-yole Státsí bezpečnosti. která
se stále častěji vrací h ^¿tud^ýía ?
'pnkíťkian padesátých let.
V Fráze dne 18.6.1$$$
Sdělení S.1C45 ÍVítěsjl.aV.Koke? a : " )
^
.Obvodový vojenský
^ Plzpi- odsovdil
Ičokoře
za trestný cín vyhýbání ne. vojenské službě pc^le §28Ů)Í ^r.záh^na a za trestný
čin' evéxaocného odloučení podle
tr..sgšeaa- k'-dhmnéen ersá-tu odnětí svobody
v trvání dvou let nepodmíněně ' ze- zař^ením. do l.KVS a k vedlejšímu trestu ztráty
vojenské hodnosti. Voják' s-povolání VítOBslav Kc'.'i, ;'ar.?.h.ll.l967, bytem AŠ,
Vysoká 20, byl uznán vinaýza, $a se v dobš od d ,bna 19Q3 do ledna 1989 a zaovn několik
dnů v únoru a březnu t*r. vyhýbal povinírost
zejména tis, že do zaměstnáni
nedocházel nebo docházel nepravidelně a 'že neplnil úkoly', které -mu' hyly uloženy.
Pří hlavním líčení V.Kohoř uvedl, ge požádal dval.rát - v červenci 1937 a v lednu
1989 " o uvolnění z armády; nebylo su však vyL\..-vř.,o, i M y š se'na ministra národní
obrany obrátila v prvním případě í matka V.Kckoře. Žádosti o propuštění dp civilního
života odůvodňoval V.Kokcr především ^dravctníse stave-fa s^/iho nevlastního otce,
o něhož chtěl více pečovat. Z žájor-ti jsko šatky a a dňl&íah pisesnosti je však
patrno. Se v průběhu let v něm narůstal odpor k vojenské 'olnřhá a zároveň
ae
prohluboval kritický vztah k politickásm sříae&í. Př^d svýa^ uvězrěnÍBř požádal,
opět neúspěšně o vystěhování do NSR. U hla";ního lícení '^ít Zaslav K^ho? tyto politické
aepekty nijak nezdůrazňoval a .neplňSní cvý^b vojenských
vysvětloval
rodinnými a zdr&yotnísií divody. Shod tuto ^bhajobr. nepřijal. Prokurátor i obžalovaný
si po vynesení rozsudku ponechali lhůt o k případodvolání.
R hlavnímu líčení byl V.Kokoř předveden z ve.íby^ kterou vykonával Zprvu od
31.ledna 19Sí! do 12.ás.'Aoya
- již tehdy ryl obviněn s. tr.činu vyhýbání se vojenské
služba - a -syni od 13.března 1589. K jsko novénu
a rozšíření původního
obvinění došlo proto, ze nedostál svámn slibu, ^e
už službě-nebude vyhýbat.
Sdělení o případu Vítězslava Hokoře vydá-/áť.r n; t,-;liv proto, že bychom se
domnívali, že or,i..-'.ny Čiarě v treetnís? r í - p c - . - h i l i ^..-on. Taká politioké aspekty
celého případu^ blavnš v Kohořove
''ót * '*.. h
jednáni, by pro nás nebyly
doztatečným dů--orje!ř k tofr.c, aby
nespravedlivě trtíhanébo. rřevížná
většiaa trestní,:*'v.h
ju totiž
enť*.-y nedomokratickýasi
společenskými poy 'ry, ¿i přesto
.h.:.: případ&c r ''. ;''. s r-Moha důvodů věnoval,
pokud v nich se ^de o br^bá pon-^Ru^
. esnícn *- - : o zástcpoe trestní
stíhání, o kriainali&aci v rás^oi
=
i n ^ e x v o po . Protož., považujeme
. stávající zákormou áprsvu, neusožnnjíci ylad'^ mu' ''r, "^^írajícf.a vo-jensk^u službr

^přavědUvé i
^
^ hájí**
^
že -žj^vaě' peruýi^ záhoc. . Hájíce $ KŽktexé
„ ? popolápi, aenMřpe
' tť.Čin
y^ýbání
glužb^,, psk^d jáe - o zástupné treščhi'
j ^ g e ^ ve
p^utáčnoe-ří proto, že aie'
akcí p^sávlsiyoh iniciativ,
'' " ',
' žádné % těchto kriterií v přípagu vitězsls--^ kokoře ^oshleďáváae..
bychom
zdůraznit, že na stát, ar&ádp a Povinnoo vojenpk^ň. ďlwíhUj, resp, na jejich ňutnOst,
na omezeni, jeít přinášejí občané, a oč jejich - perspektivy mohou míť''jednotliví
členové VCNS -různé názory..VÚNS.'jako celek váak nikdy ty&p instituce 'neepoéhýhnoval,,
aebot vychází v zásadě z -plutech Če - oíkort-, p- -ší. níasž
Jen tehdy, jsou-li
v ' rozporu s mezinárodními pakty o lid^ý^a piúv^ch ^ ;; d,rdiěÍKÍ čs.Kávazky v této
oblasti a -.tehdy, maji-.li
jako aapř.ustanovení o pobuřováni, podvyacční republiky
- přímou represivní funkci, znásílnují-li přirozená p-ráva, stanoví-li' nepřiměřené
tresty apoá. To v případě vyhýbání se vojenské službě není, Jo nutno připustit,
že stát aá právo na ochranu své'armády trestně stíhat ty, kdo neplai své povinnosti,
ač se k tomu jako vojáci z povolání dobrovolná zavázali.,
Jediným důvodem, proč chceme upozornit scátni orgáay, a veřejnost na případ
V.Kokoře, je to, že prapříčinou jeho uvěznění spatřujeme ve skar "Iní platné úpravě
jeho služebního poměru.^ zvláště y^knd jdá o js-.ho dolr*-olnost.. Podle Ks.právního
řádu je smlouva platná j3&n tahdy, je-li asavřena evpbodná. Měla by býí jednostranně'
vypevědítelná;. podmínky výpovědi -gglotwy by měly být .přiměřeně r,ájmům, která smlouva
chrání, e smluvní partneři by měli být, ^oks&i jde*o výpovědní podmínky. pokud wžn-o
rovnoprávní
Tyto nároky na smlouvu najzpu epá^aoý ú 'elozeb^ího* p ^ ě r v vojáku s povolání^
Zvláště pak u těch, kteyí ae před nko^óe^í^ x^pt-^Vui školní .docházky, tedy V současna
době ve lá až 14 lstech, .rožhodli se ''souo) ---.y:'Rodičů- a . často' oa jejich popud
navštěvovat střední vojenskou
jako-právo- V
Jkoln^ dokonají - absolventi
po osmnáctém roce věku. V "osšnáoťi letťc^r
uzavírají
smlouvu, v níž se zavazují-odslouáit'patnáct l^t v armádě. X uzavřeni táto smlouvy
jsou ekonomicky donucování"* podsínka dobrovolnozti je tcáy velmi OHlshepa -nebot
neuzavření smlouvy jednak
že frekventant nesmí dokončit akolu^-čímž ztrácí
jakoukoliv kvalifikaci;
jednak to, že je povinen uhradit několik desítek tisíc
KČa za dosavadní studium*.'''Ušavřená smlouva je se- strany vojáka z povoláni
nevypQvěditelná;"žádosti o propuštění do civilu vyhoví- mipiaterstvo národní obrany
jen že závažných zdravotních či sociálních důvodů, nebo tehdy, dopustí"li se voják
trestného Činu.
Na případu Vítězslava Kokoře chceme poukázat na právní neudržitaloost-stávající
ápravy uzavírání smlouvy a jejich podmínek i n$. neudržítelncst praxe, kdy žádosti
0 propuštění z armády nejsou posuzovány benevolentně, kdy není .uznávána možnost
Změny názorů vojáků z povolání a právo na' omyl jejich a především jejich rodišů,
1 když je poručení sákoza, ktoré svolj'1
-.'.ster pt-vnň- nofd^ajitelnou,
je - bes ohledu na zákon a p/.
y - f. íd ^ky
Z to:^. důvodu má
.Vítězslav Kokoř„ náre.k na naší obrano a s^^lü s níía všichni ?... kdož jsou proti
gyé vůli nuceni setrvávat V. o^-wrc .
¿.tť/ení
z pov .ání. äe^cni
tohoto společe^-Jíabo
v.'. .'-' ^
sa^^e po .: ^
- 1-.uvy, ;v*30ováím v
p.Odstata4ja "zkráceni počtu- povinně odřioužených let, -re ¿tat-:..-voní finaeč&í nábrady
v přiměřených K?láth toh sa atudima v
' neodslou^eaýeh le;*abh, pepř,.
V kombinaci a náhradní sluábon
armád.= ,
lad ve ..'drav^tnictví nebo pří
ekologických projektech.
.' Pokud jde o Vítězslava Kokoře, považojes& vftsěrn trestu ^Čtyřiadvacet měsíců
" Za příliš vysokou. Soud, pokud vůbec okj-r^níl ^ t i v Či^u, zrajme nepřihlédl ktosou, že V.Kokuř nejednal z nízkých pohautek. Dokonce i prokurátor navrhoval při
^lávním líceni, trest nižší, než jaký byl uložen.
V Praze dna 18.7.1989
Sdělení č.1046 Í8t.?ninlay Pitísě prgvotK-caě odsouzený
Dne 1X.7.19C9 proběhlo před
krojěkého s o w ^ V Spadli bálové3 jemuž
předsedala JUi?r.Scn& Koubová, veřejné z&ďe;iÍ3.i o odvolání Scaaielava Pitaše proti

okresního soudu v Náchpdě se dne 18.5.1589, kt^g^ byl
pg^
Siny
útoku na veřejeébo č a ^ M l e podle 5155jla tr.y. $
^ veřej^eh^
podle
§'156!'2 tr.'s. k aepodaípcoéaw tresty odnětí svphody ^ trvání 'deseti měeíců v II.NVS.
Bylo mu téě
zaplatit ^¿rav^tnickésan zařízení regresní náhrad-! Z 581,^ KČs.
Stanislav Piřaá se ^él uvedených tr.čioů áopnsMt js-íjrak tím, Že dne 27.10.1933
při oeoprávsěn^ss preventivním přndvédení v ř^tslnati s nezávialýsi oslavami
státního svátku kladl pasivní odpor, jednak avou mížností na opor.StB Raušera,
kterou odeslal v
1388 (vis tase sdělení č.,'70,
855, .953^. 938 a 1018).
Krajský soud posoudil í^é'' skutky S.Pit^tse pOMM *ako tr.čin útoku 'na 'veřejného
činitele podle §156^2' tr,bákaná a odsoudil jej k nep^íněnémn. tresce odnětí "svobody
v trhání se$ti měsíců
'<&&'-"II.8P& a k s$.placeňí regresní náhrady^ ^
Osdouzení Stanislava Pitaae považujeme aa nespravedlivé a abtsťrdní! nespravedlivé,
proto', že byl odsouzen Ha svou pouhou obránu prot;. nezákonnýa praktikám- StB,
'absurdní, žé' "se útoku na veřejného činitele měl dopustit pasívní řešičtéňcí. Life
to další'z řadý pokusů státní iRoei krimiaalisovat nezávislé aktivisty.
V Praze 25.7.l98§", '
. j'.."'-/'.
^ . „ ' ^
.. -^'^'.f''
,

#

^
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Sdělení 3.1047 (Vladan Kočí oda6usen)
Z technických důvodů uvedeme v dalším čísle In&na&Ki
A
Sdělení č.10^8 (liřrí Fajmen,podezřelý z příčin'-.
Bne 10.7.1909 bylo na OS SNB v Liberci 3ig'Í$M
v y s ^ v ^ o podezření
't přsčinu proti veřejnému, pořádku padle §3 a{
o přeainech za en, &e svým
.známým dával podepisovat petici. Několik vět. Jiří Fajmen,- signatář. Charty 77,
nar.21.4,1964, da.lník, bytem Liberec, Jiňaanice ' Č59,. byl dna Z.3.198? pravomocně
odsouzen k dvoumásíčuítsu trestu odnětí svobody .aa účszjř wí pokojné manifestaci
katolíků v Bratislavě v bíesnu ^ s k é h o roku (vis .naée aéélení č.717, 722, .764,
782, 866,. 838, 900 a 9^1). Z výkgKu trestu se vrétíl 3Q.6.1989. Přišlu,šsíci StB
rnu sdělili, se bude"li. ' pokračovat v této - čipnoati, m^že být stíhán pro tr.čin
'podněcování podle §1'?4 tr.s.
:.
i
Jirí.'.-.Fájmon je akti^Así katolík. Policie se zřejmě cí?ává SohOj že jeho společenské'
postoje aohon být podnětem i g-ro ostatní věřící a pr-ť-to již deloí dobu Jiřího Fajsona
šikanují aejrůsnějŠísd způsoby-*
V Praze 2.8.1989
. " ,'
.
- /yf: .
*

Sdělení č.1049 (Represe proti úcaatáíků?3 manifestace.'ve .ptrpmevee)
. Za účast aa manifestacích proti výstavbě nove dálnice5 které se- kcn'a,ly ve
Strosovse, bylo Josefu Knhnovi^ aktivistovi Nm-ávialébe mírového, sdružení, Janě
.KikluŠákové, signatářce Charty 77,.
sa občanskou svobodu, člence
Klubu právní podpory a ,2eakých dětí, Kotríce ;-.adrťhaiové, " xáši - - dláč;: .---i a Janu
-Šafratovi, par.2.7.1953., bytem Řevnice, ss.e-tan.ova 475,. ' ..'ignatař.,'. Charty /77., a
ing.Aleši Šulcovi,bytem. Tylisovuká 5- Prchá 6, ř
t ^
.y 77, vy'-loveno
podezření z přečinu proti veřejnému
z.íkona o p.ř'5Čiu-;;..rh., .... .„(.. ..
K veřejné diskusí ve
o.
ťterá 3tá zasáhnout* Královskou
oboru, vyzvaly. Sask.4 . dě'ti, S^rvní - tnkové seř^f.ní se uskutečnilo 21.6.1ř89 .a cd té
doby až do 12.července pravidelně každou Ktř-ědc Již.' proti prvaímu rakovému setkání
zasáhla policie a sadršéla ani Šest jeho dřej'.. v.J 5 dopustila ae násilí vůči Fetru
.Placákovi ,a .Václavu Muíanovi (viz naše sdělení Č.1044).. 'V. průběhu druhá manifestace
28.června zadržela policie sedmatřicet jejích uřaat-aíků^ v průběhu třetí a čtvrté,
které s'e konaly 5. a 1.2.Července, pc<.'.:aSdě asi patnáct jejích účastníků. "Všichni
zadržení byli vždy téhož dne propuštěni.
.
In,g.Aleši Šulcovi bylo podezření ^ přečiau vysloveno pro jeho účast dne 5.7.
Josefu Kuhnovi, Monice Nadrchalové a Jasu l^fratoví
bylé
podéžrěoř' z
přečiňu
vysloveno prc jejich t5čast na -oanií^stat"'
12 7..;, Jane Hiklnčákové, které byl
navíc odebrán cestovní pas, za
-.-.';
ve ' dnech 5. a 12,7. a sa
-to., že 8. července - drže la spolu y- dalá:&<! eiKtí^is^y nřed budov.::.- Československého)

yaehtaav

bi^ovkn,

k níž

vyzval iíírc^ý

Hwb Johogt

'

witaí

pyaváěpodobíMi, ž^ podezřelí z yřečinu proti veíein&KM pořádku éylo vyglo^eao ^
dalším úč^stnikům ů)ánifesí:ací.
Represe vůei
za účast na těchto saai&řstacgeh považuje^ gp pstuéaé
- a příznačné pvo současný politický vývoj v SeakcaloveK&kv, če^koglpvenětí
občané
jsou v toípto případě stíháni výlučně za projevy
neeoMhlasn se ziírnýále&ým
prcjeDttem dáloicg, který naruší již tak dosti zničené životní prostředí a k němuž
zaujali negativní postoje i mnozí čs. odborníci s řfd ekologů včetně
^SOP.
v Praze 2.6.1989
dohled Jiřího Wolfa a Jiříhg-Bpháče,)
Signatář Charty 77 Jiří Wolf, byl po šesti letech vězení propuštěn na svobody
z KV^ Valdice u Jičína. Byl
za tr.čin podvracení republiky^ ,i?boi se meí
dopustit tím, že sepsal zprávu o poměrech v NV^ Hink.ovie$ u Liberce a kde byl předtím
vězněn, a pokusil ee ji zveSejní^ v.z#hranieí, Jičí W^lí byl adscnsan vedíe tyestu
Odnětí svobody
k Qcbrannému dohledu v trvání
^ jehož ^ýkonwt ^ l o být
započato ih$eá po j^bo propuštěním
nemoc &
se zajiš^ovánM!;
bydlet?i.
a zaměstnaná, které by^y vyj&aágB? ez
dvpu ^ěsíeíebj, ^^anovlí orgán He^ejná
bezpečnosti y vykpnávají^í
ochranný
á^leá^
podmínky. odh^em^h^ dob^dy
až
Ji?í Wolí
nyní po^^nen hHeit
e^ne v
VB v Praz$
4 - Hichli a předkládat doklady o ave^ výděl^.
m^sí Jiří Wo^í kdykoliv
strpět vstup orgánů VB de sváho bytu, a to
v mogi:
^B ^ ^
psávo
kontrolovat doklady totožnosti přítomných. Jiší W^lř
pavimae oznamovat
čtrnáct ání předem, chce-li, opustit' Prahu na dobú
^stn
omezeaí
jsou v souladu $ čs.zákony. V rozporu se zákonem o c@^raMém ďohi^áu ysat* požaduje
orgán vykonávající ochranný dohled, aby Jiří. Wcíf byl v době od
dp $ b^dia ráno
vždy ve sváp bytě, i když zákonné ustanovení, které tařo omezení upcawje, výslovně
uirádí, ze gsseba, na níž je ochranný dob led vykonáván, nesmí bez předchozího souhlasu
' .^.o^y
.-¿pobyty ^ímž je v případě Jiřího Wďlfa abvod Pyahy
Tento aesákeaaý požadavek orgánů vykonávajících ochranný dohled není vsak politickou
diskriminací Jiřího W^lfa, nýbrž rutinním protiprávním pp&aáavkerp, vynášeným na
všechny osoby, podrobované ochrannému dohledu. ? minuic^i ^psá^i propuštění
političtí vezni -eb^ykle v tonete směru nápravy a
by^y.p.Q $ase upraveny
-v .souladu..se zákonem.'.
'b'''^.
Cehrantiému
v trvání jednoho poku ^ poásobea i
politický
vězeg - Jiří BoháS g Pardubic,
s^cočil
^reet odnětí avobpdy v
trvání dvou a p&l roku, W^^en w byl ze tr^in pobuřováním ^ h o ž ae
dp.pu6tit
verbálníai átoky na politicky
^ehc
^ňs^cbem
čs .vysílání zahraničních Qtanic ne svém ptacůví.3^.
uQhyanpěho áphledv
jsou u Jiřího Boháče mírnější než u Jiřího Walfa, hlásit se Rnag jew dvskráS týdně.
Přesto vsak jeho oznámení, že se chystá zúčastnit 06la,vy amerického dač nezávislosti
v rezidenci velvyslanectví USA v j^-ssc,
byl pozván, ap&spbHe, že s ním
Východočeské chemické závody v Pardubicích Sesajíaě rozvás-L.y pra^o^í poměr; protože
byl ve zkušební době, nemusel zatBŠstta*.-'3tel uvádět d&vod rozvázání pr^c^vního p^^sěyn.
Po čtrK^cti dnecb byl vz-a* zpět do
a seřazen ní'
pracoviště,
Jiří Wolř a Jiří Boháč Maji staaoveay podmínky ť.cbyannéřto dohledu v souladu
se svý^ni rozsudky počte mírnějšího ustanovení zákona o OtT-bzanném dphledn. přísnější
ustanovení, podle něhož byl v minulosti stanoven oéhy^aný dohled např.Petru Cibulkovi
a Janu Lttomiskésu, neumožňuje osoběs na n^z še vykonává ochraQný dohled, vůbec
opustit místo pobytu, nebot k' jakékoliv caste je třeba nikoliv předchozího ozaáme&ís
nýbrž výslovného povolení, které se uděluje jen Vyjípečnž v nezbytných případech
(např.soudní jednání). I v případe, vykonáyá-M se ochranaý ¿ohled p o d ^ mírnějšího
uetanovení^ tmů^e příslušný orgáa prakticky -wc^mčtňnf^ ^akos^keliy cestu mimo RÍ8t4
pobytu t í ^ že pp jejíw předchozím ozn&mení stanoví pro* osobu v ochranném gcb^edp
takové podmínky, že eestea a n p ř i . d o v o l e n í ' amy^I (hlášení ířikrát denně
vzdáleném městě apoé.). Všechna táto pmezení, jakkoli jsou většinou v soulaán se
zákowm a rozsudky, jspu nelidská, neumožňují civilizovaný a důstojný život a beáni

. propuštěným politickým věznúm adaptovat ae v civííoís< prostředí. V případě poruSeáí
pc-d/vírek čcbtásc-^ dohledu braní trestní řízeni pro pře^ia mařei-í výkonu -úředaíko
' na' nžjž stanoví sákon až še?tÍAá*Íčrí trout cd;. ětí evabodyf V .případe,'
oyakavaňábo'' póraSeai nůře být /edáno i stínání prs? trestný -čio maření výkoún úřadu-íba
yoshoánraí: kde je tpeóčWí .sazba do- pěti'!et oť^etí svobody.
V Praze 2,6..1989
Sdělení č,1051_(Oprava- úd^j^' - pcdsaíněae propuštění FrsptiŘk^ Veis^)

,

...Ve.- sádleníj^We" 'iňíé.-tipťálik
dbarty
77 PraatJ M a Ve isa á
odnětí svobody. Uvedli jí^e'- přitom -^espřái^ě
údaje o datn'.áařps.eaí Frišstí
"Vais<3 ^ o róae,
byl* oďeetsesí .a -*á-a-l^e sbýtka
trestá, který .áu . byl . pódia-fn^^ě odložen, Spr^raé .udáje ' jncú 'ty$'a': František
se narodil 5.7.1932, oti.čťcx^M ^yl v" raaě 15'30'a'áókk-j' padm-ůa^ě odloženého sbytku
trestu je dva , raky a dva'd'by.k'kodle dal,?ícb úde^as.t.-kjerá jsme
'nÝédl-i.' správě,'
ko&oí, skuáábaí; . dobami" má
by i" hentasbytek' í.'reáť!í podmíněně 63 ložen'-, 28. dohra
V pL-az.3 2,8,1333

.'.

l'

Bebnnir J.nát:
^ H ^ - e tit^novif^'Charty 77 k Francouzská revol-a-*.?.. ' ...
(Adrenav^no -alř.ýč.íá''CÍ!Íártý ?7)l:'" --'---.y
jM..-. ...y-:,
.Událos'p:.e
^ 7' ' v Paříži a vyhl<k?en'k'oklrráce práv člověka a-občana
francpuzi^rk-í Nárcn3nÍ!ř. ^hrc^líJen^ jež
á-.-pňa á počátek říjná '1789,,.
jsou, dle mébP aásorK dvě..ruá'aá vacl. . . , ^
c'""
do ycdkobo vžruSeného
bi^t^riakéba .oasu,
r, jrr&ž
lala " * revoluce, 'přcd^asse^alo
sv^a průběb-gia Yaeobny další . ^rAřué vdáío^t-.-./;!.' 'velkého ctresu v evropských
dějinách.
.žě /rosv^šueaý lid zaatoč: 1 ¡k^ y« vaoač
chvíli, kdý přebíhalo
jrídn'aí sází velitelem fBastily a zástupci
v podstavě nebránící
se posá-ibr., velitele vyaleH* od
stolb a
c^aknu&'á' hlava pak 'byla
nesena. ^liGomi.' Paříže-J I ^at^ó ďčúůí pg^l.^^či. fráncQ'úasM'''r'évól^.ce,. seýsíÉaa v období
jakabinsk¿bc
teroru, predelly ^ svťa 'krataetí''- vseáhny
precedenty- 've
francou:;3,'.ýc'& dS^í-Háoh a M d m ý .framoou^Hký :x-áaraha. (i pren v^oah^ý excesy vladařské
pýchy' a
iJ. zřivého ^-aí* ..a ^ v ta!?
'Vy^žčni'
.revolucq.do -Bapoleoa^kýcb válsg, ¿b ' rej'^aar'aae soaírrcbíe i jc. i -'d.^*
v machvuh
calší&b 'otřesccb pak jerí dív^ pozaJt
dv^ci. Je:,rc".-i'.eá s&óícu' skutecaOKtí,
že rostí bp.iňevici .se.,rachali inspívevat írč^coanák-iRá' royolt.cí- a* po 128 letech
v atz! "
. **'
^
,ro3kladu a
^íbiliiíTaa/do- saaa'.4ýcb
poáobr.ostí.
-její ' terminologii i
které její iieály. a z její
historická prohry vy-yudíli poucaaí, že v sljmu uspochu revoluc^^ "ňusí-- být masový
teror c-ůsledný..,./ y....
. k. . .
- .
.. k
.řxfVDdklaráojk,.^??!? oiověka a obča-ia aelse pokládat, za přícý' plod revoluce - vždyt
původnía
a ao'^oresa revolucs byl' chaos "a ná^lf,' ťaří^ew d^kla*řace'jakožto
výiraz
idealiasíu byla placem árllí. těcb., kb- ve'
a brutalitách
.¡ehtěli-zachránit a.upe^Tíít d&jtojooť!; r. ř.bd. Tato deklarace j-: t = ¿p&cbyby výzx^c.ým
-dckMaentea v dojiaá.".h
a
k. lto"y, avšak kcelý Jkjí další- osud' i
cc,ud jí
a - ní
, t
& a-*' . o'to?- ss-, - právní řád,
od
alhe.: .-í
-b aaklj.-!ech, "
rklouxáoí kaSáý radikální,
.scbeyznešee^ji
je nedost* 1'
a v ko^fr^rkaci o v&Ií
k; !::.oci..a
s 'rkšekluL-.kýsEi .".iles^...; ča.:bo_ s-^lbívá a ustupujeJeden z 1 líK ^ ých
'1
čí
' = ' "^řieó:- p
en^éreniťý' býtaš^ně
.spočívá V, lid.i''^, jo aatoli-k ab^traktai, ' %<9,.
¡ dkoiíc k ťozsábíčiau zreokití
a v. .praxi,. ce^u^e, pracovat jitak
' j-ako
fikající idealí^aae^ ^ zakrývající
.ea.st.Q, ep.si.' velice nodobyeko,
vKuée^áa-*
' ge^tá. zakrývá tento princip
jedinou
prakticky .aakáteeaítelaóu ^ séíCMo: vší 3UV3rš'c.ityy Vyjádřenou ve
výsvěl 'za prvé ¡.ailuj Boha 'a paťk^/obo bliž-HÍko ^ k o sabe
só:ás!an¿ '''¿taveni'
lidu, spoleosoati eva.lt ,.so-cialksuu
sí¿tto Baba $ jabé to sá důsledky H a konkrétního
cl3vSka¡ pcznáváíůe pak v uašem vlactní^ století *ca vlastní*..káži.

-. Jsem tóbo másora, že frgpsiamsgká yevolvče ve svéas úhrpu byla impulsem k mravaíasu
úpadku firaMccxMkéha. aároda a- -giyslíiíe, že by ' ^.onoa.ňní- Francousi udělali M p e , kdyby
nanísto barnt.^o*."'-3ky ckesalýeh oá^v Sejito
drž-sli, psy minnt ticha sa
statiRÍaa
a utýraných oočbi .g-yé
rea^r.iuoe. Pochybujig še
hrdé vpo;aínkai tsús události sAle byt Kd-.noýH&s z y^čioš lee načerpat xtoudrý pathos
pro Fracci i a Svropu, j^ž s vslkýsí ctssníky vcházejí do posledního decenia druhého
'tisíciletí. ííanažeři těchto 'oslav pracují jen v duohu hesla "svěj; cho§ být klasín^
necht tedy je".
Navrhuji prsto, aby Charta 77 v a^ j'j:a- své optavdsvosti nepodléhala obligátním
proadAm a 14,čeraeaao p^eHa
Připranen;^ text johnnon^u. o Deklaraci práv
cÍ3'7Č'-ka a občana by pak bylo vhodná vydař va výroČA^cb ánocb jejího přijatí.
24.6.1989
iř-AAO*
AAAA*
D.sso^m.í prohlídky a další repre&e proti Koko'.: ,a vaf'i?B
.Organy íR:%,taí
proaedly ¿as '2^,7,1939' v Pyae!C, v Gottwaldově a Kladně
nejméně. sc^'dásovaáůh prohlídek. .l'rohlídky:,b3?ly provedeny V'Mýtech H^loša Hájka,
předsedy 'Kléí^u.'. áa .-.i sojialisšfíchon'přesí^ýbu --'-' ; Obyoda a bývalého mluvního- Charty
77 ^ ViadiiEÍya Kólíristras jednatelé klubu- Cbrodá,, Jana Crkaná p, člena Jedení klubu
Obroda^ V^nk^akíbuso Bííhá^výc^^'.j^pv '¡činní v Cb^rM^ i 'v klubu Obroda,
a tri rači-;sl&
podpisy pod prcvoláoa HeXolií^-.vět, a -to bývalého mluvčího.. Charty
77. Staaislť"a Daoá*:éhes mluvčího Charty 77 pro letošní tok Saši Vandry a scénáristy
Jiřího Křisana H Prahy.
.
.'
Tři do'scrT;í prohlídky^ a to a Miloše Hájka v Prase a na obato, u sa^žolů Silhánovýeh v Pranc a í;<ta olat-S a u
r'''oln--?tra ",* J l & ^ š , byly projedeny v
ráaai trestního stíkíuí vo v$<':i - (t?í* pt^n go^ud aay.námínu pachateli) trestného
Činu haoobeaí repalliky a jejího prod^ív-ivtelí- po-.le §103 i;r..., 3 k;;erf sel být
spáob.an v^rtvořenam píseaností kč-aa šlenks K.SÍ a Prt:Olaáďní k 21.výročí 21.'srpna
Í9á'3. 0ba_ tyto pí^e^m-tl jsou dickusoiv sivterílJsk: klab-u -Obyndá. kals^í čtyři
prohlídky ^ a to
byte Jaaa íh.hana a v Iry tě roť!. Au
áeay v íra-J-e;, a Gasi Poodry
v Prase "a na ';kstí jeho sety: a Stsai^lnoa D^vaťéhr^ v
a v pras^hém
bytě Jiřího XríSaaa a u aiaSa-a-l na chato byly p^o-yodoa.^.' v r.oaai jiaého trestního
stíhání, kťerí je 'řodoao ve. včcí taoiftaako činu pobayí.ar.aí poJí^ šlCClla ty.,z.
a johos sa seli dopaeth;.' dosad Bi^zná^í ,pachatelé roR^aroaluím pra-rilť.ní Nakolik
vat a sbíráaÍK podpí-sa pod íauo peí:ial. Jsána a aárauy 'Staniř-law Devátého. Jiííbo
Kyůžaca, Saši tendry jsou Mpola se jm-áao?^, a adirasoo
Paala svedeny na
pro^olíní No.-^oUk
jako adreay, ham je aoíao posílat uouhla^s s touto petioí.
C. Václava Havla vSak demevmí prohlídka pr^ve-do-sa a^byla. óba Laoataí stíhání, to
jest ve voei banobaaí republiky a jejího přadsta^-íele i ve
pobuřování, byla
gahájeca vyčatřoaateloo
dno 2-5.7^
Pri dcmovaíck
pr?blídkáab
byly
odnía<íay nejen
píseaaoťti
související
s
inkrimitiovanyiaí .-BatorPAly^ nýbr?: i -kolky,'.p^ací stroje ^ HagpO^^tonové kazety a
u Jana Urbaná dokonce počítal
vopí bylo odňato
u a i;3ad.h3Íra j Kolvistras
šlo o větŘííHOobství ťístáhe
ro:í:ia..a-.-Soyaoí
''appí.'.'í.ť,nos_-td.. Dcmo^mí
prohlídka ^dářaana na Oaatoiš kía.rá je i-aape, kas 'aa.o.řa'íky a
Sasí
nebyla kryta pv.Paraa' k doaíb\,"aí
čípiz
k pariiš^oaj trestního řádu=,
Prohlídky troaly
parVr.t- Fíi donooaícb prohll-ik-íoli. no p<.-lieío -snocoila jen
aci 50 origíuálníab ^^Ipipí. 'j Jiřího aívl.ríi.a a^la.oila 1 ¿o.-tasy,, obřahvjí-í negative
roakoe na Nakolik vat,, N^krht ^atšt.hg -u a.iťlí kypy prohlid?ay
nabyl obvin?-ía.
Další domoví přehlídku, prova-ky
íay kh J- =e 27,7. — by^';a eígnatáře. Charty
77 a člena klubu prdvaí i.c-.k-.ry
horníka
Prece^hovrcích
pod
Crahom.
. Kaáport:čik Jceef Ňstfx,
v^cl&y
a pdručíkSeraí 3 00 VB v Hradci
králové hledali v bytě Váplava berníka "vatsí poč^ť eií.kaviny Hakolik vět, kterou
rozšiřuje mezi obyvaEe^", jak se aoadí v n^^ňaní o py.<vední domí".-ní prohlídky.
V bytě Václava Sarníka bylo zataveno věůlí va^ikaaí toikolír o oa-.,^táť.i.ich barvách,
psací stroj, Pšoobpeaá deklaruje lidřkpah
^.Hobni korespondence a noatoré
samizdatová publikace. krovolar..a ?ýČlollk "-.et vřňk. v byte V.k.-la-va Sera.íka
nebylo
nalepeno ani v jedlně-m enenyltri. Saačasae &?lo láclavíí
sděleno . podezření
z přeoinu proti
perádka podle Í6 e} síh^oa ě ^ 1 j ó 9 o př. -.ine,;b. Tohoto

-1Gpřečínu ee měl dopustit právě vozSiřovápím ptovcldní Několik všt, které podle orgánů
VB '"cťým obsahem naruSuje zájem sozisHsíiekéhn státu
zachování veřejaého
pořadí:!:". Vátlavu Černíkovi nyní to^y broří trest vězení až do & mšsínů nabo peněžitý
trest Je '10 Oíů Kc^.
V Prostějově byly provedeny ¿klovni prohlídky n dvou občanů, kteří si zatís.
nopřsjí Kvsřojnění svých jusen. Dalží denovaí prohlídka. tyl^ převedena taká v bytě
s: ^rc: í-'s Charty 77 kenáho Katoužka z Líberue, Tyto ájM&OTái prohlídky byly provedeny
rovněž v souvislosti, s provolánín Nakolik věk.
Kr.^aě Jiřího Fajmoca z Liberce, č nímž ie veáenc řízení o přečiru proti veřejnému
pořádku podle novei:*novanéha ustanovení §ác zákona o přeělnech. je pro sbírání
podpisu pod prc-'<roláuí Několik vět vedeno řízení pro týž přecin s Kiroslave;a Crhou
z, Prachatic, dělníkem státních lesů, který měl obcházet občany v okolí Volar a
předkládat jim teto provolání k podpisu. podezření z přeeínu mu bylo vysloveno
26.7.
.K provolání Někcli vět se k
S.1939 do 12 hodin připojilo 16 316 občanů, Od
, 27 *.7., tedy za 13 dní, vzrostl poěst signatářů táto petíee o 4 933 občany, a to
í pra3 rossáklou kampak proti táto petici a sááak&sí proti jejím organisátorům.
Stasislav Devátý ve wshž. a další tafc-HMee c jeho činnosti
Dne y.S.iySP vzal generální prokurátor SR do vasby sisnetář^ Charty 77 Stanislava
Devátého. Lávodcm ve '.b..- je obavě. že by Stanislav Devátý ?Mkí pokračovat v trestné
činnosti., na níž je stíhán. Jak spárno, je Stanislav Devítý trestná stíhán již od
břesaa t.r. pne trestný Hůa p&hnřcáuí, jehe^' ne ?ál dopuctit koněem Síinulého roku
sestavením petice Společenství přátel USA, požadující, de-ncl:ratísaeí společenských
pokerů, &bírásá^ poJ^l^á pod tuto petici s jejís! zasláním
státním a
etr-*c.*ickýfQ org.iuán. Tohoto trestného činu se sál
dála tím, že spolu s
dalšími a!tt.'."'i,?,ty SrUSA urgcval cdpev&á na tuto petici. Jako . obviněný s trestného
Čínu pobuřo--*íuí byl Stáni ala*;? Devátý v brašnu a dubnu t.r. 26 dní ve vanbě., v níž
držel po celou deku hladovku. Díky solidaritě z dea-ova i ze Hah:.'aničí byl vSak
propuštěn us svobodu. Snavu byl uvězněn 1.května, když se účastnil nezávislého
vystoupení aktivi-tů Charty 77 a nezávislých skupin v prvrs<.ájové manifestací v
Prezs na Vániavskóu náměstí. Byl sa to obviněn nejprve z přeníp.n proti veřejnému
pořádku, pcsději z tr^-.taáho cínu stěžcvá?i'.í výkonu pravomoci veřejného činitele.
Navíc byl obviněn,, se vu^.gárně spí la 1 přísluěuíkůn
kteří pracují jako dozorci,
v celách předběřneko zadržení v Prase v Konviktské ulici a je proto stíhán za trestní
čin útoku na veřejného činitele pošle ustanovení, která postihuj.e verbální utok.
Pro přecin, jehož se měl dopmtit na l.,máje na Václavském náměstí, byl Stanislav
Devátý cpěx ve vas-řě., a to 19 dní.. Opět držel hlsdosku a opět byl v důsledku
mezinárodní í áwáci solidarity propuštěn na svobodu =
Vyšetřování všech tří jednaní, která jsou označována y.a trestná, byla spojena
do jediného řízení a Stanislav Devátý byl 10.7. seznámen s výsledky vyšetřování.
Z 80 svědků, kteří k tomuto obvinění Stanislava Devátého vyšetřovatel StB předvolal,
zhruba 60 odcítlo vypovídat vůbec a Se zbylých nikdo nepotvrdil, ze by jn Stanislav
Devětý s peticí sesnásíil. VL.klřde,a k tow-.; že nelze předpokládat, že Stanislav
Devátý by pro s*rě ádajsž státu nepřátelské postoje chtěl sírs^ánět aejvyšší stranické
a státní představitele, bude prokurátor u čoudu v obtížné dákssní aituaci.,
Vyšetřováním vSak nabylo prokáoáao ani daláí údajně trestné jednání Stanislava
Devátého, tedy na 1,máje. Příkaz k opuštěni Václavského ná-^ectí byl zcela nezákonný,
vydali ho příslušníci St3 v civilu a reakce dtsniálava levé<:ého -- --.^echal se odnést
do služebního vezu - byla scola přinádení. Ncvíc vyšetřevdní -odhalilo další nezákonný
pontcp při obvinování Stanislava nejetého.
V cele předběžného zadržení se F.cauislav Devátý n.edcpusti.1 žádného áteku, sni
slovního, vůči příslusniků-n &N3. 1'rokasuje to
svědectví Vladimíra Trlidy, ktsrý
byl umístěn v blíckosti koníliktn, a dále pak to, že chybí v oddálení cel předběžného
zadržení záznam o táto' události, přesto že je zde sázaeKa o přivolání lékaře ke
Stanislavu Devátán-u. íkuíaČnost je taková, že Stanislav Devátý zde opět užil své
metody pasívní rezistence a odmítal obléci ai v&aeňský oděv s pcukasem na to, že

. :J1'

-umu je nima. Byl proto nahý pyiíturCováo k '^íku, Síowícb
dozorce ee však
"nedopuřtild'' .
.. '
''
ř'.
ř¿'7 ,. vZa toío vňe n á být nyuí Stanislav
prokurštor
vypracoval a saálal .okus^í^v aoudsí v -Cí^twsA^óv^^ ^h-če-^í': 8
bevátý ^.'.ssián
vínnýr^ i
tyestaého oiuu pobcřo^-áníp byozi so líhrnný trest od ,1 roku do
Obhajobu 6tauÍ5lfr;s.'a Ďevdté!!0 převzal Jdyr.Jiří JíťtCbourek- s Brna^ Z kruhů blíských
obhajobě *<?, - *, víud.r^e. Se gř^ěr
'*-'St<mí-' Dwát&ho krůtkou dobu před
předpokládaným blažím líd^^ííg k nSrr^ž -táá dojít již příští týden ^' je spojšeh -3
obavou, že v prípadí. ob'í;dd',ě 'hladvyky etatisláva Oeváte-do bude obžalovaný ještě
fysicky achopen - ú-^dtult se
í
Pří Kadršení řtan^lava d^ítáde dus 7.5, na oddělení VI' v Gottwaldově^ k;3y
mu bylo oznámeno,, ne je vsát
v^^by, aby ^mpsoítř-eSo^ál' sy trestné činnosti^ bylo
Stanislavu Devátěžrí' MárovaS ¿.^.volene, aby o bOMt. telaíonicky lufo^bval-'evóu ''mátkú.
^tanisla%p —evátý v togito telefoni.ekéYQ hovoru.problas^ls že sé mía i! i nadále hájit
tak, jak dpend, Na tuto . sj-3vnon nayížku'reagovala jako matka
ma scózríou^alA,
aby dríel opět ^íaá&s-ku. *' áta^aislav .-'ĎjRvátý vsak trval* ca .'bvesu. Ldě^tedy-iEÍt sa
prokázané,
dtanířlav Desátý
hládoViV! čáá^lé
Z lekí.řákýcb zpráv
přitom v^/plývá, že jeho organismus je přede:;*lýaít dvěaa híadcfkasi' natolik oslaben,
-še* další hlad^yvka^ byt krátkodobá, mu,že .snaateaát .vážná .'a' trvalé poskosení některých
tělesných-oygáKŮ. .
dý
.'.'-^..'d'
'^ííd''
'M.YÝ.
d*
nebeíe rordaodButo ve smyslu tř<sst&íhb 'řádu jinak., je kosLpetestníní ooúáea
pro .cmdní ječení v této trestní všai okreaní .-scnd v
a .áále krajský
sond .? Bčc-e . eůby soud odvola;:fb'K padání r.bŽaloby a.!< áěaati
hla^ifň lícení
je příslnaný okroív.í pynknťátor v
nčaat
naše být kdykoliv
aabráz^aa účastí javld.-a;
* _ .'db"
"Loro.
T Dne 11.7.
u jbv^J
ápa^i pro
1 žalobu o ochranu
oscbti05tis v
í'3 ¿^-'¡há .opiiYi-ry' n^pY&^di^-^iiO í-vr^cňí;, kť^rA by^o o jeho -'escbě
uvedeno r ^Iskf-.Y^j x r..? t
<.á
^
Ve třetic
t-íto b^csu^y bylo uvedena, ; %e .čpesásidK'
byl ?
mimtlostíb třikrát .s^idc-Š'. tf^etám,a to
tifsstná íčía^ 'Xípiletvi^.-ubiíšani' na sdra^í
a vydíráni.
.¡r;á.;ý -?e
žalobě píše?
ddsj. jR nepravdiyý.-'a
současně --¡p"
1/
-^Ji olre^s
í, t,-.
uved'^
tiskeviHyjíž traiřdSpedob^e.nriná staysl. 5..- pyjb&íře^é na-b:
e ''li-r: j :*. 'odvolání
-Repřa-dívébo údaje\<) isně v BŠktev^ budoucrn álile
t 'pio^siné ^¿pravedlrená
žalovaného." '
'
Y\
:
: ^
, % .Ra-a 30.7. csm&atil Sč&aialáv Davátf Srcstné '.?.íay, jů^bs
jeho iníáŠaí
áopuseíH '.praMvaůtí
vyšetřovaní
- správy- Sg3 aalor
Demínaks poručík ^nDr.Raus Kryrs-^cf a aaíporucík ¿'a^el S^hert
'provaáwír: - domovní
pKoMíáky v jub.o
27.7. Stejný.'pos-nsujs
'Devátý ,'i ,jednání. .Štaaiřlava
Nového.
výbo^t: v Pp'í:t*;-raLdověp který' se domcváí
prohlídky úeanCr.í.1 jsko Kásúčaasúattil osoba.
'jiHiy.JÁtt Dc^í^e?.^. ktsrý domovní
prohlídku vedly .aep&páiLeáiil -"Sta^ielsvá ;
.-.pr^amr-ít^a k -óostpvní
prohlídce a
su je
do-43
'is^^-íkrr-i
^rf^-écí: doKcrní
prohlídku í
pov^l*;^ prckuríeera^ j-sst^-L^s-vac 'j.?.--.-^,,-.a prokurátoy
není k
, v "í r
?*
, .
.. .
/t - 3 3 * ^r^^nr^tora
doručit,
go '-3
Mí-.*,;:řtáh-.i^lp.^
ibzméĚll,
že byio^ahíje^a
strf.hA^í -yě
gr^:.? třřř.stuý er^R
eouvíeloeti.
s provoláním ^'ekelAk "y-Xí'^
Usvíty síjmůas^é -řídí -. .* rit "ní rsech věcí:
které byly-během
domovai. prchl¿áky v
by^s s^-ye^y. ;
'
/
Žhářstvím proti s i ^ ^ t ^ ^ a ChCTí^p 77
^ne 13.?. v 11 didin
k ďxakr. X.,13 v
ulíei v Prare 6 - Břevnoví
dva přísluaníei StB, kteuí d..^'".*.!.
ydýiHeU?^
Gly-.t Hoak-cancven k
výcleehu^ ^ : - " - - ' d - d . . . .
'-'-k a d,..^.-.
jiou
signatáři Chaí.-:.y 7?. Vloni v .
.
t
d"..';.":..' --'.r.?hl:.'dka "
trestního ¡itihání ve
;
-¿-í, 1 rdv, .* tA*-; d .
'..'.ý vdíA í-.
letáků českých džtf k
rte'.a.
'-¿d íd^lr.. ild vleni, aby neusavá

stavba tyla v ?áp<ci asanaaa
v
však hVp
rozhodnutí
ONV pro Prahu, 6 o d-řmalíci.
ďvs přísluaaíci
ppiáli vywat Olgu Soeheaaovcu,
aby .s misi šía k Tiýaleohus pyvaí věc oa I-.terau sa p?aH, byla, jak ta, že ten <3c!a$k'
ješte stojí, áa
b*ýt g^vre abeur^a. .Ciga Sauhsawvá ndnítla 3 policisty jít,
Ěekli 'tedy, že jí pašlpu přaávbléKke aa pííští tý^aa. Ify^távaíi sa také, kde je
její íMcžel.
' Krátce po roshovayu a olěw-a příslušníky gtB Clya Hochaanavá' odešlá s domkn sa
#vou přítelkyní, aigaacářkae Charty 77 ^a^ha^aa Vasalau^ ktaré sa áa domku před
několika dny nastehovala.. V
bořinách siomek vyhořel, % 'M-yž šlo o nouzovou
stavbu, škoda přesahuje 166 603
protože by^. pcžáras aničan prakticky celý,
včetně většiny nábyi'ku, zařičení a
uvnitř dayiku... Podle inforisace pol.icia začal
domek !,:ořet ve 13 hodin, podle souse-i". v 16 h^.iio, přivolaným požárníkům se podařilo
.. zachránit jen a^así část aajeřku Manželů Hjchwíiových a Barbary i-eselé.
Před IS.hadinoy, v doba, kdy pošár byl uhaáan¡< přišel František Rochman,' kterému
příslušníci VB zabránili vynášet věci rasp,je' zahespeoit před deštěm, který sa
čpuátil.. Odvoz li ho k výal^Ohts. Po í&^hodině přišly Olga Hoch^anovd a barbara Veselá.
Ar.i jim nedovolili příslušníci - VB věci zabespaclt. Kdys si -Barbara Veselá chtěla
odnést některá své věci, např.magnetofonové kazety, nedovelili jí to a nesměla
či vsít ani dopia od přítele' s Anglie. Řekli jí, aby své věci uložila do zásuvky
a'oba mladě ženy supěly vyhořelý domek opustit.
Druhý den ráno, káyá CÍga Eachmapavá- přišla k domku, byl stále í-třežen
přislušríkam Vp, který potvrdil, áa ^omak byl hlídán celou noc. Uvnitř domku byl
jeden se drou příslušníků StB, kt^ří se minu léhá dne podivovali nad tím, ze domek
ještě stroji a prohlížel tam sřřqr-áianě věcí a
Odmítl Olze Ho chrna o.ové
říci, jak se - jsecujo,
ze je cdharaík na pež4ry. Poté, co
.unifarmovaaý i
i-:
li.- '.¿.íí. '^.i a pa pří.-.^odu i.-;*"l.;.ry Veselé se
ukázalo, že všéchhy její věci, které uložila do uržaB* za^v.-ky, smí sely. Šlo
o
mgtf. - kazety, časopis Revolver r^vua a píse^czsi, Xtratil^r
i věci manželů
Hochmanovýah.' ,. ,
é :...,
. Došek -navštívili i údajní pracovníci kriminálky, kteří aa nijak netajili tía,
ze jde o případ žhářství - podle následků
lze předpokládat, že půzár vznikl
v kuchyní, jediné žíhíné místností jinak dřevěného
a to póíitíšB linolsa
hořlavinou - liaeleug; tctiá ahořala zcola. Tito pracovnicí
chovali k Ol^a
Hochsaaneyé arhgančna a
naznačovali jí, .te požár zaloSil určitě někdo'z- jejich
nepřátel v nezávislém prostředí a škodolibě '. sa' 'vyjadřovali v tem smyslu, že je
to odplata za nezávislou oinaosč manželů Hoohmauových*
Pasek nebyl pojištěn,
v Prase ň přidělil saněalům Kochanovým náhradní
'. přístřeší a^ doporučil jirn^, aby .ni podali řiádo.-rt o byt, 'Vylíčené okolnosti vzbuzují,
oprávněná podezření, kdo Ryl paóbstelem tohoto závazného trestného Sinu; v ¿aaušelech
Séchmanových vyvolávají pocit. že jsou poěkozoni nejen žhářat-^rím, nýbrž že ae
nalézají v bessákcanésa a beaprá^'aém postavení a navíc jzou obětí celkem nepokrytého
výeBBechu.
Požárem domku vaoikla mssžaljm P*r:ř.ntÁsku, a eisa Hc-abasan^vým ákoda více než 100
000 Kčs. Aktivisté řezávi&lých iLiciativ Pe prota
dií ^upořádat ' sbírku, která
by alespoň Čáateěaě jej/,cl- fiu^nění
uhradila.
do íhírky je možno
zasílat na adre?u:
grád Uková, Olega KoŽ^ěhJ 17, '150
1-reha é.
^-¿-A-Á-SS*****
Petr Hu&varts
K o-^^orwé ctásee
Ústřední rada a-lherů vydala nový volební řád pro volby odborových orgánů
základních organizací R.33 (a
roven postavených) výborů ROH. Publikován byl
ve zpravodaji ROR
í-tx'.,')!)-^^,
zveřejněného textu není jasné,
kdo jej vlastně přijal, podle vaahc to bylo
ctvo
nídit
sa
tímto
volebním řádem jako závásneu volební 'prazadarau
jií letošní podzimní volby
odborových orgánů.
.* '
"
Tento, volební řád obsahuje celou řadts v^é a nedůsle^;est-í. * Předhě návrh na
kandidáty pro volby nového EV HOR 'dává áeaavaáoí xávoct-aí výbor. Blánové
základní
organizace.
mají sice- právo vyjádřit ae k tomuto aávrhu a přeákláJat jiné návrhy,
ale kcneěnou kandidátku opracovává aaáe'áaMvadaí
Névshiká tedy žáoaý dočasný
a nezávislý orgán, který by volby připravoval a organizoval. Dosavadní.výbor má

¿est pwžpasči průběh událostí ^oařrelýv&t a
' . . '
Dáte. jsou sEaoovepy< -dv.ě vnlnhaí' p ^ c e ^ t y ,
.s^hon .éákíádní
organizace V3^btat. Př,'?devg-íě je ecžno
z 'vět Mho.
hagái#éťů,;.'''kélik
je mandátů'. Zvoleni kupou pjdle poř^éí ní' htasevací^ l^tku i jež určí dosavadní
orgán) ti, ktsří obdrží nadpoícviční vÊish'ru hlagů. Předeš určené pořadí kandidátů
na hlasovacím lístku tady rozhodné,'a tom, že kandidáti ,s horšíc ppřadím wohoú získat
i více hla&ů než ti, kteři se nakonec síaaeu Čle^y nového eppápu, NedešBokratičáoát
takové procedury je zjevňá. JedÁné sr-rgYné by bylo, aby nerozhodovalo pořadí na
hlasovacíí!: lístku, ale j^čet obdrže^cp
Pedle poctu hlasů odevzdaných pro
jednotlivé 'kandidáty
pořadí' a do nového prgánu.hy vešli
ti, kteří dostali nejvyšší v^Čet hlasů (¿y? i pyo nezvolené kaoáidáty mohla hlasovat
&áďpblbvi'ční.**vštsina odborářů)'.
. . , ' . . ' . i k ' ' ' * ''^
Druhá varianta voleb spočívá v túňa, že kandidátů je nrčeoo a uvedeno ba hlasovacím
lístku tolik, kolík je mandátů. Voliči pak mohou po .gkrtnutí' některého' kandidáta
sísto pěj.S/písúvat jména jiných, dalších, jicsi navrhovaných kandidátů. Tento způsob
ieá výhodu, zdánlivě zcela demokratické procedury 3. ve skutečnosti je vsak téeěř
neBožné,aby škrtnutím určitého kandidáta a vpisováním někoho jiného došlo ke zvolení
. ňš&ávisléhô . kandidáta. ' Zde sehrává svou - neblahou r d i zatím ještě téměř naprostá
pasivita odborářů,. Jediným aktivním Či-aitelea je zpravidla, nadřízený aparát. Příprava
' volèb'.,:jé-',naprostá, forssální,' žádné konkurující si programy^ nebo alespoň
odlišné
názory, žádné širší předvolební shromáždění,"žááné.možnost^ aby.ee voliči navzájem
domluvili s vyhnuli sa přitom 1'ngérenci anarátu. Nezávislé kandidatury nejsou
vyloučeny:, ale jsou vlastně ',jep teoretickou možností.
Tente nedemokratický * poune deaíokracii předstírající volení řád je nás! vnucován
naprosto ňed.emokratickýíe
l'?Sší byrokratický aparát si něco takového mohl
-:došpd ..celkem bez risika d^-vclit, využís-s je pasivity členské základny. Nemusel se
obávat nějakého váš^ě jšíh,! odporu. Takový stjv je'však ones jtž zcela nepřijatelný.
' Základní problém' dneska - 'rčkud. jde o odběry. - je v te.-H, že se rychle blíží
doba zásadních ekoae-ifkck.vctkpre^ëï:,
budou ï-eY-ockvbvé pr^áKcay (..ířesy a krizovými
jevy. životní úroveň saačsé čá^ti společnost'i ne poros te, sgíš 1-nde citelné klesat.
Může jít o dosti dramatický vývoj,. jak nŽACv^ě v^azvjí zkušenosti,.některých
sousedních gessí. Majetkové a noc Mini rozdíly
č-t^on svetšovat. Bude se propouštět
z dosavadního šaměstnání a
na
profese. V?lká počty pracovních
šil'se' totiž stanou v dosďv&dnính odvětvích '(např.hutnicí srí, hornictví) přebytečnými,,
S t^m budou nabývat na 03tresti rcvnoš sociální k-inílikty, Řadový
pracovník
je
ve srovnání s sečnou podnikovou a nadpodstkovou administrativou dost slabým
-partnerem. Jeho jedinou šanť.í je (s to všude na světě) odborová a politická
angažovanost.
''
' .' *
''
Vzhledem k tesu všemu by^hs?! ^ l i vá;l;;iS zauvažovat o své odborevé organizovanóšti
a o' současném stavu ROH, Resnažna ni nic namlouvat í'naše otganisovonost'je'formální,
"-dobrovo^ě povinná'' a p.tay odb-m.-Ů je ěpat^ý. Hvědomne ci ale.' še v -blízké
budoucnosti budeme potřebo%'at něco víc než jen "^e^reakční" odbory. Budeme potřebovat
takovou organizaci, která He za nin b:-.de vs
ne
símčstnavatelů'.
tvrdě, a - odhodlaně bít.. B^.vieEíe ^Vr'ïhe^at živé,. akti^n.ík,
bojovné. a
politické odbory, ncvlhajíci p^d^í^r^ít
ho jo e ^¡vr.ky ^-'^'¿id.ïû'j výsMísu S.V
testo kontextu je
etlu .¡jř;
novelizací
Zákoníku práce krsk^.Ci
Y'
jó kt-n^víkrťks krize je
vády snaha přenést tíř-.u
a :í:ty.'t ns * . . : '.
ředvy-eho pracujícího.
Je jeíf jedna cesta: j---^
¡.'.^íffne
,
'¡í spínací !..
Je tedy zapotřebí -zdcîa -c-iborevou ai'vrkrmu. přarííavěč, obreiit a cživi t. Musíme
překonat stagnaci, Pxoto je sapeiřebí vyviKont úsilí ke r-něně nédemokra t i ckých
volebních procedur. Proto -sesi sekou
rybk' at a ' voîit ze srřho středu do
odborových orgánů lidi ne již sa trect Q^bo al-y dosáhli z kádrových důvodů nezbytné
čárky ša'"společenskou* a politickou anyažovant-^ť';
ty
representanty našich
žáj'g<ůi, Odborové struktura, tu jo,. My ji muoísa ryní přntiíAvČt a vdechnout jí života
Mušíme dosavadní formy radikálně derxkr^ti^o^a? .3 rapluii norýn. .-jtktuálrí-sí obsaheň.
Nyní nejde o nic menŽího., naí je í kv^eccé ^nov-^vydo* vtí
.. ïo je, .'vpravdě
revoluční úkol.dneška,
-

^ .#ÍŠí

bvlait

za^áN, p ^ M ^ j í ^ i ^
4^#vadní
^ato oťpořea se setkáawř # budě^
muset
Tyto -teakční cíly budou
překonat
zue^y, vyvracet jejich aa^čhavose a
otupovat jejich ostří na pcgsoci -ti. :ých,. často yelsi proayšlenýeh argumentů,
pamatujme si, žě tyto argumenty, tento ičeologízký' obal konzervativní politické
linie, je viastne řečeným obalas:, .sávád^j^cíá po*??chním jevey. Není pravdou a.
skutečnou příčinou oné politické Unie, ale pč-uzé jejím dodatečným a pokryteckým
Zdůvodněním. Onop skntečnnu příčinou ^nou ^iícé-ekupipové $ájmy, V jednotlivostech,
ge skládající s individuálních zájmů ns nachování óosavgdcího společenského pořádku
a jeho prostřednictvía-. na udržení á 'poátupu byrokratických kariér, udržení výsad,
zvláštních obchodu, vygekých příjmů, tňzexovýuh či' devizových kont, mnohostranného
přednostního postavení, krátce a jasně: jde o materiální zájmy , příslušníků
byrokratického aparátu, a to zdaleka nejen odborového. Toto mějme na pamětí.
Je .samozřejmé myslitelná i mo&nóst, že. se odpor byrokracie nepodaří překonat,
%e setrvačnost a politický odpor proti smčnás zdola budou příliš silné. Pak nám
ovšem nezbude než se rozhodnout pro ustavení alternativní odborové Organizace,
nezávislé, nezbyrokraSísované, akceschopné, pružné a veskrze demokratické. Její
Struktura by aěle být maximálně samosprávná a decentralizovaná, Vyšší, (nadzávodní
či oadpodnikové) orgány i připadne ústředí bytněly být vytvářeny -zdola a jen v
tié míře, v níž j-?ou pro členstvo nezbytné k- zabezpečení širší koordinače, měly
í^r aít v prvé řadě koordinační, ďoraigumívací a zprostředkovací roli, direktivní
(^ařizovaeí) pravomocí jea v té zcela nejnezbytněji míře. Přímá volitelhast, snadná
.aésadltelmst a rotace kádrů by sely být aagtes:
ž' Alternativní odbory jíž esist^jf
' i
v Sovětská' ova?;u (Lidový pracovní
svaz, založený zjara 193!$); v ^S^n-jku .
.'-..ý o'bórový
sihsařů, za ložený
V. říjnu 1968, dále Dělni',^ futi^r
^"-¿^a^c &. Hd^ritá- - nd ','unora Letošního roku
á řada dalších; všechny JáLct-rnť
'.'..rj.,1
oficiální status)
a konečné v Poláku (sde jd-R
'
'.¡ojr.^b i y^czeaní prací
zocelenou NSZZ Solidara-^. 'š
v
parl.am''mtaícb veíbách).
Foku4?. by 'se - tedy s ^ e
ukázaly jtko - n-^. obrodit elné, je zde
jř.S ce&u:- ¿má déle zastírat - Dosavadní' jednota
nepochybně i. tato možnos-í,. to í
odborů (ale i jiných cS^ňřS í,. t' ía -mládešn 'Áeho h^utí) je vlastně nepřirozená,
kdysi zvenčí vnucená w c e n Šhel prostředky. Je to poa&statek sgla j chšál č-ovanébo
modelu sťalinakébo socíal.-.syg'. jenž ukraehoval a je nyní definitivně opouštěn.
; Posavadaí odborová struktura
přéd dílemateB: bud
&e oá základu směnit,
přestavět a podstatně
nebo x&stat tř.r.ďá -.
opevnit se
v perspektivně nebájit.eluých nnr.icich a ''"Adorovat událoste.- .7.druhem případě však
není .vyloučeno, že tato struktura zanedlouho skončí tak,
.parHa v záři 1980
ka dni po vzniku
poleká Ceníralna Sada
..i..;;!?.."!'?: běh^m
ik.3 přes noc ocitl
Solidarity zůstala bez
, Jsjí
Jan S^yJlak
vnezáviděDÍhnoné roli generála !'.
, živou demokracii.
Kuže, tak se věci tsfr.í. Je ti.
bo
na ¡.kut^čnou, ú
Začněme od seba,
Volby do sávodních \ ; :
k
.* í -rl:
řÁd
a zvolme' si
staňme xe cktíYnÚB?
'
J
.
v
své autentické přeJstaví
Červen - červenec
V samizdatunoTČLidové „noviny dvojčíslo 7--P, roč.2, léto 19S9,
ntraay AA
obsahují provolání Několik včt, Dípn&tbíeiAv *..,* tr.ř ¿'anes pro Evropu, rozhovor
s dramatiky Václaves Kavle-a a KarLen Ztci^eywaldea, Vacn?ikův fejeton Vzdejte se,
nic se vám nestane!, Jevtušenkovu M i ^ n Tanky ee ".'¿li Prahou a další zajímavé
materiály a příspěvky-

. i -/.'áá.,.; 'n-ákkávjká. ^ ' p
: á'.'A;.,
Jaszáťop prázdninové. dvojčíslo 9-10,- rop.3, 138''stran
-**
^
přinášejí řadu původních.příspěvků:'Kroniku S9, rozhovor s Petrám placákem o českých
dětech, Susasi jase s tebou, -" k' 'proces.u*Frénřiška Stárka, veršé H,ChrjMséh^ yenoýáné
Í^OVi Veverkoyi " -Muž, který spívá .na '.Karlově mostě, a dále
materiálů: Zprávy VIA- Prská, dokument Charty 77 -- Vzpomínka na Psvís Menko a mnoho
' jiných informací a zpráv z.:domova' a.'''zeh'daničí.. Dvojčíslo obsahuje ,dvě přílohy?
Samizdatový průvodcá po 'Dnáapest,M%12 '''^¿r^h) ' á--brožurku 0 nezávislých iniciativách
v československu (viz Infoch č.i4{o9).
Bulletin NKS č.S, duben- 1989, 17 stres A&
' p ., - .
akcích. NMS, oznamují
signatáře NM8, informují'''"'o.' trestník stíhání
aktivisty NMŠ ,St .Riťtera; a- proc^gu - sě;/Štanisiá^em*'Pičasem'; á''"bb^ahu jí další plánky
a dopisy^ ' '
. á '
Spore č.2, roč.i, červenec 1989,Wtran A4
.časopis pro kulturní a společenskou informaci přináší úvodní komentář pd Zbyňka
Petrá^tá Konec nrý, článek Pofáy. v Břevnově, poznámku- -k" ú^^páť^"'
''Jaňé "Ruč^Rudý ;kobout, rozhovoř; s Miroslsv^a Jasinským a,d-alaí zprávy.
'. * j _ .'1
Díalag .8.9
.27 stran A%",
'
*. .
obsahn'je. materiál .Vojtěcha Mgn^la - druhá gocíaÍ3.$tická ^esplsep,...'.áyahň' tíhuše
S^.lhár.-ové ".Rozpory, jímá? ^ápae-^'jítáai.á
příspěvky.*
'
Ekomopitor č,3, kveten 1989, 11 stran A4
InforpíaČQÍ přehled zpráv z čs.tisku s ekologickou problematikQn. Vydává ^kologiciíáspolečnost v ret-ekci L^nky 'B&á^čh^vé.. Páv-la -Záčazilá-ia-Petry 'tav'Íačičpvé.t . . Ekologický buliqti^^č.15, čeryenéc 1989, 44 strany A4 ' '
'"' *'
. á '-"kd;' k-k pci?!ááí mj. nvahy ke vzniku pEkologic^, společnosti, v rubrice Urbanizace - petici
občanů Malé Strany proti výstavbě meziná-oceího hoíeíu v jejich čtvrti.a stanovisko
KŽp
v Praze k výstavbě pražské komunikační <?Í6% a v rubrice Ovzduší " podnět
^pažskýoh''.matek' k nedostatečná, informovanosti e znečištění "pražského -ovzdpší nspolu
#'odpovědí'Háro#ního výboru hlám-Prahy...:,. do.
o á''
^ýboř' -* ''in^^y&ační zpavoddj
červen 1989,2-8 str /
obsahuje ytj.dopizy k . - V - á č . l # v s k é m .
^ prohlášený BSHV
'*' '
O nutnosti nových zákonných úprav,- rozhovor' s de;legáty 2sáV na kneferepci Mezinárodní
helsinské -federace' v- dubnu ve'''.'Vářšavě-, reakce"'na ' zákaz jejich - účestá- aa teto
koníereci, a příspěvek SgRSř k'informačním^ for^.KBSE v Lp^ýn^.- ',; .
Infarpíc.ce o církvi č.7, 1989, 29 stran A4
,
obsahují - mj^čláhky e pouti k uctění a v, Jana Neumanna v Prachaticích, o pástoř^Čn^.
pouti,'Jana.' ^avlá ' li, do- Skandinávie, dopis dr,.Joaef# -Z.věřiny in^.yiťdimýtW'" "Janká
a zprávy z náboženského světa. , .
' . - . '
Informace, o církvi č,ý8, 1939, 17 stran A4
přinášejí mjáčlá4!áy k, devísd^sátinám kardináladTomáška, 0 poutirke-sv.JanudNesm^nnovi
v Prachaticích a ^ pycb^ematice rodiny a sexuálrí výchovy.
,.
k ..
Jan Payel
, ^ BÍ&C3&MM. ^'^^pčpr is - .metér , 42 strany A4, 1989
li.svazek Kn^^woy- ři^s^Mkýchpřináší ,encykliku o 'blehosla^enné Panně
Marii v životě putující církve.
Velehrad Č.3,_líyh9, 31 strana A4
Nezávislý časopis pro křnnte,řský - život
mí.přináší
bianonřání
k
devadesý&iaám
kardinála Tosásk?, k ?eku'*'víry'l9C9 zamyšlení na-- dílem K.M.Eofbaueyaí roxhov-g.r
s Váelavem Malým e vzpomínku najBpčinika Tatnrku.
*
Kře st enaké'
č.,13', roč.2. - 1 ^ 1 9 3 9 . 34 strany A4
přinášejí mj.
S bis^^^a Já nes Korcem., články k problematice rodiay a
s^Xuální vý^hpvy, páponti k y^Cení sv,Jaca Praehatickáho. Čtrnáctidenhík¡^ále
o^jsaím^é .^rtHrn^'' j ^ . í l ^ y ' . s & i i d a r i č a " " -i -- nowon . příloha
Slow
vladých
^áigovanQp.Pavlou Navrátilovou. - '.
. , o
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X r á ^ ^ správy
Opětné zadižeaí Miroslava JaRinského
Dne -Í.8.
byl-- V
stanici
Lichkóv-MeziteeX; gádr^es
Pclsko-čs .achoa^ity Mros-lnw Jon';-^^, kí-rrv^^^koylOvo^pka
přicestoval
*s&
Skupinou poslanců Solidarity . dne- . . ? ^'.' ^ýla.'. -u.' něj', pyovedpag důkladná OSobhí
problídks, při., níž sau bylo podebráno -nakolik písemností, například', materiály
pemokratické iniciativy,.' jeden exemplář ^a^opian - Sport A brožuru, kterou -dostal
Od- ..'.'kardinála' - To&ášKč , 'pří. r. přijetí skupiny pplských aktivistů a 'poslanců v
arcibiskupské!?, paláci dne 2Ž.7. K^o^ě toho
byla zabateac videokazeta s filmem
BBC o Sepkcslcve&ku a a^gnetořonóvá kazeta s písaěat Jaromíro Hohavici vydaná
oficiálně Hrmou Sopr^pihon. Po sasti bodinoch byl Miroal-áV Jasi^ski
propuštěn
a
bylo mu dovoleno pokračovat v cesto dc Polska. Při své minulé návštěvě československa
byl Mirosiaw Jasin.iki dne 15.č. obdobně zad:žen a tylo mu vysloveno, podezření s
přečiou proti zájmům socialistické spoločnasti v oblasti styku s cizinou.
Represe proti samizdatu v Chomutove
Pne 10.7. byli od ranních hodin postupně zadržováni někteří chomutovští signatáři
Charty 77. Hezi zadrženými'byli podle zatím neúplných zpráv Petr Surica, Jiří Koula,
Zdeněk Kulík,.Ladislav Licbtenbeřg, Ladislav Hejved, Jan ¿o&ák, P^tr Santor, Jindřich
Tomášek a Peír '2éž':ílka', - Dvěmi?' zé zadržených , . p-atru Buřičovi- a Jindřichu Tossaškovi
byly .v jejich bytě' provedeny dcMovní prohlídky. U- obou byly zajištěny různé
píses^noati, mezi nimi ínformacg o Chartě* 77, Jažzsčop, atd. U Jindřicha Tomáška
bylo . zabaveno aai 100 . kusů čkpaotovského so^isdatového:-' Čásopšou .NOS .(Nesávislá
občanská skupina), pops^nó.cyklohíylově bídhy á'psací stroj. Zadržení.hylř vyslýchání
na vydávání měsíčníku .N-Xk, sa. .činnázt"
iniciativ a někteří také na
náboženskí/u problematika. C * vět živ/ za^ržs-pyjs by la/t ská pf^y^ěna'- nesákaaaá, osobní
-prohlídka. Příslooníoi St3 z'Prahy a % Uhí-i
. ij^m
vyhrožovali něktérýa. se
zadržených stíká?)ííB .p!ro přečín proti v^řejR^-u pořádku. Během téhož dne byli všichni
zadržení postupně propuštěni, i . .'
s'"-'":
^..
r '...
.' * '
' .
A
- .'i '
Solidární projevy & polit sckýati vězni
Solidarita s'Františkem Stárkem
'_
-írd
^,
. Csas 'nezávislých easaizdátóvýeh vydavatelství yy4alo dne
prohlášení a názvem.
Solidarita s* Františkem Stárko^. Lidově noviny, íoíorsace o Chartě -77, . Revolver
revuó, Magazín SPUSá, Východoevropská ioíoTsK-čaí agentura, Briginrílcí videojournal,
Alternativa a Prostor ve svém prohlášení mimo jiné uvádějít- "Sasopiay
Vokno
'a
Voknoviny jsou neodmyslytelnou součástí nezdvisié publicistiky v Soskoelovensku.
.Vymýváme všecbay redaktory samizdatové produkce, ady tre?tníďu. postihu Františka
Stárka věnovali maximální pozorBOst.. Apelujose na veřejnost doma ".i v pakraničí,
aby protestovala' se stojným 'důrazem,-'- jako'-'Myby šlo -o"Lidové noviny, ínfoch nsbo
o, Václava Havla."' Připomínáme, že František'.'Stárek,'-výdaýatel samizdatových časopisů
'wdergroundovým.. zaměřeníw V-pkao, a Vok^ r/ioy byl dn<$ - 2$.6*, 1.9S9 '. odsouzen k trestu
odnětí svobody-na'dva a půl rokuje y-řa^eoha do
K přotestai- petici' proti trootHrantPranf-tška-. -Stárka, _ kterou organizuje
výher na jeho obr<rn. m
f,'
*
3
: ů.
.-t ; est, zaslaný
Foderálnímtv ^bro^ážděri s př^dM^nic^vu vlády ^JSR,.' mini nere ¿pravádláocti' a vnitra
podepsalo do 18.7. o^lk^
občanů./,;, ".d; .- ^':^
' - '
'
-ř^íx^á část žílo
generál-í^o
.prokurátorovi protest p^roti S'j.'řjpy'avad'l.r.''á&u.
Přántiška Starka. )--h
Osmnáct občanů z'.Seská -' Skalice-,
Trutnova a Kpvehc Města nad Metují
zaslalo'os.úřadůra protest proti
^
a I./ojtko/^.
Petice za Stanislava Pítasa
' 117 občanů, převážně s Výchoáočsského kraje, zsslalo před odvolacím řízením
v trestní věci proti Stanislavu PHahcví ^-.aisterstvu vnitra a generální prokuratuře
BSR petici, požadující zruřcií ro'-.':udkn pr^níhp stupně. Jak známo, byl u odvolacího
soudu trest cdnšťi evobody S.Pitaíe $níáer. z 10 aa 6 měsíců.

Další podpiay pod peticí aa udpěrače vajc-ng^é slaěby
Pne 13.7. předšlo sed??, aátivietR L^p a KPP v kanceláři
republiky
- další podpieové archy pod $c&-s6Í o ^ilo^-t pro Vlsdas-a Kočího., Ja^a Šubtťa/' a všechny
ostatní odpěrače vojenské služby.
-archy přijal člen sekretariátu kanceláře
p.Fiedlsr, Podpisů bylo
tabíe od Vři-.íku petice
1 3 . d o s á h l celkový .počet
jejícb^sígo2tářu397, lý;
— ^'/'y^ýkM
Shťomážášaí na podpora tég-.^nýth adpííooá -ťt^eítrné-clažby
One 31..7. nSpopádalo Nezávisle
v Prase na náměstí Míru protestná
shromáždění na podporn .'vesněných.; odpíračc vojenské služby z důvodů svědomí a za
zavedení změny branného aíkona? aby v aěs byla'ngákcašaa. možnost náhradní civilní
služby. Již ráno v den i ouáaí manífe^taca byla gadrzena
pracovišti zástupkyně
NKS Jaňa Petrová, řřísínsníci Sta vyslýcbslí Jasu Pčtrovou na okolnosti související
s přípravou nezávislých iniciativ na výročí invaze z roku 1968. V 19 hodin byla
propuštěna. Další séstnpkyoě NKS, Hana Holcnerová byla z téhož důvodu strážena
na pionýrském táboře, kde v těchto dnech působí jako vedoucí táborového-oddílu.
Téhož dne byl rovněž vyslýchán další zástupce )3MS Jan Chuďomel.
y
Shromáždění, které začalo , v 17 hodin, s'e zúčastnilo, téměř sto aktivistů a.
příznivců NUS. Místo konaní manifestace však bylo obsazeno velkým počtem příslužniků
^SPB v uníforípách i v civilu. Proto se přítomní přesunuli pa Karlův most, 'kde došlo
k veřejné diskusi, Unosí diskutující se při^jili k otevřenému, listu prezidentovi
ŠSSR, pozadujícísm uděleni milosti vězněným odbíraČům vojenské služby Janu Subrtovi .
a,Vládánu Kočímu. Po téměř hodinové diskusi se účastníci'rozešli, y
Téhož dne probíhaly -paralelně áMwifeatacé v různých městech ve světe.papodpofu
vězněných odpíračů vojenská-služby s důvodů Hvedosíí V-Kočího a J.Spbřta a ^^ možnost
zavedení náhradní civilní sl j-.Rby, yčecbndyřb.-OBMŽděaí probíhala před Československými
Velvyslanectvími, V íoadýa-S proběh ¿o.. ¿ v ^ h ^ i a ^ - getkšní skupin Vor Resisters
International, Peace Pleti,Ujío^ 'p- kbkk ? ,17zárostí, prostřednictvím našeho
velvyslanectví protestní n^-tu
-g-rotí vč^^k-í' bgpíračů vojenské, služby
z důvodu svědomí, V
.pt.abžblo
ab-^pkay
oania a proletaria. V
Budapešti se shromáždilo lká
a
a naklálo čs'.úraděa) protestní
petici. V New Yorku proběhla maaif^ctaoa před budovou čs.koazulétu, kterou pořádala
organizace Kampaň za sír a demokracií VýchoJ-Západ, účastníci
rovněž
podpořili
požadavky "NM8. Podle dosud neúplných zpráv spěla podobná aolidáraí akce proběhnout
také-ve Vídni, a to pod patroaátem.IGFK..
Pochod solidarity s politickými vesni - ' b^:. - ',^
: \
Dne
15.7.
uspořádali
aktivisté
a
'pčcupenci
nezávislých
iniciativ . se
severovýchodních Šech pochod solidarity s politickými vězni. Celodenní pochod začal
v 9 hodin v Bavlovicich* Na ntartu bylo přes 30 účastníků a pět vozů VB, jejíž
příslušníci při kontrole občanských- průkazů odvezli jednoho účastníka, který tento
doklad neměl v pořádku. Byl to' Petr Jirák, dělník podniku Tiba -re Dvoře Králové,
bytem Kostek 142, okres Trutnov«?,Jirák byl 'příslušníky VB převezen do Trutnova,
kde byl na oddělení VB podroben výslechu..- Příslušníci VB přitos použili nezákonným
způsobem násilí: bili ho a-kopali . .y b, ,^lkky k'k',k y
" íb .),^ ::'k,l' bkkk
Řidiči, jednoho dcprovodsébo vosu odebrali teabnichý průbám. - Pochod směřoval
přes úpici do Haričeks káv: byl,
. - Při o^dš'; zaáržoU^ a otSveířlt příslušníci S'tB
jednoho 3 úČ?sřníků^ ř.
btúni^u-*^
.
- , ¡^vo
odsouzen
k trestu Šestiměsíčního ať-c^tí svobody
bo-aílikty' e Sťb, N^.aí a^áoo, zda byl
později propuštěn^ jobo tsv.áoďáp^ -do - výlepu . trstatn -by nc^-lo přicházet v úvabu,
protože 13.7k pu povolil předseda * penáta okre^sího cc-udu v Máchadě odklad nástupu
do výkonu trestu, a to z rodinných důvodům Poudce tak učinil v souladu se-zákonem*
kk'' V...Kohoutově, '
pochod končily
ossanisátoři pronajatý sál. Při vstupu
do sálu zjistili, že v něm f.adí 30
Ligových m i U c í a výčep je obsazen
příslušníky StB. Svého záměru usp^řídgi: sp-iečaou besedu se proto .účastníci pochodu
vzdají a rozjeli ae ,do svých domovů.' /k k.
ů 7k ;k:b:k
i k,^ 1
Občané žádají podmíněné prcpvřitěai Oty
Celkem 594 občanů aaslal:; ckre/ínír^ ^.. '.'u
Kladeš podnět yro řízení o podmíněném
propuštění Otakara vev^-^y r.
.k.'ia Vo^erks byl odsouzen na jeden rok
odnětí svobody v souvislostí s lé.3nc'.'YMi událoosasi ra Václavském náměstí v Praze.

Trast by haa normálního pr&béhv-' .událostí měl být vykonán dn^'
Polovina
trestu byla vykonána dne 16.7.1989, Po "yy^óoání po-lcyiny trestu asůža soud zbytek
trestu podmíněné odložit. Ota Veverka vykonává ťsest ve Vinařících v Kladna ve
II.NVS.
.Solidarita s Ivanem JirouseQ,
Výbor Aktivu mladých výtvarníků zaslal dno 11,6. Úřadu přadsedaictva vlády BsSR
stanovisko k opětcvue&i*. vyznění- Ivana Jixouae, které bylo zveřejněno na plenárním
zasedání aktivu dne 31.5,1369. 32
nílctjilp k prohlášení své podpisy
a většinou hlasů bylo gchvílano, aby byle rozšířeno s dodatkem, ěe stejný postoj
zaujímají 'mladí výtvarníci k vě&něsi ootačnich aažáyi^7.ých aktivistů-, kteří si
v současné době odpylodvají trest
á;.^ $vé nekonformní smýšleni. Takto
doplněné bylo pak prohlášení včleněno mesi body závěrečného nanesení aktivu.
Výbor na obranu Ivana Jirouse- obdržel daleíeh 302 podpisy občanů, žádajících
propuštění Ivana Jirousé na svobodu.
*

Výzva Iniciativy sociální obrany
ISO žádá všechny občany, kteří Mají odebrán cestovní pas, nebo kterým nebyl
vydán z důvodů údajného rozporu se státními zájmy. Tento důvod je často používán
čí. zaeúžíváa při odebírání nebo nevydávání cestovních dokladů nepohodlným občanům
a je v ostrém rozporu s Mezinárodními právními závazky BSSR
a
zvláště
pak
se
.Závěrežaýsa dokumentem vídenské následné schůzky a.Helsinské konference.
Občané, kterým byl z tohoto' důvodu, odebrán či nevydán cestovní doklad, mohou
oznámit své jséao a adresu číer&a 100 JUDr.. Jánovi Bamogurskémp,
Karola
Adlera
10, 841 02 Bratislava a Stani^l^vu Deváté^!, Reirolrční 12S3{ál2, 760 01 Gottwaldov.
V případě,- že se někdo z ehčňeů
své jsšao a adresu uvedeným
členům ISO, žádáme i zaaláuí
e verh.-Jnutí e^yá^Ů pagů a, víz, připadne dalších
rozhodnutí souvise jich s
t-v^ '-Jy
Iniciativa sociální obrany buie rajřxř
i t.ťío. .případy a pokusí - se dosáhnout
nápravy prostřednictvím ctgaulnaci., které siecují doj'^ zavádí dokumentů Helsinské
schůzky.
Obnovení činnosti českého centra Pen-klubu
Dne 1.8. proběhla první schůze obnoveného eeatta ěeskeho Pen-klubu. Pon^-klub je nevládní organizací spisovatelů a má svá centra, která udřuiují významné literární
autory, v mnoha zemích světa, Světové centrum Pea-klubu je v_Londýně.
Beské centrum ^éta autoritativní spisovatelské organizace ne-ryvíjalo téměř desítky
let žádnou Činnost; pro překážky, které jí byly kladeny mocenskými orgány po okupaci
československa vojsky pěti zemi Varsavské smlouvy a v důsledku takzvapé a.ormelizace.
Během této doby někteří členové výboru českéba centra Pen-klubu zemřeli, čímž výbor
přestal být usnášeníschopný. Na jaře letošního roku -vyzvala akupitts spisovatelů
teoto výbor, aby obnovil činnost, Podls st:^nov če^kogloveaakého Pea-klubu je výbor
jediným výkonným orgánem. centra Pan"klubu v období ^e^i valnými hremadami centra,
které je výbor povinen svolat vždy v prvním čtvrtletí každého kalendářního ruku.
V průběhu ackůse, jíž byla formálně čiuuoi-t čeakého centra obnovena^ byli do výboru
kooptováni další členové; aby sěl - j-hk ukládají f,t.anovy - dvanáct členů.,
Sieny výboru Českého car? tra Pea-klubu te^y uyuí jt-ous před sada Jiří Mucha a
členové Josef Neavadba,
t'.u;áoová, 5'r^ntišok Ka-f k j, Lumir Č ivreý. Hela Volen ská,
Miroslav Holuby HaaaIvan Klíma, Karel šiktaac, VaeLnv Ravel a Zdeněk
Urbánek.. Tento výbor ihned použil svá znovu nabyté schopnc-sti usnášet oe a přijal
asi 20 nových členů čenkáho centra., sezi níní Jaroslava Korána, Jc-Heřa Vsl*ka,
Prantiška Nepila, JanuEtroblovou, Kilana Uhrhlho, Jana- Trefulkv, Evu .Kantůrkovou,
Ondřeje Neffa, Josefa Hiršala, Josefa Sís^na
a
Alexandro
ř-arhovou. Mozi
nové
přijatými členy jsou jak spisovatelé, kteří oiaahcu v^askoalcvén&ka oficiálně
publikovat, tak .i spisovatelé oficiálně uznávaní a členové .ofíeiélaího svazu
spisovatelů. Tajemnicí Českého centra Peu-iHubn zůaíává Marta Kadleci ková.
Na schůzi ustavil výb^r č::yři pracovní
a to kosdsi organizační, členskou,
sociální a programovou. Barký Peu-klub chce v-'.-ilovat o to., aby vytt-oř^l

put

^tuřá^QÍ^^ ^wáýí^ ze vžp^t

g#<ěy

w^y

vydáa^,- ^ ý w l i ^^.'...{R^čavMi^
s e - v č
a vytádřiH ae tak
k py^pad&^ ppý^pván^ lMg.kýeb. pr^y
etických .ppřeM,
negativně
plpé npiatňovápí
práye,
Scbáse zasia^ dopis ptezid^ptu Č88B Queěkovi; v n&pž žá^á pdětíní ^i^oeti Ivanu
t^rqttaayi;. Baláí dopi^ byl ¡^asMP 6V:.íovec-v cedtr^ Pen-klubu v Lpndýně'a obhajjvje
britskéhp ^pispvate!.e .S^t^aca'"RvpMishó, jeisuž- 'hros.í äs&rt 'po výzvě
ze^řeiého
Imáiaa ^hp^ejoíbo ža. * tOísáa '
.. verse. ,
byly odeslány dopiay ynskéssU},
litev#&emp, w^SarsTkágm a
Peo-klubv.
' Pd d d^ddoepob!L litujícím aot^y&m bylo v t^čaeti na seh^sl Ppa^-klubu &ebráněop^
a to Václavovi Kavl^yi, ttterv byl více
-tři bodiby as^YŽOváp a íotHsáloě dotazován
na prpvpláni Několik vět, Janu I'refu!.kovit Evě Kantůrkové, m i a n u gwíčkp-vi a tiplánu
Jung!3anppyi. Václav íiavčl es však pe propuátáni n ď závěr ee^ŮM ještě dostavily'
d d ř e á ^ pěkte^ých zaaastaeoy^W ize obpovcpí -Sípniosti pen*-kiubu powažayat y řétp ^
chvíli sa vý spasmy úspěch.
ysdpoya

výph^d^vvap^ých

jgaťi^M.

ve' pKo^pěeh

Pplavy ^eo.yýyp^í ^rapcou^ské ^eyplppá předz^am^pal^
kterpp
MpGř.ádaia.fpan^Ouzaká. levice pp pqv^ßaatiHy. v Paříži. Kopat/s e^ pod b e g l ^
d^uh.n, apartheidu č ko^pnííci a jg
'úě^atcíci požárováli p^Mé
pkaežité od opsání
asčroopmíckých zabťfaieaieh e-^vbß
tzv. třeí íbo a věta, Kaaífestu)ící ppoteatpvals
proti pp^iti^e ívapewzaké viááy, prati* aaaíiči^í oalay y^yß^ce, prbti
představiteli šedpi pejb^atá^b
aví^p v Pp-^jHi, ^le i. proti raprapím ^ Bjfa^;
zpělp zde
"Pekiagy
^et^í
.accDte' #<e(",
ae záčaatňíli i
pe^áyP^ běžecci z Síay,. F^í ppciwdv.. pařxžakfHsi'- u H c ^ i M i
sebe Haxi^e
p^en p.p^tbygra
K^ .yra^'ie^-,_*Áia'í¡p 1
vípé, předgtaWtei ^yaWoňi
a 'Ja^w'ea GauJHet, H'gitHp" ^vrewy^ký^'
g?
lo 15 000 H á í , večerního bvpeeym
.^.¿ástiHy Í M (MC íid^. Výigý^
k té^-o {S^pífeg^aei podepaaía %ada fraiaíccuze^f^h'
a
ad
.^^t-,
í^viapv^ katetihy.
'
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adresovanýeh redakci Infpch Oldřich Klein napsal: "Je na čase, aby mocenské kruhy
zanechaly všech těch š#iMvýeh setod, které odsuzuje, celý svět. Přijatelnou cestou
jg 'skutečný dialog $e -všemi složkami obyvatelstva místo dosud používaného násilí."
Pohřej Cldřichá Kleina $e kocál v pondělí 7.8. ve 13 hodin v krematoriu y říostě.
Rudolf Vévoda, Phpr.HiloŠ Vo?áč: O jedné likvidaci

^

í

<

V lednu 19$9 došle ve Sběrných surovinách v prně-Židenicích
k
likvidaci
více
než sedmi tisíg knih ze zvláštních fpndů, které patřily Okresní lidové knihovně
Brao-venkov. Petice, jež jkko první seznamovala veřejnost a likvidací knih
požadovala: zastavit ničení našeho společného kulturního bohatství, informovat
podrobně o celáB! případu veřejnost, uvéat jména viníků a gveřejaií spů.90b jej^cÍ!,
postihů, a déle zpřístupnit veškerý kultu^í fopd veřejnosti a vytvořit takové,
záruky, aby se podobné činy již nemohly opahovat; probíhala od počátku měsíce února.
Tehdy jsme znali pouze neúplná fakta. Zvláště isae si nebyli jisti, zda jde o akci
celostátního či oblastního dosahu. Dnaa vípse, že k pbdobné likvidací knih došlo
a dochází i na jiných okresech a v rozličných typů knihoven*
v.
Text petice mohl tady působit nepřesně § neurčitě,; nicméně vyvolal značnou odezvu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všeň jejím 290 signatářům a zároveň
informovat
0 dalším vývoji událostí.
. Důležitý ohlas .jsaae zaz^amenaíi na stránkách jihomoravské Rovnosti 25.února
t.r. Slánek, který tu vyšel^ byl však 'v' aaóba,
^eaoťian^^i^) přičemž
neopo#něl označit text petice gp příklad morální nevyspŽlosti a zneužití petičníhho
práva. Ňa Článek j^a^e reagovali obsáhlým dopišes příslušnému redaktorovi, y němž
jsme nyeďli devět připomínek, které částečně opravovaly háhp i zcela vyvracélý
jeho jednotlivá tvrzení. V odpovědi nám redaktor mezi jiným sdělil, že naší žádostí
0 otištění dopisu nevyhoví, nicméně přislíbil, že se případem hodlá zabývat* Slib
splnil
června ve stejné deníku příspěvkem nesrovnatelně solidnějším, jímž skutečně
vnáší Světlo do celé záležitosti. &tenáři $e z něj mohli dezvědět,
pracovníci
z vedení okresní,lidové knihovny a odborw kultury ONV, kteří o knihách rozhodovali,
porušili eelou řaďu předpisů, především předpis o hospodaření se svěřeným majetkem,
a byli za to hmotně potrestáni.
Tím byl celý případ uzavřen, i když několik skutečností zůstává nadále otevřeno:
Likvidačaí komise jednoznačně označily knihy za natolik poškozené nevhodnými
skladovacími prostopy/ie jiné řešení než ^kvidace nepřicházelo y úvahu. Podlé
názoru vedoucího prapovaík^ §běmých surovin v Srně-*Židenicích
Kutého,
jenž velkou část titulů přehlédl, však knihy ve své většině měly závadu jedinou;
byly cítit letitým pagbeg) nevhodných skladovacích prostor.
tvrzeni může dodnes
doložit několika uchovanými svazky.
k . . a . - s .
Jeho názor podporuje i skutečnost, že celá věc měla původně proběhnout utajeně
a to nejen před širokou veřejností, ale i před nadřízenými íódbpr kultury při KHV)
1 poradními orgány íústřední krajská knihovna), čili bez možností revidovat
rozhodnutí.
nezodpovězeno také zůstává, zda nebylo možné předejít likvidaci více než sedmi
.pisíe knih, a ířehas i poškozených, nabídkou jiným knihovnám nebo formou burzy
antikvariátem či jednotlivcům.
/
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Povážlivým nedostatkem je, že se veřejhost pouze zlomkovitě a náznakem z Rovnosti
dovídá, o jaké autory a tituly při likvidaci vlastně šlo. PřipomenMe tedy, že byly
likvidovány ponejvíce knihy českých autorů, kteří se dostali do
rózporua
normalizační kulturní politikou (^kvorecký, Vačulík, M.Kundera, I.Klíma, MnaČko,
J.Procházka, Kostevský, Trefulka, Uhde, Tatarka, V.Černý, Liehm, Kantůrkoyá a řada
dalších) a také například Foglaróvi Hoši od Bobří řeky, titul, který letos vyšel
V dalším vydání.
Vezmeme-li nakonec v úvahu 4 to, že zhruba ve stejné době vchází v platnost
směrnice ministerstva kultury C$R o uvolňování mnQha titulů ze zvláštních fondů
k veřejnému půjčování, znovu nás napadá: nemohla být celá akce spáchána nikoli
pro špatný stav knih, ale spíše z ideologických pohnutek snaživých jedinců^
ignorujících současné demokratizační trendy?
Brno 9.7.19S9
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