Zadržen výrobce nelegálnich tiskovin
Bondy
Zbyněk Fišer
Nerudova 51
Praha 1 - Malá Strana
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Pozdravy a pohledy piět©
Magorovi a Čunaeovi na
adresy:
Ivan M* JirouB
23* 9. 1944
NVÓ Jihlavské 92
635 00 Brno-Bohunic©
František Stárek
1 e 12. 1952
NVZ MS 1, PS 62
500 61 Hradec Králové

Ve čtvrtek , 23. 2. 1989, v odpolednich Rodinách, byl v české Třebové,
v bytě, kde se přechodně zdržoval,
příslušníky SNB zadržen dvakrát soudně
trestaný 35 letý signatář CHARTY 77,
František Stárek z Teplic«
V bytě a v osobním automobilu*, který
užival, bylo zajištěno značné množství
protisocialisticky zaměřených tiskovin
a rozmnožovací technika zanraniční výroby, na které rozmnožováni prováděl»
Na tvorbě těchto nelegálních tiskovin
se podílí řada výhradně protisocialisticky orientovaných osob z ČSSR i zahraničí. Například i čs. emigrant
Jan Pele, vedoucí pracovník ideodiverzrvího eentra Svědectví ve Francii.
Stejné jako ř. Stárek je i on stoupencem Undergroundu a tohoto kulturního
hnuti se snaží zneužívat k protisocialistické aktivizaci a vystoupení 5ásti
mládeže, jako v Praze na Václavskám
náměstí.
Vyhledavatelem VB byl>> F. Stárkovi
sděleno podezření ze spáchání přečinu
proti veřejnému pořádku podle § 6
písm* c/ zákonného opatření předsednictva Federálního shromážděni ČSSR ze dne
14. 2. 1989.
0 trestné činnosti F. Stárka a dalších
osob budeme naše čtenáře ještě informovat.

zvláštní vydáni
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/POCHODEŇ, orgán VČ KV KSČ, 25. 2. 1989/
XXxxxxxxxx :

Lne 25* 2* 1989 byl vzat do vazby Frant-ižok 3r:ir 1:, nor. 3 ,
1952, nebol se dopustil přečinu nodle § 6 pisti* é/zdkt 1*50/69
V současné době je v NVZ MS 1 v Hradci Králové. Vyš^řov^ní

rovádí

Oddálení vyšetřování OS SNB *stí nad Orlicím
okresní prokurátor JB.:>R Jaroši", v Mazanec/

Takže Čunas je ve vazbo«. Ve vazbě v Hrade.*. Králové, tam, kde před
necelým rokem zemřel na náeleaky bití Pavel Wonka. Při domovní prohlídce
u jeho snoubenky Ivy Vojtkové v Čeaké Třebové bylo zabaveno všechno,
co jen bylo možné zabavit« Celý are íív VOKNA, všechny materiály, podkla
fotografie, příspěvky, adresář, základ budoucí undergroundové knihovny,
papíry, blány, ->arva, cyklostyl, min^magnetofon, psací stroj, elektric
psací stroj s počítačovou pamětí XEROX 530, počítač ZX-Spektrum, dva
fotoaparáty, přes 100 kazet, nejrůzn*jší samizdatové časopisy a knihy
atdo Před ěesti týdny mu byla odcizena z auta i kontra s příslušenstvr.n
Podle očitýoh svědků trvala domovní prohlídka asi 6 hodin, následovalo dalších asj 8 hodin druhý den při rozbalování zabavených krabic s
tiskovinami. Zabavených věcí bylo tolik, že je stěží pobraly dvě Aviec
Kromě toho byl při domovní prohlídce zabaven také celý náklad
č. 13* Obsahovaly:

VOKNOVIN

- články o "Palachově týdnu", fotografie, obrázek šestileté Markétky
"Václavák"
»- poděkování Gumy
- Bondyho recenzi na výstavu "Linie) barva, tvar"
- články o hudebních akcích
- výzvu, aby čtenáři posílali i jiné příspěvky
zkracování seriálu "Občan a příslušníci"
'i -»kže VOKN OVINY čr 13 nedostanete, čtou si je jiní «...
Protože byl zabaven i adresář, rozesíláme toto číslo na adresy pracně
sehnané* Hodně jich je ztracených a hodně odběratelů je proto nedostane.Saěe možnosti nejsou neomezené, takže i náklad je menší než obvykle*
Proto Vás žádámet přibližně víte, kdo je asi dostával JSI^ÍLÍILÍ^--

Očekávárae, že bude probíhat rozsáhlé vyšetřování a výslechy lidí,
jejichž adresy byly zabaveny /jako u Petra Cibulky/
PŘIPRAVTE SEtfATO
Pročtete o5 dnešní díl seriálu Občan a Příslušníci

V 3ouČasné době jsou pro a-.* občanské postoje vězněni a trestně stihání
ve vazbí nebo na svobodě tito občané
Jiří Boháč
Petr Cibulka
Pavel Dudr
Jan Dus
Tomáš Dvořák
Jiří Fajman
Ing Petr Hauptman
Václav Havel
Petr Chirelař
Vlasta Chramostová
Ivan Martin Jirous
Jan Křivan
Miroslav Kvasná/c
JUBr Hana Marvanová
Augustin Navrátil
Jaromír Němec
Stanislav Penc
Antonín Pernick;
Jana Petrová
Kamil PetrovicLý
Stanislav Pitaš
Petr Placák
Dne 21. 2.
Václav

ivan Polanský
Slávek Popelka
Pe*r Pospíchal
Dušan Skála
František Stárek
Jana Sternová
Libuše Šilhánová
Jiří Štencl
Jiří Tichý
Tomáš Tvaroch
Ota Veverka
Ing Eva Vidlářová
Saša Vondra
Luboš Vydra
Jiří Wolf
MUDr Miroslav Žák
Věrc. Žáková

989 byl na devět měsíců nepodmínt^ěně do II* NVS odsouzen
H a v e l , Je vězněn na Mírově, kde je II, NVS se

zpřísněným režimem. Poměty v této věznici jsou všeobecně známy*
Stejně tak známe od loňského dubna poměry ve vazbě v Hradci Králové©
Jsou tady i další "skvosty":
iiuzyxiě, Pankrác, brno-Bohunice, Plzeň-Bory, Minkovice, Valdice,.,..
Oprávn- iě se obáváme nejen o zdraví, ale i o životy našich vězněných
přátel« ?ádáme vás všechny
o podporu všech akcí ve prospěch uvězněných

ZPRÁVY ZE SVĚTA
.V2EKEND - THE NEW YORK TIMES, pátek 27. lo 1989
List zve čtenáře na koncert Vratislava Brabence, bývalého člena
skupiny PPU, který spolu s newyorskými hudebníky E« Sharpem, G.. Lucasem,
S. Bennetem, Chunkem a jeho skupinou elektrických bicích nástrojů
Ths Soldier String Quartet, dále E. Sandersem a So Taylorem, kteří chtěj
upoutat pozornost na situaci IcM. Jirous© a získat peníze pro jeho rodin
Během koncertu, který se koná v neděli 29* 1. 1989 od 8.30 v Kitchen
512 West 19th StreetcBudou promítány filmy z koncertů PPU a DG 307o
Dále se dočteme, kdy skupina PPU vznikla, jaká byla její nelehká hudeb :,
dráha poznamenaná nezákonnými policejními zásahy«- Autor píše o věznění
lo Uo Jirouse, který byl uměleckým vedoucín PPU a o okolnostech nucené
emigrace V® Brabence *

tfil ICHOV
V Mnichové se dno 17c 1* ±33^ ackutc*rr3 koncert na podporu politických
v~snů v Č c* ekc slov siiaku ^ Byl pořádán čs* undei
v - -hranici pro
mladé 2 ápadonšmecké o c sny a Vystoupily vesmes punkoví s. imdorgrouncove
kapely čénké i nžmecké* V průběhu večera byla přečtena perice a mezinárodni pv .pisová akce za propuštění politických vězňů, k+orou ve zkrácení podobě uveřejnily Voknoviny č<, llo Na různých koncertech a setkáních
bylo v zapadni Evropě posbíráno přes tisíc podpisů, kterc4 byly oficiálně
předány na2im velvyslanectvím v různých zemích,
Občan a příslušníci
I-ripomlnárae. že právo odepřít svědeckou výpověS má mj. tenř kdo by svou
výpoví-.H zpSsob.J. nebezpečí může oprávněně pociťovat každý, kdo dále šíří
.'.ezw.visou literaturu nebo i nahrávky státera neuhnaných skupin« Svědek je
v:'.ak povinon alespoň rámcově uvést důvody} aby vyšetřovatel uznal jeho
/o nevypovídat*, Toto právo je nutno uznat např«, tehdy; uvede-li svědek,
žo o fívé vlastní činnosti, která by mohla být považována sa trestnou,
iíiTormovaJL obviněného nebo jiné osoby v jeho přítomnosti, takže výpověá
k obviněnému nemůže oddělit od výpovědi proti sobe saraotnémuj resp. že by
dalším vyšetřováním obviněného nebo dalších osob vyšla najevo trestná
činnost svědka$ nebo by výpovědí proti obviněnému vypovídal i proti soběc
Na tomto základě neriskuje svědek pořádkovou pokutu /kz 500. - Kčs/,
které jsou udělovány zejména tehdy, odmítá-li svědek výpověa neoprávněně,
např* proto, že obviněný je jeho přítel, a proto proti němu svědčit nebude«
/Viz § 100 tr* řádu/. Totéž platí i o úkonech, které mohou být na
svědkovi požadovány /ijištění rukopisu, sejmutí otisků prstů apodc/«
Tedy 3tručně: orgány vyšetřování mají právo od svědka požadovat výpověá
a strpění různých úkonů. Vy máte právo toto odmítnout, abyste nezpůsobili
nebezpečí tr« stíhání sobě, svému přímému příbuznému, sourozenci, manželu
a nebo jinýn osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu byste
p r á v e m
pociťovali jako újmu vlastní* Toto poučení platí v plné míře
pro všechny případy vyšetřování a stíhání všech vydavatelů a distributorů
r.ozávislých tiskovin a hudebních nahrávek© Tedy i v případě Čunase, P«
Cibulky atd
Pozor no. tr» čin křivé výpovědi podle § 175 tr. zákona nobo nadržování
podle § 166/1 tr* zákona. Sazby jsou až do tří let. :-ro tr. čin nadržovaní je stíhána Ing B/a Vidlářová v souvislosti s vyšetřováním "trestné
činnosti" P. Cibulky, protože "do jeho přípedu zaoah -/ala v úmyslu umožnit
n , aby unikl trestu"»
/bsáno podle Infochu roč. XI, č. 22 s sdělení 871/
Toto číslo VGKNOVIN vydává nezávislá skupina příznivců druhé kultury,
zatím v ilegalitě«, Voknovinám proto ¿atím. není možné psát« íuňasovi £
Ur
>gorovi můžete posílat, lístky.

