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Ve čtvrtek. 23. února byl v odpoledních
hodinách v České Třebové příslušníky SNB
zadržen již dvakrát soudně trestaný 36Ietý
signatář Charty 77 Fraitígek STÁREK ' z
Teplic, v bytě, kde se přechodné zdržoval.
a v osobním automobilu, který užívaly bylo
zajištěno značné množství protisocíalístíoky
zaměřených
tiskovin
a
rozmnožovací
technika zahraniční výroby, na které
rozmnožování prováděl. Na tvorbě těchto
nelegálních
tiskovin
se podílí
řada
vyhraněně protisoclalisttcky zamířených
owB ^ Č S S R i ze zahranfči. Například i
československý
emigrant
Jan PBLC,
současný vedoucí pracovník ideodíverzního
centra SVĚDECTVÍ ve Francií, Stejně Jako.
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František STÁREK, je 1 on stoupencem
UNDERGROUND a tohoto kulturního hnutí
se snaží zneužívat k protisocialistické
aktivlzací a k vystoupení část! mládeže» tak
Jako tomu bylo na Václavském náměstí v
Praze.
Vyhledáváte lem Veřejné bezpečnosti bylo
FrantiSku STÁRX0V1 sděleno podezření ze
spáchání přečínu dle § 6, odstavce c
Zákonného opatření předsednictva PS ze
dne 14, února T989 a podle § 76» 1 tr. řádu
byl zadržen.
OKJWESNÍ SPRÁVA SNB
Ústí nad O r l i c í
C JISKRA ORLICKÁ, únor '69 )

František Stárek ve vazbě
Nechtěl sej uvěíjt. To přece neřeže
pravda. Franta? £3 by už
i Franta?! B^uSsl, oravda to byla!
Pravda, liters znamená, že je vězněna další ze stčžcjních oe-bností
Čs undergrounde,wrccidivi8ta a třídní nepřítel" - jak ho nazývají
poctiví panové od novin. František Stárek! A nejenom to. Za zdui LIV se
totiž ocitl i k^T.olctní archiv VOKNA. Jirchív, oředstuvující deret let
price, dsoet let publikační činnosti, d^s^t let, spojených se zatýkáním
a neustávajícími postihy.
#
# ^
A trhle poslední zjištění bylo zřejmě pro ne^cvedor.iteruího zastance
druhé kultury i tin ^ejvíca bolestným a já se pozdě i sán sebe riue^l
ptát: Co zc s - f-a asi děje? Cc ho napadá, kdy i si prostaví, jak nu prohledávaní byt - hážou do aut věci, které něl ráo? Jak niu pe nad oznámením,
že čeře*ve překlasifikování zvedlo horní hranici
jeho sazby na pět lot?
A jak je Magorovi
vvřčení tech"nilosrdnych,f 16-tx měsíců? Petru
Cibulkovi, Havlovi* Tichisu> Hance a Jané, Triasoví, Otovi Veverkovi
3 v ben: oř Vit nírt, oro ně 5 :zcc natí la odpověď v pronáší ečovárí a trestech?
Po Mo^o^ovi přiila tedy řaca i na Ciiíase. Kdy se vrátí? Odnady se
různí - záleží to i na nás.
Tornád lb/or£k ;: Hana liarvunová odsouzeni
Vo čtvrtek 16. 3. a v pátek 17. J. orobšhxa v Praze /Ovocný trh,
Obvodní soud irr Pr.^hu 1/ další z ukázek pr iveclivého bezpráví naší
justice, procer s Tos-ááe^ Dvořákem a Hankou Marvanovou.
Pc dvou dnech u3Íl~vrého dr kazoví ní, telofonátft na Čelní, stranická
místa a bezraanncť soudců se obžaloba, vinící jo z tr. einu pobuřování,
prakticky zhroutila. a nutno docCt,
tentokrát selhali i ti nejspolehlivěiěí - věrní, řadoví policajti a or-icovr.íci StB. Nebylo p tvrzeno,
že í h r ^ a To^iáá jsou autory srpnové notioc, stojně jako vz.tlu z i své
i unTno^ko, že běhen t^heto dno vyzývali k aochodu na Staroměstské nám.
V proběhu dalšího joSrání pal: b;/lo rovněž vyvraceno obvinění o jejich
takt i;. • vání ohledne daliích dononstricí sa obžalob-..; st*.- ^¿tla ra suchu.
Do tíživé situace vaak v pátečních odpoledních hodinách vnesl jaaric
prokurátor JUDr Florian, kttrý nu požadavek obhájců zrušit tr. stíháni
a věc řeč>it jako přestupek rohoval návrh^n :a oepocbelrěný -.rest v trvání
21 měsíců I Jaký byl rozsudek? Deset raísícu pcdraíněně na třicet, proti
čenu* se p m Florián saniozřejně odvolal, podobně jako lo írodvrlal'proti
propuštění z .sazby» 7°. z:. Inku r vní2 stojí.
ani jř;d~.c tu z ^bžalovaných^mbyle umoSrSno fpvnluvit s nřítomyvi radili a odvez z^ět ¿o
ruzyňských kobek ne podobil spíáe zběsilému útěku.
Hana a To^S tedy zastávají ve vazbo. Jak dlouho ještě? Co za
"vylťoacró" pokyny dost. ne pilstí nfudseda senátu a ostatní?
/pnzn. red. Vnu 3. 5. proběhl v Pr^.zo odvolací soud. Prokur-Horka JUDr
Jitka jř^chsovú tvrdila, že "Sinrort ^bžal v. ýo.h srjerovaJ.a k oslabení
akceschopnosti catřnjonýeh c-lr.žc.k ^ ř: vytváření prostoru nrr. ¿kec prrtis p o 1 eocns ký ch živlů, V^ vi oijtljl destabilizovat naši opoXccncst".
Navrhovala vyš ;x tresty. městský soud jira rjřidal
'pfúpravu k. pobuřování /§7-1 k 100/1 a tr.z./. 'i potvrdil vy;-ji trobwU. P^ skončení veřejného zasedání tyli oba pr^puStěni r^ rvcboáu.

Václav Huv<1 prrd soudem
Dno 21. 3. v 9«
bylo v budově pražského městského soudu zahájeno
odvol JCÍ řírení s Václavce; Havlen. Půvrdr.í rozsudek zn5l 9 nešici ve
II# N¥S nonouníněně .i V. Havel b* 1 vinř ?> pobuřtwání a zf.5žov,lní výkonu alužby veřeiného činitele. Těchto tr. Či..';, so niěl dopastit tímf že

po obdržená anonymu, v němž mu mladý muž sděleval, že se 1.5.1. rn Václavském náměstí upálí,? poskytl zahraničním rozhlasovým stanicím otevřený list. vyzývající dotyčného, aby cd £chrto zářTru upustil, a důle
svou učistí při Palachové pietním aktu dne 16. 1. *• a Vici. nan.
v prvrí části obvinění jjen te, Se Havel o zvěř 'není d. pieu
nejprve ťSc televizi a tisk a na zahraniční rozhlasové stanice se obrátil až v.oté, co s r.ín naše masmédia odmítl^ spolupracovat. Pokud jde
o
dunící obvinění, nepodařilo se prokázaty 2c so Eavol lednové
manifestace z*ač°.st^il a jediný svčdek David Kab:. .m obvinil u předchozího nedraní rvé vyšetřovatele z použití iVzického násilí, kterým byl
přinucen .o křivá výpovědi. Takže, ;]ak si za současného stavu naScho
srud^xctví r - .'etc dcçyslet, prokurátor JUI3r Novotný r vrhl zVýžerí tr.
sazby i jako rl*y.odnění svého požadavku uvedl, že V. Havel 16.1* způsobí 1 svý:^ pooínúnín pražským řeznictvím a krá
nízký trZební r brut a
přihrr3il si také tír., že připustil, aby zahraniční živlové /spisovatelé, ponitioJ., vědečtí pracovníci ata./ zasílali nasi vládě petice,
protestující proti jeho zatčení. Výsledek? Osm měsíců ví. NVG nepodmíněně o
BShom soudního jeanéní se v prostorách budovy shromáždilo kolen 300
Havlových Dřátel, kteří provolávali jeho jméno a Sedali osvobozující
rozsudek* Po skončení procesu se přes 150 r nich podepsalo pod 24 hodinovou hladovku, zahájenou téhož lne ve 20 h. Večer pak byla za V. lia via
u sv. Jiljí sloužena mae. Pritor.no bylo kolem 600 občanů a tři policisté. Ti, podobně jako při samotném procesu, tentokrát kupodivu
nezasahovali•
/poz. red. Vu středu 17 5. rozhodl obv. soud pro Prahu 4 o podmíněném propuštění V. Havla z vezení. Zkuže' ní doba byla stanovena na 18
měsíců. Vítáme tedy pana Havla oošt ni svobodě./

Odsouzen Stcmisl iv PitaS - Guma
V pátek 19. 5. byl k r.cpodmínčrámu *roštu odnětí ^v body v trvání
10 měsíců ve íl. NVS odsouzen Gtaniclav Pit. iš ze Senová u Broumova.
Byl žalován pro útok nu ver"e:*ného činitele jednak pomluvou přís1 usníka StB a tím, že klidí od-r-r pri zatýkání; odvolal se./

Ivan M. Jimus a Jiří Tichý odsouzeni
9. 3* byli okrosnín soudem v j ; r 3 odsouzeni
r-ro pobuřovaní oodle
§1C0/1 a t r„ z. na 16 ji-Sbíců vc II, r. a 6 r:
ŤJV3 nepodmíněno
Ivan K. Jii^nc - Magor a JiV-i Tichý. Trcs .ného činu,s3 měli dopustit
tín,
ručili za pr^voDt podpisů pod peticí upozorňující r.u justiční
zlocíaiv v ooolcdních 40 lstech a požadující nápravu poměrů v soudnictví
a vězoAntví* Krčský c-ud v Brno 24.4 o všechna* odvolání zamítl a rr z rude I: r.-Obhájce JUJr Lachourck dokázal, že ne by lr prokázána neo v r
stá+o pcticc. Vvjorcâa senátu tvrdil, že f> justiční zločiny
50- let již byly úředně dostatečně objasněny í. není p K b a cc k nia
vrcc.;: c0fV
viříhc Tichého čeká nástup výkonu zbytku trestu. Ivan M. Jirous
bud-3- r^Tmátěn 21 . 2. 1 990« Tráví ve vězení c ¿mý rok života za po a lední ch lb lot
Závěrečná řeč Ivana Jirou.ro

Brno, 24. dubna 198^

V 11. čísle letošní Nová doby je přetištěn diskusní čxánek časopisu
K-rurist. Říká se v něm. kriticky : Všechno naše'je automaticky vylil jdováné za socialistické, vše nikoli naše za buržoazní ... Elementární

pojmy spravedlnosti a objektivity, sám zdravy rozum, jsou odmítány v: r:ou
jakéhosi ideologického rasismu." ~ To sc týká i hodnocení na atór;dc isu
okrasním prokurátorem u souden prvého stupně. Fakta a čisli,
ktorá v
něm uvádíme, nebyla vyvrácena, byla 1jen opatřena nálepkou ,fncpřávc:I.ství
k socialist ickéru státnímu zří z e n í A l e jestliže jsou tyto sk-ii.ky,
které jsme v depise odsoudili, neodlučitolnýni atributy socialismu* pak
c takový sociálIsnue není profc stát.
Jiko se st; zámlkami a neochotně mlu"í o tom, co sc u nás dílo v 50,
loJech, zavírají se oči nad tím, co se dělo v 70. letech a mlčí nebo
lže rc o tom, co se děje dnes. Nechci být jako lidé, kteří c 50, loioch
říkají: ny jsme o tom nevěděli. Vždycky se s úžasem ptám: kde L lidé
žili? Já jsem byl dítě, ale rva přímé přenosy z procesů rádiem r.ebo
městský- rozhlasem nezapomenu nikdj. Tenkrát jsen byl díti, ale* ( ios
jsem dospělý, tlavíc se p~važuju za novináře, přestože cd roku 1$7!
publ ikuju v oficiálním tisku. Nemám rád " meskorené" komentování vecí".
Clo v Sic se ná vyjadřovat k tomu, čeho je účasten, dokud může juho hlas
noco zn^uenat.
Náš dopis byl napsán v prvním pobouření nar: zbytečnou a tragickou
s::rtí Pavla Wonky. Je pravdu, že byl odeslán několik měsíců pcz:iěji
a formulace v něm nebyly zmírněny. Protone co je to za pobouřen-'. které
se mírní časem? Nic jiného než přivykání zlu. Jsem přesvědčen, ^^ zlu
sc nemá odporovat násilím. Náa svět je i tak násilím přeplněný. Ale to
neznamená, že sníme mlčet k tomu, co se kolem nás děje.
Jako. nám za zlé těm, kteří v 50. l3tech žili uprostřed a vodle bezpráví, kt..ré re jich zoénlivě netýkalo, a neozvali se proti němu, měl
bych za zlé sobě, kdybych se neozval proti bezpráví,
o kterém vím cnes.
až se bude, zase o pár desítek let oozději, j*av je u nás zvvkcm, mluvit
o kolektivní vině za atmosféru 00. let, chci mít v tomto ohledu čisté
svědomí. K: říkám i.o z pýchy. Je mi lí+% že jser mohl udělat tik ;;ilo.
Jc pravda, že jsem pocít il o tím, re ¡;me může dopis dovést až před
soud. Žádný král neslySí rád, že je nahý. Zatím je zdánlivě situace
strukturovaná t^k, žc člověk může bua být spolutvůrcemfctnesféryetr-jchu nebe ho tato atmosféra pohltí. Ale možná, že je tady i tř ti : r2nost.. Ve rpisu . ' totiž nejsou uložena váccana čtyři podání našeho
drpicu. Od dvou institucí se jo nepodařile vyšetřovateli přf-s urgance
získat. Tfreb* t j znamení, Se někdo nás dopis posuzuje i tak, jak byl
\skutku míněn. No jako trestný čin, -'le výzvu k novelizaci trestního
p r á v a k nápravě poměrů ve výkonu trestu odnérfcí s\ebcdy. To by bylo
víc, než v co jsem při cdeslání dopisu doufal.
ríozsudk^m okresního soudu mně byl zabaven psací stroj. Je-li ná-i
depis prsr.zován jako trestný činT je to podle zákona <;si v pořádku;
;řeps;l jsem ho skutečně na ton Remingtonu. Ale neuvěřitelná krutost
rozhodnutí, s níž je spisovateli zabaven jeho psací stroj, rě ohromuje.
Přiocníná r.i to islámské právo, kde zloději useknou raku. Sonorrcjno
r.jáusledně realizováno. Protože ruka, abych v ní udržol tužku, *:ii
črčud zůstala.
Stí "nor t na p^stt-p příslušníků SNB - Vojenská obvodová prokur aturaJPrrtha
One 10.1. 1989 eo dost vil na V0P Pr ha David Kabran, nar. 9.10.1969
v KrnovS, by+am Praha 5, Kolečková 80 a podal si stížnost na tcctup
pífeluSníků SNB.
Uvadl, že 1 7# 1. c^oeledne pro něj nřipoli dva přioluóníci SN i,
ncpřrds+avili s.. a odvezli ho do Bartoloměj ská č. 7» Tady b"'l vysu .hánf
nikdo ho neooučil. Pláli se, co dělal 15.1. na Václ. náměstí. Na to
odpověděl? že ti" nebyl. Potom na jejich vyzvání poosal, co dělal celý
cen. Staraí z nríeluiníků diktoval do stroje, 2e D. Kabsnn dostal r.a
Václ. rám. několikrát obuškem, skandoval hasla že příslušníci jsou
faširti a žc n^rls^u Češi. Řekli nu, že když uvodí do protokolu, že ho
zbili n ; Václ. nám. a tvrdí, že to není pravda, vynahradí mu to a začali
ho bít. Dali nu ¿¿i 20 ran- př-.s záda, paže a na zátylek, k<ie si cržel
ruce. Pctcn chtěli jmén < rcob, s kterými byl na Václaváku. D. Kabzar.
znovu op.il:r>al, že tam r.ebyl. Potom zač :l brečet u říkal, 2e
ne ocný.

Nepřivolali lékaře a výslech pokračoval do 14. hodina Protokol diktoval
*+oráí příslušník a uvc šl věci, kxerá D. Kabzan riefekl«, Protokol 1>.
Iff.haan odmítl podepř ít. Starší přít ucník zase vytáhl obušek, držel au
ho nad hlavru a nutil ho k podpisu. !>. Kabzan začal procit, aby ho už
nebili a podepsal.
Potom, byl předveden pí ad vyšetřovatele. Ten se mu představil a dal mu
poučení jako svědkovi. Potom zač^l přepisovat, první protokol. D. Kabzan
uvedl, 2o j s°u v nSm nepravdivé lídáje a že ho p isluaníci bili. Vyšetřovatel v tomto protokole neuváděl skutečnosti, ktrvi
Kabzan neřekl.
Sdělil mu, že se dopustí křivé výpovědi, -okud vypovídá něco jiného než
v p$vodní výpovědi/D. Kabzan podepsal a kolem 18.30 byl propuštěn.
Odjel dc-vft, matce a žonš řekl, co se ^u s+ ilo a kolsa 24.00 hodiny
byl coLlron ni pehotevěsti v Praze 5. Na základě. lékařské ¿orávy MUDj
Kořítik-i byla B. Kauzanevi vystavena pracovní ne schopnostf byl objednán
k vyšetření na chirurgii a k rentgenu©
Jen. rtí/.nost byle- poctoup«na 1: přímému vyřízení inspekci náčelníka
Stravy SI."B hl^m. Prahy a' J-íředoČeskáho kraje.
/Prokurátor npor. or. I. Palanj dopisovatelka Muzikantova; David Kabzen/
Základní prohlášení Výboru na obranu Frant: 5ka Stárku

Praha
17.4#1989

Ačrcsrváno Jeacrálnímu shro:..^dšní, předsednictvu vlády Č3CR, ministrům
v:v;. ,-r>a a spravedlnosti CSR, Výbi ru čs. veřejnosti pro lid. práva a hun.
ě\ oli. rř'ci a Výboru na obranu ~espr ¿vedlivň stíhaných
Spontánní manifestově k 20. výročí okupace československa dne 21.8.
1SG5, gíž se aťič cenily tisíce převážně mladých idí, "vedla do pohybu
dcsud netečnou hladinu společnosti. P^hyb přerostl v další neformální
ne kus důstojně oslavit výročí vzniku č a skel s o v enské republiky* Spontánní:; vyústěním byly někc.likadonní demonstrace na Václavské:' náměstí
v léanu to/.víro relau ítookee státní moci proti tomuto pohybu nespočívala
pcuL.o v o fyzickém n£s:i Ii u joiýfce větním oklestční občanských svobod
v podobS novelizovaného nákonn na o cl u r u veřejného pořádku, ale v posl ••.ku ve velkém v*nožství nových soudních postihů jak proti těm., kteří
poprvé t .kto verejre vy stoupili 3 tal: pr^ti tem, ktvří vy /ad řo val i své
názory bos ohlodu
na "politické přestavby". Jedním z nich jc i František
%
Etárak.
<y .t
k no.jaktivnčjaím stoupenou:: nonkonítormní kultury a
U'id^r^r'*LŤidUr, Tr.o 25, 2dr.a nehc prokurátor JTJDr Jaroslav l^tzan^c uvalil
Vc.-l.-u. "VI obviněn podle novelir ováného zákonu o pře činech a hrozil mu
tr..;• rdnK.tl ovobody do áesti měsíců a peněžitý trest
do íťstky 20 000
Kc-s, To., z c oho byl obviněn, bylo později překv ; li.f'i kov:'no na trestný
čin pot'|řovuni a tsk mu v současně dobš hrozí tr^st ocv ietí cvebcdy až clo
pctťl.i, l-xi domovní prohlídce, vykonané v domku jeho družky Ivy Vojt kov
v Oeslcí '"řqbové, bylo z-baveno velká množství preclměr.ů besprostředne souvig"j:'cích s jehc nublixačni a ediční prací, týkagící se přadevšín vydávání VC12IA. Sárrven
byl zabaven archív Vokna, veliká cenná a nenahradi1
telná
rorrcV:
pro
rt.udiuri
č^sopia* 70. ~B0o let- Iva Vojtková, nar. 2.9*
1957, tyla o ale 3. 4# obviněna z -onoci k tr, činu pobuřování a je stíhánu n.A svobodu.
FrantiS^k Stárek, signatář Charty 77, se narodil 1 . 12. 1952 v ^lzni.
J Jen z jeho předku byl v druhé polovině 17® stol«, faktorem akademické
knihtiskárny v Praz^ u sv. Klimoňt- . iTanii-íek Stárek, absolvent střední
prfixayslcvá ¿koly hornické, je od r. '979
luvvdavatolem
časopisu
%
Vokno, ncsdSgi
i
Vo'::.ovir.,
videomagazinu
Vokn
a
knižnice
Vckna.
V minulosti ur 1 již d\ "krv.t v£sn«Sn4 Poprvé byl odi us^n za svou činne st na
poli kulturního dSrí v roco 1976 v Plzni, v souvislosti s postihem
Plastic P;:ople: of Universe. Byj obviněn, .^e v Trest? cích spoluerganizoval
nudobn.í vvstoupen^ a zajistil uč'st Ivan. Jir-use^ Sv ;tcpl:ik^. K .."eska
a Karli Soukupa, při omž podl tvrzení obžaloby vedSl, ž"^ v textech jísní
a v Jircusově referátu
völ^^^üi'-p".závadné výrazy. V tí^ěrečné řeči
prokurátor sdřruzr.il, 5e n<ilzo přehlédnout fakt, 5e under^ro.máová hnutí
u nás je společensky nebezpečr a jako taková oude ostře tLíhánc. Prun-

tišek Stárek
nejdříve odbouz^n pro trestný čin výtržnictví k nepodmíněnému trestu odnětí rvobody v trvání osmi měsíců. V odvolacím řízení
krajský soud původní rozsudky okresního soudu zrušil a F. Stárek byl
odsouzen za spoluúčast na tr. činu výtržnictví ke 4 měsícům cdnětí svobody s podmíněným odkladem na dobu jednoho roku. Po debu vyšetřování a
soudního řízení byl áest měsíců ve vazbě ve věznici na Eorech v Plzni.
V listopadu 1981 byl opět zut¿en a v létě 1982 znovu odsouzen v Chomutově«
pro tr. čin výtržnictví na dva a půl roku odnětí svobody nepodmíněně ve
II.NVS, dále k trestu propadnutí zabavených věcí a k ochranému dohledu
na dvi roky. Obžaloba ho vinila, že jako člen organizované skupiny zhotovoval a rozšiřoval nelegální Časopis VOKNC a s přihlédnutím kt znaleckému posudku Vítězslava Rzounka tvrdila, ?e v časopise nejsou žádné
literární ani umělecké hodnoty a že jeho obsah je v rozporu se socialistickou morálkou o kulturní politikou našeho státu.
Výbor na obranu Frartiška Stárka vzniká z důvěry, že je nezbytné
spravedlivější uspořádání naší společnosti, a s ní sc hodlá obracet nejen
na státní orgány, ale i na jednotlivé ci.cc.nv, abynebyli lhostejnými
k osudu kteréhokoliv neprávem vězněného člověka. Nebox budoucnost společnosti je nouze tam, kd^ je starost o druhé, a no tam, kde je zájem
jen o sebe sema. 0 oraci výboru a dalších zjištěních máme v úmyslu
informovat.
Zdeněk Bř.lek, Rudé armády 392. Příbram; Martin Fendrych, Dvořeckého 3*
Praha
Martin Frind, Hůrka 1055, Kralupy n.Vl.j Mikoláš Chadima,
Čechova' 24- Praha 7; Bohumír Janát, Bílkova 10, Praha 1; StSprln Kot,
Kamerunská 9 9 Praha 6; Jan Lopatka, Templevó 7, Praha 1; Luděk Marka,
Na hutích 11, Praha 6; Vladimír Smrček, Šaldova 32, Praha 8; Mirek
Vodrážka, Templová 1, Praha 1;

Prohlášení výboru ni obranu Františka Stárka č.2/1989 • k 1Q. výrofcL
VOKNA
Federálnímu shromáždění, přrdr.^dní ctvu vlády CSSR, ^iin'stru spravedlnosti ČSR, ministru vnitra CSR, Výboru £s. veřejnosti pro lid. práva
a hun. spolupráci, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
/.../ Časopis VCíCíO z xal vycházet na rjaře r. 1979 díky iniciativě
mladých 1iáí
ze scvcrních Cech, kteří si opravili Ftndolu v Nrvé Vísce
na Chomutovsku :: ne: jejím pozemku pořádali hudební produkce nonkonformnich rockových slrcnin. VyetUDevali zčo
uriny DG 307, Bílé světlo
Umělá hmota, Plartib Peoplo a dalSí. Z potřeby informovat větží množství zájemeft o ur.vlcrgr*v.ndovou iiudobní sečnu vyšlo první číslo ča«opÍ3u#
který byl zatím bez názvu. U jeho zrodu s4-?.l Miroslav Skalický s Karlem
Havelkou a Františkem Stárkem. Teprve druhé číslo vyálo pod názvem VOKTJO.
Časopisu díl název výhled dc světa nekr-nformní a režimem utajované kul»
tury", naší i Sdhr-niční. Druhé číslo se již nevěnovalo jen hudbě. Rozšířilo sc o reportáže z různých neoficiálních výstav výtvarného umění
a roskytl© možnost oublikace autorCm paralelní literatury. V této podobě
vyšlo pžt čísel. Podstatnými přisoSvov-itcli byli od počátku Jiří Ne^ec,
a Ivon Martin Jirous. Ficaakční prísi, iniciativu a hlavně odpovědnost
převzal od druhého čísla František Stárek.
V listopadu r. 198Í provedla Stá+ní btazpečnott po celé republice roz*
sáhlé akce, jejichž cílem byla likvidace under^roundové literatury a
v prvé radě časopisu VOKNO, jehož šesté číslo bylo při těchto akcích
zabaveno. Po četných domovnícn proh?ídkách byli F# Stárek, Ivan Si.
Jirouc, Mil:« Fric ^ Michci Hýbbk «ctocni a obviněni z tr. činu výtržnictví. V Nové V.ísce provedla StB dokladnou domovní prohlídku, odůvodněnou pedezřerím z přechovávání drog. Iv in ¿4. Jirous byl odsouzen k
třem a půl roku nepodmíněně ve III. NVS, F. Stárek ke dvěas a půl roku
nepodmiň'řič vc II. NVS. Po uvězněni F. Stáika přestalo VOKNO vycházet.
Nenajel s . rr£jnizátor, který by mohl ve vydávání časopisu pokračovat.
Po Ct.i-kcve návratu z vězení v roce 1964 začalo VOKNO vycházet
\ p^střejií podobě. Od sed^iho
se Časopis stal •Sasopisorr pro

drahou i jinou kulturu", jak má uvedeno v podtitulu? jeho kult urní orientace se rozSířila, vznikly nová rubriky. Tuto podobu ei řas<vis ^ ichcval
draroso Informuje o hudbě, výt varn oři UTiění, literaturo, ok^logi:'.r filczc- •
fii, íilnu, div dle, literární historii np. Oa sedmého čísla r>c io.ké
zvýšil náklad. 2 pisvrdních přibližně 70 výtisků prvních pěti c/ssl :<br ba
na 3 0o Listribučrí ^Ic.n zastal stejný: rcz5ířit časopis stejnenorně :o
cele republice, V r. jg 13S7 začaly vycházet aktuality Vnkna - nSsíčr.ík
Vcknoviny. Jojich cjlcm Je infernovat čtenáře o koncertech, v .st a
literárních večerech ap. Redakce Vokna pořádala také výstav;/ obr\;zů, kreseb, ¿¿rafik a plastik na Střv lecicán ostrově, kde n\r\l vystavovat kdokoliv.
Vznikly též d\a tříhodinová Videomag .zíny Vokna, obávající zázr. r-.y kon.*tů urdcrgrcunáovych, punkových
dalších nokonfoř.-.ních skupin, záběry
z v,'stav, ukázky z 1 n.<tirskýoh řil\.ů, folková nosdr&vy písničkářů žijících v zahraničí atd.
Imi&rice Vrkna jn: en u:\~e vydání her Václ .va HavleAudience, Protest * Vořnis:! , b^ně Milana Kocha -fi^rv.c;náKarkulka,
s».ubor
undergroundových autorů středních l^t - Občanský pri\kc.z
prosím, ii.lraofické r^rác 3gona Eondyho a teologickou studii í.liljna lialobána - Bojovníci :a trpitelé.
,.
#
/
Uvozréní Frai.tišk^ StJírk^ povnaujcrtó za utok proti nezávisle kultuře
3 urriergxrundu, přestože oficiální tisk, r *př. východočeská Pochod'ň
a Jií kra crlicka již nehodnotí unaerground jako nebezpečná 'inutí preociilic ickou společnost, r*;le jako hnutí, která je ^ouze vedouc í;ii
icleodivcrznírJL centry v zahraničí zneusfvč>ir k pr^tisocialietické alctivizaci. Tak "Vižira z otevřeně nepřátelské posicc vůči undergroundu nfešel
k pocto ji odkryt eckéiiu. Zavírá přední eto^p-r-c.^ uncr-rproundu, ale proti
samotná.mu kulturn^u anutí nic neniá. Ideální píMurtnvou současné noci by
zř-vr.S bylo hnutí ¿bavené svých stč£ejních cf.cbností j bez jakékoli'
kulturní aktivity. /•••/
Zdeněk B.Iok, Rudé arnády 332. Pfíbri^ VIj ř/iurtm fendryth, Jvořeckého 3,
Praha 5; Martin Irind> ir\rku 1055# Kralupy n.Vl.; Mikoláš Chudin:0., Čechovo
24, Pr.ha 7; Bchuv.ír Janát, Bílkovo 10, TtoIvi 1- Jiří Kostur, F/.uikov 7,
po itn X^plicc; Stepán Kot, Kanerunskň 9,
cj Jun Lc.mtk., Tcaplová 7,
1; Luděk Warks,
hufcícii 11 . Tr.»ho 6; Vl^ii^ír Skrček, Šaldova 32,
Pr-ha U; Miroslav Vodráčks., T^plová 1, Pr-iia 1;

Induttri

v Tielte

V sobotu 8 # 4. i^osn VcíJi i] mezi dvín^ akce: i• T'>u r>rvrí byl televizní
ví .^os volby Liics ČG3R, který n^bíz^l obna^oná dívlcy, .sch.^cní přeavt5st ^ a
:: 'firiní titulu cokoliv n tou druhou byla 2. c-Cst f>:stiv ilu ii cuctriilovýcia
kctpcl v klubu Dieta. Nakonec překvapivě vyhrkl kcrjc^rt .i+ ak js^jr,; po překrnaní úskalí /únjvná cecta na kraj Prvhiy a odpudivá v - tupná M Xčb/
zr.alechl první tóny českého serkupení "P^prsV-y irž^r.yr^ G-rin- . Když
^•roriinu řp^tnou práci zvukaře a fekální výlevy jednoho du-ovního trpas"»•'v.? s publika /íí^r .u! NurmSí/, byl. to vpravdě zážitek, ^apre.írj? nlátily
i t^^kvu ryt:.ii-cou do čeho so dalo
zvláíi pr.'lodní skladba, doplněna
di i:;r>zitivy o. bar^vn./ii ^ilraen ou^es^ i vně navodila
rrťiSru pulr-éující
fabriky. Jor>
vr; rout ke nt.rcjůa«
?r
dl^uh(5 pr«-atJivce přivít^lc obccr^tve: .c' nublikam z ¿telené
oyjr.
L 'L-ignts^rfrnu sc- ozýval n«t.U8t&lc
r^jkuriící dít;'icý hl-^s HTo
.':lc 1 vrtí
ví, to ^udou anifíaj-ci,via?" Poté se
rozhrnula
d'?li aít#'ti 7.U ¡>ravdu. Na
u
skupín- OZW v -ortér&dch
] .vr / ^ ^tc^.r ^ch r.-*vf»>:*Ach, n/iperinající
ťvocít-.ve show.
^f-zi
ru^i^Mnty prroházL-l :-.a2 s tvórí stt;ícnou do úlisného
^be.ií;
.r>h(. i* Ur^Ču prc.itil aurtlavy"¡:--r*írckt-ir. ¿iosiel i ^c
^uvf-jktr.2
pou/.v.^nJ.
výb^mS
orclňující .la^^^ící bi^tít. Je?nr.-. ákedr., ¿err.bvlr.
tcxtV/vík
rvulcař/. rojvetíí aplaus z.ínk^la ^kl-úb^ uvelf
.
?Ju zón? p-^ í, lid.i r»: věr. í n# Písničky ^l.y ryclilo -a sebou
n>zu;;r::nSli .*ri ironizovat irviustriál/ a k dosycení obccc: tva byly
jednou
káni zp5t.
Pot n "lánlcc vil i opět únavné rřcst^vk... Poslední ":apela, kt-rf u jsen

s3.y šil/čt vrtnu ¿aoi z čnscých
důvodu nefihnul/, 2:.: • • JL3 sveu orr ukci
skopnutím f : rg^-ífj z podia. Do přecem nahrané hudby linoucí
z rc-orcdüktorü se z.JČSI o slevo hlásit opět výíH z:.ín ný idiot /IIasa3! řtaaaal/,
ale se stupňující ¿jr^idatí hudby byl iralocn. Skupina M.I#A.S» dotvářela
produkci z jstignoíáku kyt arou a n^dnír» néstr^jer.^ který 'js-...1 díky tuš r%
různorodosti uoSných induatriál-rnckocých zbraní nerozluštil. Ctlá
pozice by In nohutná u prmikulu do diváků kíŽdyn perwu £inctfir?:<? uče
by wšli rjdort. Běhcn nrcdukcc skngli ještě joänrho uílenáho t-ircčr.íkj
Zi nučck:iíc. n* potlesk zcizeli z podia. OmásRr.í pc&luch-tči < pou.*t31i fvl
k překop lni dolil rjřeotávky ^ :?á ^- scl pryč.
Co daht? -Jon hruw€ a v»t&X ksptcyf*
Pr^zrik UÍÍDKRORCJ^ A!/<CnCL EaKKJ u Miř. Lázních

J.G.íV:l3

/Sobota 21. 1. 1^89/
Jr*k jsen už rfipsal ve své recenzi o skupině f£czkcv«' 3<»r:d:'í, 7V'jdcházcjící vzniku li.a. Bmdu f nikdj rif,on n^vidíl tato ekuoinu živ^ vyrtounit. Zvuk a terdence tohoto souboru znósi z kazet .1 klasifikuji -;0
přínou v^zbu na invsnce čwPkých under/^r« undo~ých souborů 70. let.
Naví-°. Alkohol E-nd ijcví tyto ictence dálo • ozv.tjrt,
co* iu r^ po;:ir
ne, j ."íc přinošen i v použití ncvých industriálníc1! r»r v.:r.f ~:\pr. zvuk
rakve, r\áconi k.vjenů, řet5z-\f tanyetr^, nástroji n:.vydáv:".iicích zvuky,
pí íc-ilck, i to v porpolitorti se Ltst< výři nástroji , ¿yt »i u, úsr. osikou :i bicíiú. Textová ne U.^.Ennd z^ leskovou Condá£í zc«;£tné
etólc 30 u:S r.luvit c tc::tu aj-kei kvalitními /¿lokální/. Ciiunina vvr-.
v zái*í
V r.Ťípwieil
B «ndu ide c rozcáhl.4 t^le^c cirki 9 aktérů
plus host4* absolvovali 11 vcror>.yc!i orodukeí
vo dvru /IJeftiícc, Kraaelov/ z uuvodú riprosté oíralopti new^toaid'i. Poslední k noort abcolV(;val U.h. 2 -tnu v Ňi;:ovicich, byl tr. jadiný Z-J c. abonftj který iirél v sed
a t^ zc zoolu pr.-zuickýoh obvodu. Kc stěžejná irone¿rt-xi poufcoru pfctří
vystoupení n vemi
obr ^z-\ v ar^ch^du tinžovríiio co-u vo St. riženci
/vis pč^I».^ : VC!-TS/f 001 tzv. ¿mtiiiočokv
2 St dev^ká hcúokv ís.y r.a
hr:du H-jdynS
dakupinu U.A. Binou zcc tvořilo Kudobní tělono r^cidiv:\ity - občana Václavíka z iSor. Lázní/. 1 "1c *:rncert v Colnó ulic:i \
I-j.zni, rtr.rv Plzencc I. .:»ájkiiř Liďov:; dňn ft. Pis noc, Fctba I'..;r#Lť!zr3
vor^ap
ptmk. Na pedzm 83 onlásil U.A.Bjnd na 2trJn>;'cii Vr!;rrvi
av 3 definitivní zánik u ubezpečil příznivce o stile trvciící 'cjl^urní
frmtS ve Ttarjj. Plzeoci.
T* úorizili pv sobotu 21.1. 89 do Mar. Ti/zní, ^ t- jjrcr biíé obchodní«
ho
Dófleli. osléze oc uhnízdila v rest buráci IV. c tn skupiny Kubáň»
Dlužno pocrtknout, Se uctřr^dní Jktér ct «ror^ls^rocká
"r-nty V. Vrah oo
Rt^oil jci tš zni i trit nuUrávky »kl'-idb.v MEr r.zM z r:* ior -vov-^né dcock tzety Kuroveky rozuváho plochu z Iřďur. Lícní. ?rc.i?.ér *. uviděného vrcalnu
rockového souboru si ¿neváného ;%jt3ko MVlhVo^v.r vyplxt.ních ^ávlkú'1 se
knn^t v proateru Kubánské ror t -ur^cc. Nekrn . l'- ív;-.
t
g z důvodu
plceu R.J Cheb z-:vrol>i. Soubor, nyní chudší o ¿ví irirtr.)^cnt:;li6t"> sc
přemístil v ranci akct dr Lid. dor.u Úirvice tzv# 1*1 Pjiso. Tady soubor
zvadnul definitivně« N id pclcSoný^i hl.tva..i voc-;listu čněl ;}:.ri úrtfední
vi^ st ^ror.lz o c ke kulturní ťronty V, Vrah a st; zuvír-ici hodinou cd jo!
i r noko ^lotnXsft V" hkc-.nSren ^^řt r.^ rocnru půd \ StGrérm ^izenco.
yjtno ¿rd itj^-Se i-ní-ca •"ónic dc-búkl K d ^ u m í řrontr. vc St-ir6:i VlzcuCi
ncfí^ií /i \cvž 21f1. v Mjr. Wzr.ích
: 1- voliče tvrdš/«

Druhý koncert Jaroslava Hutky v Maàarsku
10. čerfna 1989, v sobotu, se v Budapešti uskutečni] druhý koncert
Jaroslava Hutky a pro aniěnu Jaroslava Neduhy. Tentokrát bez velkých
zrnatk*'., protože byi zajištěn no loňských zkuiicrostu ch vctfí sál s kapacitou asi 500 lidí a plně vyhovoval. Bylo zde i občerstvení a v přilehlém parku nocleh. Po organizační stránce váe v nořádku a k plné
spokojenosti více než 500 névňt&vníkfl z Československa a asi j0 přá-tel
ze zahraničí. Jim především patří dík za toto setkání. Koncert začal
aei v 13 hodin. Zpívalo se a v přilehlých prostorách jedlo, pile a poví dalo až do 2 hodin v ^oci. Tentokrát byls po celou dobu zábava v plném proudu, konec zastihl spící ien repatrnou část publika.
Písničky staré - n^vé, vernisáž, rozhovory, nová hledání rtarvch
přátel c báječná pohoda - to b.yly hlavní znaky letošního setkání fcochů
z Čech, Rakouska a HSaecka v MaSarsku. Skoda, z z Československa
tečí nepři jol zahrát a zazpívat ^iJcdo.
alo cesta domft byla oro nás sr.utná. Tři rozsáhlých prohlídkách na
celnicích bylo zabaveno velké množství exilové literatury,
^rá byla
v E d-jp 03ti k dostání. Hodně lidí přišle o p^e,fialjí to jiet~ čeká .
Ve Štírově pasy vraceli s oznámením, Se pošlou hlášení m odbory pasů
r viz. V komárnš nekontrolrv ili auta, jen vlaky, pasy viz Stčrr-vo»
V Rajce /Bratislavu/ prohledali všechno, i rezervní pnett.- .tiky. Pasy
si pnr.ech tli, kdoví na jak dlouho•
Tohle v drbe, kdj jc v Uacíarsku bě^ně i; dontóní v paň-arStině Orv/cl,
Hsvel, Vaculík atd., kdy se tam likvidují z 'tara-y a dráty n .. hranici
s Hakouskem, kdy je už samozřejmá necenzurovaná a sv^báSn* dislcusc
o Čemkoli, kdy vznikají nové strany bez rizik, porscuce, >ciy m. Kudá
armád:, stěhuje opět doiaů j MaSaři volají po neutralitě .a t.uic úé.le....
a tady ... Jak dlouho jožtě?
Ha poďsin 30 ovjdeme zásc. Přijeflta taky.

DalSÍ krok k vStáí otevřenosti
25» 3. v 15.CO mela na Le^onsí-ó oláni ookr.-fiov.it série reforj.slních
sobotních setkání. Ve stnrnvôrcu dobu cy
níetS shromáždilo nšcc
kr.rem 50 účaítriku; ti zàe v ¿i .ak nebyli s-joí. Kle?: i -o stává jí c.íiti skur>in?cs 1 se pohybovaly desítky pozorovatelů s průkazy StB? asi 4-0 uniformov:;ných příslušníků, z toho 6 se , sy. I r cbvyLlé irrrt.r le r-Lv.rsiv'Ch průkazu, filmování a odposlechu rozhovorů ru'.Gl -de valy v'z v v
v
chodu a diski ae byla tedy přesanut- dc prostor S p e r j c ! p i v n i c e .
Bohužel, také zde-"Sí klima otevřená debat S pří li:- ru .rélo. Po úvoCr.ích
rlovcch Petry Konrádové byli přítoraií zr :vu logit i .-rv.jni a t i i s r-ich
z .drželi. /Lubor Kohout - Klub právní ocr.r ny, J
-::.p.p.
a
tr i Konrádovi - NiE/ Odrůd byli r.ř-vrzeni do bud-vy Síto L?rtolc—
když si rre
dokonce ani t -uy ro- * *li velnou chvilku, vrátil ¿¿o na Lotnou
ďo
flicc
Fr. Kri^íl: ;. Tady prodclali ric-7bvtný výPloch
; po osmé hrdinC byli tropus*čni•

?r tr- 'tni pochod ko.V,r Turnova
V oonušlí 27.3. uspeřádili čl.jnr.vé ?.MS z v ?umovn protestní ^c-chod
na podporu československých rclitic cých vSzňu. \l:co se aúčšetřilo přes
50 demonstrantů: tři
^ Prahy, zbytek z Libei-cc, Jablonec, hrádku V
v
Tv.mnva
V
pe?*odí
yl.y
ne^cr-y trans.-)J^oncy s
iyi "Svobodu politice
kým vrznťVn - MervrioT % p tvevé, Dvořák, stárek, Jir^ue, Cibulka,
Fajmrn" â "Propustte ...«litické věznět". ?rjvud mířil ruSrerr rc.

Va:.~ t-^Inský &á:nek, Hrubou okáia a v závěru, se obrátil zpét do Turnova.
V •Gn;n;/ri oř ek vápení ni bylo tleskání a sympatii?; v. jící projevy místních
obyvatel + nadšení osádek kolen projíždějících automobilů. Bezpečnost
bahen ?snihcdincvó manifestace svůj okamžik tentokrát evidentně prošvihla, neboí její hlídky se na místě objevily až poté, kdy se de a:.nstranti
rozjeli do svých domovůZpráva z Prahy
Čcskd d?ti společně' se skupinou FražfGŮ oolczili 21.3. v 17#0C
u Pra>i?ho mostu V:v,ici Vv-řl i: polníku štábního kapitána Václavi
Morávka,. Ctazl y :
^
c ' xótr: teto význačné osobnosti čs. zahra nicníhc prct:.£a istického odboje a>dpovčděl Petr Placák, po čerž se
přítomní rozešli.
Letský den v Fr^z^
Nezávislá inici-.it.ivy uspořádaly 3 6. na Střlack4m ostrově Dětský
den. Ffi >.lc rci 70 dčtí v doprovodu asi 100 dosošlých^a pod ochrarou
n£fcrlika příclu-níkfto Ry~ - pri^rav¿no onoho her, soutěží a cen; pro
dospělá pák na záv^r fott/lovy turnaj. Tnho 30 zú^a^t^ila mužstva TíMS
Mír. klubu J„ lenticna., ^.. . - v ch dětí, Vckn^ a Sgoločrcc+i za ve-^-i-.." a
společnost. Der. ca
i když filmující příslušníci obe. \r?
á'¿eli. -"i. siru o ale říci,
ci.ranili /nevím koho/ občtavě až do vec-ra,
navíc
nc;r>ebrnezbili ani nehonili. Za to ¿irr* byla odevzdána
cana pro vítrfotbalového turnaje,
žije HDJ!
2pel. čnost za vorclciSí společnost
vyhlazuje o;
1.5.193^ "Bčii třídnu Politických vázňů Zi propuštSrí
politických v\zndff
Cd oha-^iku vvul^iení chceme v tomte xtéhu n e o ř ^ t r ž i t é
pokračovat až do prc f.u^t*rí váeak politicích vSznů. Každý denr v 17 h
vybaVio první boSec. Ve dnech soudních procesů vyběhne první b :ř.ca již
pc aV~v_Čorí líčení. Bozi '.a ou byv. Pcčk^va paláce /cd na. u u "Lide
bděte- i V dolů sr.ěre:.: di Jindřišské ¿z na konec třídy Politic:.,:'eh
r.;ih. jo třeba za každou cenu dokončit. Eecot nuže 1; .•.*'.:oÍiv
a r i V : z v o n e trvale a právě pr^purVbáná politické vězně, aktivisty
nozávi.^lýc i iniciativ a to i zahraničních, Ti, kdo přeběhnou, at cznání
''pr&bah" na některou z ní Se uvoci^nych adres, a to korespondeiičnín
l?atkc-ji n^bo telefonicky. Stačí uvžst jnéno a den.
Dnes běříne ny za vás, zítra poběžíte vy za nás!
Payncf fcikrvcovn »20 00 Pr.¿a 2f 2353231
Lubcj Eychvald::k.ý. Kií/.ová 46, 150 00, P> rv. 5
E & v S t ¿ n o v £ f nrv^kcvýcř: 41 , 130 00 Pra.:?. £f ¿¿218084

Vrk^ovin;/ si dčlá+a sv:i. Jerich tvíř zálesí i
vis.
r
př: spa vky i dále na odřenu £ o n o . V w * . řití «.i na M-^r-a . Čuň»s:!
Připojte slí k r i'í »^dpisovce!
Redakce

JTed-rrlnírnu shromáždění
předsednictvu vlády CSSR
ftiňirtru spravedlnosti ČSR
ministru vnitra Č3B

V Praze 1.3.1989

Dru* 23. 2. byl v české Třebové zadrV.cn Franr.iSek Stárek. Po domovních
prolalícllr^oh:/ při kterých byl mime jiné zabaven celý náklad VoV.no v in
C. 13, cy . 7. o stylový strej, psací stroj s r vnětl, počítá? a na blanách
•jřepsaný
-op: vOICNO. č. 15, byla prokuráterem JUDr Jaroslavem
.Vázancom r«a
uvalena vazba. Zprvu mu hrozil tróst odnětí
svobody
na
e
;
^-/ríoú
nebo
peněžitý trest ve výtfi 20 000 Kčs. Oba tres*"
: Ahly být uic- .r. 5.
Byl vóak překlasifik^v.ln n? tr. čin pobuřování a v rruc.
^ b í &u hrozí trest odnětí ;r
svrb-dy až^ao pěti lot.
Jde o itol' ¿--'átní :;rci, který aá^zřojně za ú "I ziikviucvat
nejstersí ur-c . v ¡v--áriový časopis v Cechách. VCKN0- časopis pro
druhou i rlinou kult~-.u. - za jehož vydávání byl F. Stárek již
jednou věz-něn, a to v letech. 1931 - 84, začal vycházet v roce 1979
Žádáme okamžité ukončeni všech perzekucí nezávislé kultury v Ce^ko~1.ov4.nGku, propuštění Františka Stírka z vazby a protestujeme proti
~:.ho trestnímu .-tíhání*
".u:'/rk Itarks, Na hutích 11 f Praha 6
tfartin
Printa, Hůrko 1055* Kralupy n.Vl.
T
iv.::;ír Šrámek, M 3 rozcestí 2, Praha 9
-'.něk Bálek, Rudé arnády 392» Příbram
laainír Surček, Šaldova J2, Praha 8
\ fžídonti se připojují tito další občané
...áuo/hůlkovýn píorrea/:

Bydliště:

Podpis:

