YDL PR&UA - ?8.SBRVI3 - PČEKLED W^LCSTjt OD 21.10. DO 3.11.15M
1. V návaznosti BA nadržení a uvěznění Petra Cibulky z Brna a mladiatvěho Jiřího
Stencla z Litovle dne 14^10. (viz YIA Praha, pohled událostí 13.*20.10.,odat.y
hyli dna 2$.10.zadrženi, obviněni a tr.Sinn útoku na mátni orgán a orgán
spoleěenakě organizace podia 3154 odzt.2 tr. ták ona a později dáni de vazby
měatakěho prokurátora v Brně Ivan M. Jiroua, 44 letý aktiviata Charty 77 A dalčích nezávialých Iniciativ (mj.apoluvydavatel undergroondoT^bo Xaaoplau Yokno) ze Stará Říše a Jiří Tiehý, 42 lety signatá* Charty 77? JÍr?ís a lichý
autenoitizovali podpiay 271 občana ča.úřadům, obvinující atátní orgány^ že
zavlnilL smrt politického vězně Pavla Wonky letos v dubnu. ?reatai ztíÁáui
proti iřLm bylo zahájeno práv! o tímto zdAvodněnim. Byly provedeny domovní
prohlídky. Oba jsou ve vazbě V Bmě.
2. Dne
a 22.10. byli zadrženi, obviněni z přípravy k tr.ěinn podněcování
podle 8 1*4 tr.z. a pozdíji dáni do vazby dva aktivimtá m e - Tomáš Dvořák,^ l
a Luboš Yydrmj 42 le^ířoVeMSyydcmcrvni prohlídky. Tomáš Dvořák l^yl ucv^zněn
tábďhlss! několik hodinn potě, kdy několik set přialušnikA Btátatí a Y*** j*á 1
^ezpeínoati ee pay a jednotek Lidových milioí? vyzbrojených střelnými zbrani mi a ostrými náboji (tzv.ěkcrpi^ny? jde o automatická zbraně, kombinaci eamo- palu a piatole) přepadlo a zadrželo aai 40 ělenA
ktoři ohtěli nepořádat
dvoudenní jednáni ve srubově* táboře u^obg%^Lbín y ^crese Litoměřice. Přípravy k podnžocvání ae máli Dvořák a Vydra^tím, že ae chystali rozšiřovat l*táky
k nezávialě manifeataoi k 70.výročí zalomení Ss.repuhlikyy avolAná na 2 M 0 . d
27.10. h;la vyhlášena poměrně rozaáhlá amneatio. Ť^á ae azi 7 * 49 H
tiaío ěs.věanA^ velká většina a těchto 7 tiaío hylm propuštěna ma zvoboda? -j]
.^jaenší Sásti ee trsat mkraouje o 2 roky. Celkově ae údajně týká aai H O 000
^ občanA ^ byly totiž amneatovány všeohny podmíněně tikety m tr#zty tzv.nápráv*
něho opatření (strháváni ěáati platu) za vBeehny předohozi roky. Amnestii z#
však netýkala toho? kdo byl v posledních 10 leteoh trsstán nepodmíněným traat#^
-odnětí evobody pro úmyalný trestný Sin nebo toho? kdo pro takový Kin byl ve
výkonn trestu v posledních 10 leteoh. Dále ee ae týkala nikoho? kde zi odpykával nebo měl oápykávat treat v H . a III, (tedy příanějŠí) nápravně výchovná
akupině); v nichž je umístěno kolen 60% všeoh věznA. A dále a# netýkala p^ohatelA některých treatných činA? od vraždy a# po úlatkářmtví. Msjběínějži
politickě paragrafy - pobuřováni, hanobeni, podvraoeHÍ republiky zpod. nebyly z amnestie vyňaty. Velkoryae byl dokonce amneatován tr,ěin opuštěni
republiky, ovšem jen za podmínky; Že pachatel neprojevoval nebo neprojevuje (0
nepřátelaký poměr k republice. Za uvedených omezení byla aameetie dmouletmý
n nedbaloatníoh treatných 5inA tříletá. Pokud jde o 10 politických věanA?
hájených do 14.10. (do zadržení Cibulky^ atsnola^ Výborem Ba obranu Heapr*vedlivě atíhanýbh^ měla ae amnoatie týkAt^íSl^^tMKa^ Kamila P^troviokáho?'
Slávka Popelky a Daniela Mráze tak, že něU být propuHtěni? a Ivana Polán^
akáho tak, íe 4 l*tý treat mu měl být o dva roky anížen. T0H3 věek atm^ do
^
dnešního dne nezjistil? že by $ jmenovant^#yl4 propuHtěnt. imneetie ee netýká Jiřího Boháče? Petra Hauptmanna? jjitcnína PemickáhogaJiřího Wolfay protone (krczosě dalších dAvodd) jaou vězněni v H . a HI.WTS. A týká ae rovněž íty^
dal&íoh politických věznA? je jiohž případy YONS eviduje^ odaoumonýoh za vyzvědal a tví - Joaefa BS-era? Františka Veiae? Yiktora Dedery a Ondřeje XI Hooha. ÍPátý^ ob$an KDR Michael M l e r / byl již před
!aa^m předán orgánAm
HDR.) : novýoh věznA^ zadržených v poaledni dobí? ae měla amneatie týkat Tomáše Dvořáka a Luboše Vdry? dále Jiřího Ťioháho, a rovněž Jiřího ítenela.
(Cibulka a Jiroua byli v poaledníoh letech již ^ězněmií pro úmyalný treatný
Hln, a proto ae na ně amneatie nevztahovala.) Tšaně před vyhlášením amneatie?
dne 2Č.10.', provedly yšak orgány 8tB tzv.překvaliflkaoi tr.ěimA reap.rozšiření trestního stíhání u Dvořáka, Yydry^ Tioháho i Stenal*! k překvalifikaoi
došlo i u Cibulky a Jirouaa. Vaou nyní obviněni z tr.Sium pobudování pedlo
§ 100 tr.a.^ tatzzizziH* a treatni sazbou do tři reap.pětl l e t ^ takíe ze na
ně amneatie nevztahuje a zAatáváají nadále ve míaaaá vazbKy a to až na Jiřího
Stenola; kteiý byl propuštěn 2€.10.jako mladiatvý na avobodn.

- Ca.eervla 21*10.-3*11*- at?.2
fe dneoh 27.-20*10* provedla Štítní a Yeřajná bezpecboot po oelánmdzení rapu- r — \
Miky rozsáhlou rAzii$ při níí zadrZela A na nXkolik dnů uvěznila zhrubA 200 /H^ '
Xa.obKanů* Převážná vHtíina byla zajigtZna podia zákona o 9NB na 4a hodin a.

závial^ aktiviaty A Bma^ GottvaldovA^ Bratislavy^ Chomutova atd* f r^
tiaztního atíhání ve v%oi pobudování (zatín bez konkrétního paohatela)^íbyly ^
provedeno 23 Aoaovníah prohlídaky při nloM zabaveno 1 reprodukční zařízOní aa^
mizdatová literatury* Tři 11 dě ae navrátili? byli obvinSni a uvalena na n8
vazba* Jda a Otce Františka Ríznu$ kat*kn3za bez atátního Bouhlawu^ 45 lotáhc^
ktorý byl obviněn pravdgpodobnš a tr*pobuřovdní, jehož aa míl Aopu%t!n rotKiřováním leták?,oana^ujíoíoh nanifeataoi 20*10* IBtDEUč Oteo Uzná MjO ^
ye Yalkýoh Opatovloíoh na HpravS^ zadržen byl v Uherakám Hradišti A vSznSn ja
y Bm$* Provoděna domovní prohlídka* Dála jda $ aignatáf* Charty 77 a vydAtat*^ H
la aamizdatovdho kulturního Naaoplau Hoat a Brna DuKana Skálu^ 39 letáho*
^ '
Byl obvinXn apolu a strana Cibulkou A Jiřím Stanolan A pobuřování podia y
8100 odat*1a^3A tr*aá!c6na*y hrozí ML (atajnS jako Cibulkovi) lr**t do $ ló^A
Provedena domovní prohlídka* Y tá%a v*oi proved*ha domovní prahl.ídká dí#
&
i A Jany Soukupová a BmA^ kdá nalezena aarnizdatavá dílnn^
Jř^ "
'
Cibulka A Skála jaou nyní obvinováni a rozmnožování A rOABiřování M f á M t V aamizdatov4ho 5tmáotidoníku Infor?naoo a Chart! 77 *
ř ^
Ae ^ou&třédování nazávialáho nSaíXníku MAwvá noyiny dalSíoh O b d o ^ o ^ ^ ! 3
ptíblikaoí^ ^ Třa^i ppoatižanou, která po polioejní razii zůatává v# yčzízíy F
letá aktiviatka NVS JUDr^Hana Marvanováy ob*in3ná rovniK* z pob^ '
M
řovánÍ! m3la vypracovávat y září a říjnu t^r.t^ačty^ úto8íaí na K8C a anig,
íujíoí obranyaohopnn&* státu* Jo tady uvSzn&na oalá deklarovaná radakoa
p
Bulletinu NMS? KaryMioy^$ Dvořáky Vydra*
*
rj
Dna 20*104 byl ná záklAdg přadohozího rozhodnutí krajškáhd 00u4u f Bxn! ^
místěn do payohiatrioká láSobnyiy KromSřííi AuguAtin Navrátil^
lat^ k^-' " R
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^
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KanA* Podle aoudního rpzhodnutí mt byla &mžnčna. ddaavadaí <4úzbulatAí aohrann^ ^
' payohiatrioká láSbA v láčb^úatAvnÍA
^
"
" '
Dna 27**10é ca konala y Praze na YáolAvakám
oíiaiáiní MÍfWÉtaoO /
)k70*y^ro8í ga*aamoatatnoati^ Podia danního afioiální Xa*tiaicu ae jí zú*
Saatnilo 200 000 lidí* Cifra jd zoela nesmyslná; aaričzní odhady ae poshybují mezi 10 aX 20 tiaía^ nSkteří západní novináři uvádSli naoelýoh
10 000 lidí* Mezi přítomnýma! bylo velká procento zazy příaluáníkA rapreaívníoh
aloíek v aivilu$ Honová KSČ aa ú8aatnili organizovaAX apod*
Proti nazáviAlá manifeataoií kterou ovolaln Chart* 77? NHS? DOmokratioká i[hiciativ*; Čeaká dXti a HPUSA)! nasadily státní orgány tlaíoa příaluíníků
^ozbrojanýoh aborů* Do Prahy bylo etAKeno oalken 35 000 příáln&níků BKB*
Yáolavaká n^nSatí ^ylo praktioky uzavřano. přoat#
podnřilo,proniknout nnphaobXanAn^ foKet na Yáolavakán námXatí zo odiuLdnj* ^ / M AK 20 000
^Ha^níkůŠ^ofioiálni Ha.tizU Kvadl 2 000$ DalNÍ HAá M*ife*tovali% př^lohlýoh
po tytlAíonjC,§ táo^yzkáhA n á m ^ ^ Sáat * ^ ^
^
kdy ^yló. opXt nškolUc tiaío
Aé^ ' :
jprahláSaní Charty 77 A MS* Jřolioia pouXila obník&y vadníoh A M ^ alzního
plynu y A AA StaronHatakán ^ámčatí dokonoe obrnXnýok trahoport^rl*..^dnáAÍ
[ ^azpabnaHi Sylo !^Ato valmi auroví* ^adrXeho ^ okolo ^ovky lidíy t^tXinA
^ táho! voS^rA propu8t!na jak^podzřalá A přeBlnu proti yzřajnámA pořádku
(maKnoat y^zaní do 3 *Saitd Aabo pokuty do y 000^-K5a)y nXktoří óbyiníni
A ty^Atn^oh
z návrhem BA yazbu. V0!B naná zjiKtKno^ AdA yo
AHcdů

VlA * Ca.servia 21.10.*3.11.-^atr.3
8.Nezávislá manifestace proběhla taká v Brně, kde ae na nám.Svobody dn
28.10.v odpoledních hodinách shromáždilo asi 4 00 lidi. Policie proti
nimm zasáhla mnohem mírnBji než v Praze, dav pouze rozehnala.
9. Jan Urban, signatář Charty 77 a aktivista Polsko-ťa.solidarity, byl
27.10.vysazen z rychlíku Praha-VarSava na státní hranioi* Po osobni
prohlídce byl uvčzněn a ostřími na 2x48 hodin. MzitylbMntxx Při propu$
ní mu uX nebyl vrácen cestovní poa.
Poznómky - dodatečná - k 3}** předchozímu textu.
K odst.4: Mezi zajičténými bylo velká procento členů NMS a mladých lidi
vůbec. NMS je vBemi represemi, včetně uvěznění^ velmi postižena.
K Odst. 2-3: TomáS Dvořák, Luboš Vydra a Jiří Stencl ityi v rámci NMS
aktivní při kontaktech y nezávislými iniciativami potlkými, zvl.KX WiP^
LuboĎ Vydra a Petr Cibulka jsou členy Polako-ča.solidarity.
Konec textu. 3.11., 14 hodin

