VTA PRAHA - Cs.servis - od 11.11. do 17.11
1. Mezinárodní sympozium Československo 88. které se mělo konat v Praze ve dnech 11.-13.11, bylo zmařeno policejním zákroky. Jak známo,
mělo být toto třídenní netkáni věnováno čs.dějinám XX.století, jmenovitě událostem let 1918,1938,1948,1968 a jejich vlivu na dějiny
evropské. Sympozium pořádalo pět nezáviálých iniciativ: Ch 77, Dl,
NMS. JS a SPUSA. Organizátoři sympozia a předpoklódaní čs.účastnici
byli zadrženi Stótm bezpečností? většinou již 9. a 10.11. Dvacet
jich bylo uvězněno na 48 hodin, většina z nith ještě na dalších 48
hodin, u Ludislava Lise byla oznámena a započata dokonce třetí osmačtyřicítka. Policejní zajišťování na 48 hodin - navíc prodlužované je jako prevence nezákonné, výslovně odporuje a zákonu o SNB, podle
něhož Bezpečnost jakoby postupuje: zajistit nejdéle na 48 hoain k pro-*
vedení nutných služebních úkonů je totiž podle tohoto zákona možno
jen toho "kdo drobnými výtržnostmi nebo jiným nepřístojným chováním
ruší veřejný pořádek". - Zhruba dalších třicet čs.občanů, které policie podezírala, že ne chtějí sympozia zúčastnit, bylo po celodenním
zadržování v policejních budovách propuštěno s varovdím. Část zahraničních účastníků nedostala čs.víza; do Prahy přijelo 22 zájemců o
sympozium z deseti zemí, mezi nimi předaseda Mezinórodní helsinské
federace pro lidská práva Gerald Nagler a bývalý m±x±x± nizozemský
ministr zahraničí van der Stoel, který po ustavení Charty 77 jednal
v Praze s jejím tehdejším mluvčím filozofom Janem Patočkou. Před zraky zahraničních účastníků byl čs.policií dramaticky zatčen dramatik
Václav Havel. Cizinci byli varováni, aby se sympozia neúčastnili^
Uspořádali nicméně několik protestních akcí: předložili protestní
dopLsy na ŮV KSČ /adresováno Jakešovi/ a na čs.policii, shnomáždili
se na nizozemském velvyslanectví za přítomnosti osmi velvyslanců či
jejich zástupců ze zemí, jichž jsou občanyp a uspořdd&li pietní akt
u hrobu Jana Patočky. Navštívili rovněž některé BnnRxBCĚbEáxjt nauvězně-*
né nezávislé aktivisty, zvi.z Charty 77 a Nezávislého mírového sdružení. Dne 13.1
uspořádala část zahraničních účastníků spolu s představiteli čs.exilu ve Vídni tiskovou konferenci, jíž se na Západě dústalo velké publicity. Rakouská televize dokonce vysílela záběry ze
zatýkání Václava Havla v hotelu Paříž, kterému se podařilo setrvat
jen něko&ik desítek sekund v přítomnosti xa shromážděných zahraničních
účastníků sympozia n sympozium formólně zahájit* Na následné helsinské konferenci ve Vídni podali protost proti policejnímu zásahu vůči
sympoziu delegace USAg Kanady, ÝKKKJO Velké Británie, Itálie, Nizozemí
a dalších zemí. Diplomatickou cestou vyjádřily své protesty i vlády
zemí, které v zájmu své koncepce "ostpolitiky* si nepřejí publicitu.
Charta 77, NMS a SPUSA vydaly dne 17.ll.prohlóšení, v němž mj.označují sympozium za permanentním
2. Devět aktivistů nezóvislých iniciativ - NMS, Ch77, VONS a kulturního
undergroundu, kteří byli uvězněni v době od 14+do 28.10., jsou stále
ve vazbě. Hanč Marvanové, Luboši Vydrovi, Tomáši Dvořákovi, Jiřímu
Tichému^ Ivanu Martinu Jirousovi, Otci Františku Líznovi a Stanislavu Pitašovi hrozí trest do tří let, Dušanu Skálovi do pěti let a Petru
Cubulkovido deseti let„ VONS vydává o jejich pituaci pravidelně sdělení, apeluje na mezinárodní solidaritu. Rozvijí se i domácí solidarita. Vznikl Výbor na obranu Ivana M.Jirouse, jehož členy jsou nezávislé kulturní osubnostR*
3. Tři lidé, o nichž bylo známo, že byli ve vazbě prokurátora jako obvinění z tr.činu útoků na veřejného Činitele, jehož se měli dopustit
při manifestaci 28.10.na Václavakém náměstí, byli ne základě soudních
rozhodnuti propuštěni ve dne 7* a $.!!+ na svobodu. Jsou to 20-letý
učitel Petr Chmele?', 51-latý veterinární lékař Miroslav 2aák a jeho
manželka 51-let% Věra Zákovó. Jsou dále trestně stiháni na svobodě.
Prví soudní řízení, zahájená s několika dalšími účastníky manofestace
pro přečin, byla odročena na konec listopadu.
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4. Prudký obrat státních orgánů, které vp posledních několika týdnech zaménily dosud relativné tolerantní postoj k nezávislým aktivistům za postoj
repreaívní, bude -podle předpovědí z Rakouska - předmětem reakci rakousch sdělovacích prostředků i vládních míst během návštěvy tajemníka
KSČ a člena jeho předsednictta Vaaila Biïaka, kterou zahajuje dnes.
5. Z kruhů blízkých pražskému diplomatickém^ sboru se dovídáme, že oficiální návštěva prezidenta Francouzské republiky François Mitterranda v Československu se uskutečni od 9.12. Bude to první návštěva fr.prezidenta
v Československu vůbec, a to od jeho založeni v r + 1918. Fr.listy, jmenc
vitě Le Monde, zpochybnily nedávno vhodnost této návštěvy v době^xkdyx
nového protidemokratického kursu pražského vedení; xylX Le Monde také
vytkl ministru zahraničí Dumasovi, že nekriticky hodnotil po své zófi-.
jové návštěvě Československa stav lidských práv v této zemi* K V současné době se v Praze v nezóvislém prostředí diskutuje, s jakou rozhdanstí
je Francois Mitterrand ochoten protestovat proti policejním excesům poslední doby a zasadit se za uplatnovdí lidských právv Československu.
Spekutuje se také, zda budou na setkání s ním pozváni nezávislí aktivisté a zda takové setkáni bude mít oficiální nebo jen prvátní ráz*
6. Z londýnského Palach Presau přišla zpráva o policejních represích v NDR
v souvislosti s nastávající návštěvou rumunského diktátora Ceaugeska
v této zemin Od 15.11.jsou zde policí drženi ve svých bytech - jen s
možností nákupu a pod., ale se zákazem vsupu do jiných bytů či setkání
s přáteli - členové Inciótivy x za mír a lidská práva BErbel Bohleyová,
Wemwr Fischer, Oerd a Ulrike Poppeovi a další.
Konec, 17.11., 18 hodin

