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1. Dne 20.12. bylo současně v Budapešti, Moskvě, Praze a Varšavě oznámeno, že v Československu, MaSersku, Polsku e SSSR působí Východoevropská informační agentura, nezávislá na státních orgánech. VIA
pracuje již několik ÝirfnxTcn měsíců. Poskytuje informace všem, kdož
o ně projevuji zájem, především pk pek nezávislým vydavatelským iniciativám /samizdatu/. Sdělení o práci této agentury podespalo 14 nezávislých novinářů z jmenovaných čtyř zemí, v československu to jsou
Petr Pospíchal, Petr Uhl a Jan Urban, páěti pracovníci VIA představují zahraniční odbor SIS /Informační servis Solidarity/, dva sovětští pracovníci VIA jsou z nezávislého týdeníku Expres Chronika.
2. Dne 10.12. vyšlo v Praze souhrnné sděleni VONS, který je členskou
ligou pro lidská práva Mezinárodní federace pro lidská práva FIDH.
K onomu datu VONS obhajoval 14 vězňů svědomí resp.politických věz^
t
nů, dále registroval čtyři vězně, odsouzené za vyzvědačstvít hájí
dále Augustina Navrátila, který je nuceně internován na psychiatrické
léčebně a větší počet osob na stihaných na svobodě; z nich je pro
účast na manifestaci 28.října stiháno 5 osob pro trestné Činy a 15
pro přečiny. Mezitím byli však propuštěni na svobodu 3 vězni svědomí,
^^<S*hújení
VONS:
Ivan Polanský, jemuž soud podmíněně odlo^
o
t ? Dne Xí 15*12.
*
j^-y^žil zbytek trestu /necelý rok/ na čtyřletou lAůtu, dne 19.12. Lu^^^ Vydra a Jiří Tichý, kteří byli vězněni ve vazbě dva měsíce;
trestní stíháni proti Vydrovi i Tichému pokračuje na svobodě, Vydrcvi hroší trest do tři let, Tichému Radt po nedávné překvalifikeci
na po^bu^cváni dokonce do pěti let. XXyywy Trest kxzx do pěti let
^ hrozí rovněž Ivanu Jirousovi, který zůstává ve vazbě. Dne 19.12.
^
^ byla v Brně zatčena inscipientka Divadla na provázku ing.Bva Vidle'*- řová; byla obviněna z tr,činu nadržováni; korespondenci potenciálním
svědkům v tr.věci proti Petru Cihulkovi měla mařit vyšetřováni. Je
pravděpodobně ve vazbě. V této věci provedeny domovní prohlídky,
^
^ a to u Evy Vidlařové dc^na a na chětě, dále v Divadle na provázku a
t^j ^ v bytě matky Petra Cibulky. Petr Cibulka a Dušan Skála zůstávají,
^
^stejně jako Ivan Jirous, Romáš Dvořák a Hana Marvenová^ve vazbě,
t^ t^Otci Františku Liznovi potvrdil dne 21.12.krajský soud v Brně rozsudek za přečin na 2 měsíce, takže bude propuštěn na svobodu 26.12.
j
v^l $lávka Pop^lky^ kt*ré im*lo probíhat
- ** ť
A
Augustin Navrátil,
který je nuceně hospitalizován v psychiatrické léčebně v Kroměříži,
y byl 20. 12. propuštěn na 5 dni /tj.do neděle/ na propustku domů. ÚřaSi!^ ^ dy tím chtěly zabránit manifestaci, která se měla konat 21.12., v den
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60.naroz*nin p.Navrátila. Slávek Popelka, který je ve vazbě od 29.
11., byl dne 22.12. odsouzen k osmi týdnům odnětí svobody a k propadnuti věci /cyklostylový támeček, barva atd./ ze přečin proti veřejnému
pořádku, k± jehož se měl dopustit xaxix koncem listopedu v Praze a
Brně rozšiřováním letáků, vyzývajících v manifestacím za svobodně volby,
skutečnou přestavbu a odstoupení Biíaka. /Jak znáno, tento konzervativní
politk mezi tím skutečně odstoupil./ Rozsudek, který vynesl zRxtxk sa- .
mosoudce městského soudu v Brně JUDr.Vladimír Dlduhý není v právní moci,
Slávek Popelka se proti němu odvolal.
3. Cs.helsinský výbor, člen Mezinárodní helsinské federace pro lidská
právě, se obrátil dopisem z 21.12. ne prof.Zdenka Dienstbiera, předsedu nového oficiálního Výboru čs.veřejnosti pro liďská práva a humanitární spolupráci s návrhem na spolupráci jak o oblasti úprav
právního řádu - zde jde o to, aby čs.právní řád odpovídal oběma mezinárodním paktům o lidských právech a dalším mezinárodním
úmluvám - , tak při řešeni jednotlivých konkrétních případů porušováni
lidských práv. Helsinský výbor se také obrátil na prezidenta republiky, jehož upozornil na to, že Státní bezpečnost obešla jeho amnestii z 27.12* tím, že u několika vězňů svědomíik překvalifikovala jejich trestné činy^ tak, aby tito vězni nebyli amnestováni.
4. Člen Výboru na obranu H+Marvanové, L.Vydry, T.Dvořáka a T.Tvarocha
Zdeněk Bálek se obtátil otevřeným dopisem na M.Grobačova ve věci
vězněné matky čtyřletého dítěte Hany Marvanové, která xn je obviněna
výhradně pro svou činnost v Nezávislém mírovém sdruženi.
5+ Od 16.12. není v československu rušena rozhlasová stanice Svobodná
Evropa. Stalo se tak po čtyřiceti letech. Tento fakt je široce diskuT

tován a příznivě přijímán velkou většinou čs.obyvatelstva.
6. Dodatečpě sdělujeme, že dne 28.11. poslala skupina Důvěry z Lvova
otevřený dopis prezidentovy CSSR a čs.vládě, v němž apeluje ne propuštění
tři členů NMS z vězeni.
7+ Dne 10.12.1988 byle v NDR založena Bx nová významná iniciativa pod
názvem Arbeitsgruppe zun Situation der Menschenrechte in der DDR
/volný překlad* Pracovní skupina, zabývající se lidskými právy v NDR/
Vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv a obou mezinárodních
paktů, požaduje, aby NDR přistoupila i
těchto
paktů a klade si za cil monitorovat porušování lidských práv v celá
jejich šíři /politické, občanské, kulturní, sociální atd./ Skupinu
členové
založilj; již existující iniciativy, a to Ininiativy ze mír a lidská
orává, ^Knihovny životního prostředí, Pracovní^knuHJsolidární církve
tska^zDurynske, lipské skupiny Lidrkë prava, lipské skupiny Spravedlnost
a Mírového knuhu z Naumburgu. Nová skupina udává sedm kontaktních
adres a jeden telefon.
KONEC 18 hod.

