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1. Dne 2.1.1989 se jako každoročně vystřídali mluvčí obřanská iniciativy hnuti za lidská práva Cherta 77. Místo dosavadních mluvčích,
Stanislava Devátáho, Miloše Hájka a Bohumíra Jandta nastoupili
mluvčí noví: Tomáš Hrodílek, Dona Němcová a Saša Vohdra. 4&-letý
agronom inženýr Hradilek byl do r.1969 několik let členem ESC,
nyní se hlásí k sociálně demokratická orientaci. Je aktivista
SPUSA s členem zatímního koordinačního výboru Hnuti za občanskou
svobodu. Bydlí v Lipníku nod Bečvou, Zahradní ulice
. Dana
Němcová je matka sedmi dopělých dětí, je paycholžžka, je jí
let.
Je členkou VONS. Je katolička. Spolupracuje s kulturním undergroundem. V r.1979 byla půl roku vězněna za činnost ve VONS. Bydlí v
Ječná 7. Hovoří německy a částečně anglicky. Saša Vonra je 39 let?,
vystudovrl geografii a je doktorem přírodních věd. Jo členem Polskočs.solidarity, spoluvydavatelem kulturního časopisu Revolver Revue,
zahrenovenáho v řirSím slova smyslu do kulturního undegroundu.
Hovoří anglicky* částečně rusky o polsky. Bydli v Trojanově 1,
Praha 2.
2. Dne 30.12.vydali mluvčí Charty jmenný seznam dalších 30 signatářů
Charty 77, kteří základní prohlášení Charty podepsáli v posledních
třech mčzících. Letos bylo zveřejněno 108 nových signatářů, jejichž
celkový počet přesáhl 1430 /z toho asi 200-300 emigrovalo, asi $0
zemřelo, esi 30 svá podpisy odvolalo^.
3. VONS vydal 4.1.sděleni o 3?-letám dělnikoviAntoninu Pemickám, který je od 1.3.1988 vězněn na 2 a půl roku v njehorším vězení ve Valdicích u Jičína za konflikt s příslušníky VB, k němuž došlo, když
ae vracel z předchozího výkonu trestu. A.Pernický pndseděl již více
10 let za delikty verbálního charakteru. Jeho nynější csusa je zajímavá ti*, č* byl a mj.obviněn z hanobení představitele státu světová socialistická saustevy proto, že hanobil Josefa Staline.
4. Dne 4.1.oznámil VONS, že dna 3.1*byl z vazby konečně propuštěn člen
NMS Tomáš Tvaroch. Strávil ve vazbě 5 týdnů, i když byl - zatím
neprevomocně - odsouzen jen k 1 měsíci podmíněně na 1 rok, a to za
účest na manifestaci 28.října. Odvolací řízeni v jedho trestní věci
se bude konat 11.1. v 8,30 hod vč.dv.99, Il.poschodi městskáho soudu v Praze, Praha 2, Spálená 2. Soud bude rozhodovat o odvoláni
prokurátora. S jináho sděleni VONS vyplývf, že z 18 občanů, stihaných pro přečin proti veřejnámu pořádku, jehož se měli dopustit
dčesti na manifestaci 28.října, j* 13 - zatím nepravomocně - rozhodnuto: kromě podmíněnáho trestu u Tomáše Tvarocha byly vyneseny
čtyři tresty peněžitá /od 1 $00 do 2000 Kčs/ a osm věci bylo postoupeno Obvodnímu národnímu výboru v Praze 1 k přeztupkováhu řízení. VONS^sšak deponuje
informacemi jen o části postižených.
Ve věcech*pčti obviněných z trestných činů px v souvislosti s touto
manifestaci nebylo ještě
rozhodnuto ani v první soudní instanci.
5. Podmínky hospitalizace Augustina Nevrátila, který je nuceně v psychiatrická lářebně, se zlepšily. Ošetřující lákaři podali ndvrh na
přeměnu ústavná léčby v ambulantní. O návrhu bude rozhodovat okresní soud v Kroměříži, datum zasedáni není ještě stanoveno.
6. Dne 23.12.1988 zemřel v okrese Michalovce na východním Slovensku
ing.Jozef Btbiak, o to na následky vnitřního zraněni, která utrpěl
den předtím v důsledku brutálního zmláceni příslušníky VB. Jozef
Babiak se dopustil dopravního přestupku před zraky příslušníků VB,
kteří ho potá drželi několik hodin a surově c nim zacházeli. Svědčí
o tom pitevní zprávě. Ing.Babiek byl člen KSC a vedoucí zelinářská
výroby místního JZD. 2il s rodinou vMichalovcich. Jeho tchána ranila
při přijeti zprávy o jeho smrti mrtvice, takže na místě rovněž zemřel. Není známo, zde vhici smrti ing.Babiaka jsou trestně stiháni
a ve vezbě. Zprávu podlouženou důkazy podAla Mdria Komárová, signatáika Charty 77 a členko Inicictivy sociální obrany. Bijící v KoSieich.
KONEC.

