VIA PRAHA CS 002-69 Praha 9.1.1989
Iniciativa kw
1. Dne 9.11.1986 se Vyhlásila v Lipsku v NDR MpHMXHKKYYpv* společenské* obnovB MDH+ Protestuje proti neostalinským tendencím ve společnosti^ proti projevům neonacismu v myěleni a jednáni některých
spoluobčanů. Po vládě NDR požaduje, aby se přestalo e kriminalizaci
' a vysidlováním jinak smýělsjících, ktefii &róni litká práva. žádá
otevřený dialog a možnost kritiky. Tato skupina zjtx*ž±i vydala začátkem ledna t.r.výzvu věem občanům města Lipska. Zv*a je,m aby se
dne 15.ledna 1989 v 16 hodin shromáždili na náměstí před Starou
radnicí, odkud vyjde mlčenlivý pochod se svíčkami k památnému miístu
v Braustrasse. Svolavatelé shromážděni a. pochodu chtějí tak uctít
památku Roey Luxemburgové e Karla Liebknocht^ nebot na den 15.ledna připadá 70,výročí jejich zavražděni. Akce nezávislých občanů
NDR je zároveň vyjádřením těch požadavků, která prosazovali oba
představitelé německého proletariátux a která v NDH dosuď nejsou
1. splněny. Jde o právo na svobodu projevu, právo na svobodu shronež' cíovací a spolčovací a zejména právo nox svobodu tisku, přičemž autoři výzvy zvláčtě kritizuji nadávný zákaz sovětského Časopsiu Sputnik a zákazy sovětských filmů. Iniciativa ke společenské obnově je
zatím anonymní. Snad proto požádala aktivisty Charty 77 - a mezi
nimi pracovníky VIA Praha,Mxzky kteří nčkttré přátele z této lipská
'iniciativy znají osobně, aby se pokusili dosáhnout pro jejich výzvu
co nejv&tčí publicity ve sdělovacích prostředcích NSR, které jsou
v Lipsku hojně sledovány. ***
2. Dne 22.12.1988 odňal tajemník pro věci církevní východočeského Krajského národního výboru v Hrabci Králové Miroslav ZáofSčník státní
souhlas k výkonu duchovenské Činnosti ve Vč.kraji vikáři českobratrské církve evangelické Pavlu Pokornému, nar.v r.1960, který byl až
dosud vikářem v Trutnově. Rozhodnutí blíZe nezdůvodnil. Dne 20.12.
1988 zbavil státního souhlasu vikáře v sonově u Nového Města nad
Metují. Zvonimíra ^orma, nor.1959. rovněž bez udání bližších důvodů.
Va základě odvoláni obou postižených a nesouhlasu jejich sborů s
tímto zbavením státního souhlasu podala synodní reda čbr.církve ev.
žádost o pozastaveni rozMdnutí v případě Zvomimíra €orma, již bylo
vyhověno. Před odnětím státního souhlasu vytýkal tm krajský tajemník
oběma duchovním, že ze zúčastnili pohřbu Pavla ^onky a vyžadoval od
nich, aby se distancovali od Ch77 a NMS, což odmítli. Také nepřistoupuli na požadavek tajemníka, aby na faře vedli návštěvní knihu,
do niž by se zapisovala jména a čísla obč.průkazů návštěvníků fary.
3. Petr Placák za ČD, noví mluvčí Ch77 TomáB Hradilek, Dana Němcová a
Saša Vondra, dále Heřman Chromý, Stanislav Penc a Ota Vevřka za Mírový klub JAhna Lennona, Ondřej Černý* Jana Petrová a MiloB Zeman
za HMS a Betr% Bartoš, Pavel Jungmann a Bedřich Koutný za SPUSA napsali 2.1.t.r.CNV v Praze 1 dopis, v němž ho informovali, ž* dne 15.
1.1989 ve 14 hodin se sejdou na Václavském náměstí ke krátké vzpomínce na Jana Palacha, Toho dne Splyne 20 let od dobrovolné smrti
tohoto Českého studenta, který se upálil na protest proti anovuza^
^vádční eenury * Bp.posrpnovými normalizátory a proti rozčiřování t -okupačních novin Zprávy. V dopise nezávislých iniciativ se uvádí,
že vzhledem k charakteru vzpomínky nemeji její účastnici oznamovací povinnost ve smyslu zákona. Dne 6.1.l9$ý vydala vedoucí odboru
vnitřních věci ONV v Praze 1 JUDr.Rva Baráková rozhodnutí, jimž se
konání vzpomínkového setkáni zakazuje. Argumentuje přitom jako obvykle: mimořádným zákonem xzxxxpHzxl$č z roku 1960 a novou vyhláškou NVP z řígna loňského roku, podle níž t* shromažďováni v tzv.památkové rezervaci hl.m.Prahy ymvart umožňuje jen organizacím HF.
Zástupci pěti
nezávislých občanskdýh iniciativ upřeli zákazu
ONV v Praze 1 právní platnost a navíc, anzáxt b?z ohledu na tento
právní pohled podali f*zm**níxa3 dneÝJSp.l. formální odvoláni. Po Preze nevíc koluje leták. Upozorňující občany ňa molno^t pietni
vzpominkyt na Jana Palacha u jeho hrobu na hřbitově ve Věetatech u
Mělníka - po celý den dne XX 21.ledna 1969.

4. Výbor na obranu Ivana Jirouse vydal v Praze 5.1.1989 prohlášeni,
podle něhož podepsalo petici ze propuštěni I.Jirouce již 1739
čs.občanů, mj.21 zpěváků e hudebníků, 24 literátů, 25 výtvarníků,
17 herců a 2! architektů. Petict, zssilcnS^úřadům,
možno dál*
podepeiovet.KB Její text zni: Žádáme, aby byl Ivan Jirous propučtčn.
Podpisová archy doručujte nebo zcsílejtem na adresy Petr Placák,
Chelčického 6, 130 00 Praha 3, David Němec, Ječná 7, 120 00 Praha 2
/v prohlášeni uvád3ny dalči tři adresy/.
5. Ch77 vydala dne 8.1.1989 tvůj druhý letošní dokument pod názvem
Otfepná událost v Uich&ovcich popisuje okolnosti smrti, ing.Jozefa
Babjeka, který dne 23.12.m.r.zemřel na následky surového ztýrání
příslušníky VB /viz VIA Praha CS 001-89, 6.zpráva/. Ch77 poukazuje
přtdevBim na společenská poměry, vedouci k pocitu beztrestnosti policie, a požaduje veřejně vyšetřeni a potrestáni viníků, jakož i
důslednou společenskou kontrolu činnosti &NB,
jejíž součásti
musi být i ZKHÍBáK*B&HÍx*r*h*ýEhxpt postihováni menSích přestupků
<** bezpečnostního aparátu a čiroká veřejná diskuse o úloze tohoto aparátu ve společnosti.
6. Dne 7.1.1969 se v Praze sešel kolcktivnt mluvčích Ch77 a mj.se rozhodl vyjádřit solidaritu s čs.politickými vězni B podpořit svou žádost o jejich propuštěni epolečnou veřejnou hladovkou dne 22.1.1989.
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