VIA PRAHA CE 003/89 ' A . 1.1989
Dne 9.+.US* se na pozváni CSMV /Cs.mírováho výboru/ se&li aktivistá
NMS Jan Chudomel, Jana Petrová, Ruth Sormová, Luboš Vydra e Mlioč 4*mcn se zástupci CSMV Ivane* Fialou, Danou Braunovou a ENDr.Janem SEXUS
HerzHannem.CSc. Diskuse trvale 1,5 hodiny. Hovořilo se o uvězněných
aktivistech NMS Hanč Marvanová a Tomáči Dvořákovi, o problámech vojenská služby, vojenských hraček, o omezováni svobody cestováni aktivistů NME a o lidských právech vůbec. Zástupci NME a CSMV se vzájemně informovali o svá Činnosti. Dohodli se na výměně materiálů a na pravidelných schůzkách do budoucna. Podařilo se vymezit okruh támat, která
jeou přijatelná pro obě strany jako základ budoucí spolupráce. Netkáni proběhlo přátelsky, nicmónC zástupci CSMV zdůraznili, že názory,
která vyslovili, jsou pouze jejich osobním mínřnim, rozhodne ne stanoviskem celdho CSMV.
U příležitosti o f i c i á o n í návštěvy předsedy poslanecká s k u p i n y FDP
ve Spolkovám sněmu NSR Wolfganga Mischnika byla v Praze dne 11.11
uspořádána snídaná, při níž se W . M i E c h n i k , Klenová jeho doprovodu a
pracovnici velvyslaorctví NSR sečli asi k dvouhddinová diskusi se
zástupci Charty 77 a VOSE: Danou Němcovou, Rudolfem Battčkem, Václavem Malým a Petrem Uhlem. Wezi problámy politickými, hospodářskými
* otázkami, týkajícími te lidských práv byly zvláčté vyzviženy případy politických vězňů, jmenovitá Petra Cibulky a Ivane Jirousw o
podrobná probrán případ Wfaltera Kanii, jemuZ Čs.úřady bráni v odjezdu
do HSR e tím ho ohrožuji na Životě.
Dne 9.1.potvrdil mostský soud rozsudek nad Janem Kfivenem, odsouzeným na 4 měsíce podmíněně na roční lhůtu za projevy při manifestaci 26.říjne v Praze. Dne 11.1. potvrdil stejný soud rozsudek nad
TomáSem Tvarochem pro účast na táto manifestaci - je paradoxní, Ze
Tomáč Tvaroch, odsouzený k jednomu měsíci podminřnč na rok byl jako
obviněný z tTT*tx*yxTxxw*#ixkyixa přečinu, za nějZ byl odsouzen,
celkem 6 týdnů ve vazbě.
Dne 11.1.proběhly dvě domovní prohlídky* U Jana debaty v Brně byla
prohlídka v tr.vřci proti Evě Vidlařové, odňaty byly nejen písemnosti,
tle i fotokopirovaci stroj "xerox" zn.Toshibe. V Praze byla provedena
u Jana Brabce, hudebníka býv.Plestic ieople, v souvislosti s podezřením, Ze ! 0 . 1 . v y h a z o v a l z obchodního domu beta na Václavskdm náměstí
letáky za propuštěni Ivana Jirouse.Jan Brabec byl po 24 hodinách propuštěn a je stíhán pro pfeBin. Jan "abste nebyl obviněn.
.DnetČ.l.vydala Ch77 dok.Č.3 *K výbuRnice Somtex", v němž v souvislosti
s podezřením. Ze katastrofa letadla, k niž dočlo 21.12.na Skotskem,
byla způsobena náloZi obsahující čs.výbuSninu Semtex, klťdou Čs.vládě několik otázek o dosavadní manipulaci se Semtexem a o opatřeních,
která by vláda měla učinit, by s* zabránilo jeho dalšího zneužíváni.
XyZXKBg Ch77 vyZaduje veřejnou kontrolu v táto oblasti.
Zástupci 5 nezávislých iniciativ vydaly 11.1.oznámeni, v n&mZ popisují dosevadní průběh korespondence a jednáni s úřady o vzpominkovám<&44
setkáni k 20.výroČi sm*ti Jana Pale cha. Úřady dne 1B 11.1.
jednáni přeruBily a tim, Že pro politická orgány j* JV^á^ycká náměstí nepřijatelná. Kezávislá iniciativy potvrzuji,
** bude
přesto konat v neděli IX 15.1. ve 14 hod. na Václ.námčsti, a to bez
ohledu na anonymní dopisy údajnáho adepta na nováu zápalnou obéč;
tyto dopisy jsou c nejv&těi prevdřpoůbnosti falzifikátem StB, soudí
se včeobecně v nezávislóm proptředi v Praze; oznámení inciativ to
rovněZ * výslovně připouští. V RP vySel dne 12.1.ostrý článek proti
nezávislým skupinám v této souvislosti.
Dne 12.1.se konal pohřeb Marie Valachově, mcnželky býv.ministra zahraničních věci Jiřiho Hájka, předního aktivisty Ch77; Marie Vclrchová zemřela náhle 5.1.1989 ve věku 52 let. Pohřbu se zúčastnil i
syn Jiřiho Hájka a Marie Valachovd, Jan Hájek, který studuje v Norsku
a před třemi roky byl donucen vzdát se čs.občanství, aby mohl odjet
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