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VIA PRAHA 005/89, 19.1.1989
1. Od neděle 15.1. do čtvrtka 19.1. probíhají ne Václavském náměstí
a okolí každý den v odpoledních hodinách demonstrace vyprovokevané tvrdými zásahy policie proti účestiíkúm nedělního vzpomínkového
aktu za Jana Palecha. 0 průběhu nedělních událostí viz VIA Praha
004. V pondělí 16.1.po 15.hodině se pokusila skupina osmi nezávislých aktivistů EK3g#MSXXXNKNI, položit květiny u sochy sv.Václava.
Byli přitom zedrženi a tento konflikt vyvolAl manifestační vystoupení několika set lidí, kteří byli pomocí vodních děl, slzného plynů a obušků rozehnáni. U sochy sv.Václave byli zadrženi mluvčí Ch77
Dana Němcová a Saša Vondra, Jana Sternová a David Němec z Ch77,
Jana Petrová z NMS, Ota Vevrka a Stanislav Penc ml.z MKJL a Petr
Placák ze skupiny CD. O něco později byli zadrženi Václav Havelp
Josef Sáček, Marek Ptáček, X*rirTTrYyKtBthTlŤhí Jiří Fiala a Jitka
Vavříková. Podle zatím neúplných zpráv byli všichni obvinčni z
tr.činu výtržnictví % a na všechny byla uvalena vazba. Policie zadržela větší počet účastíků manifestace, některé rozvážela až několik desítek kilometrů za Prahu, kde je prxtnpnž jednotlivě bez
občanských průkazů, které zabavila, vysazovala na pustých místech.
Je pravděpodobné, že v pgndělí bylo zadrženo a je ve vazbě více
než uvedených čixnáB*136&anú, jejidž jména
Bixpxmdriadqc protiprávně zveřejnily čs.sdělovací prostředky. Ve
vazbě je 24-letý člen býv.JS Bořislav Holeček a další dva muži.
Úterní demonstrace na Václavském náměstí byla zcela nesmyslně vyvolána policii, která brutálně útočilap především na chodce, jdoucí z práce a po nákupech. Došlo ke změním a k zadržením. Výjimečná byla středa 18.1., kdy se na Václsrském náměstí shromáždilo asi
5000 lidí, kteří asi hodinu a půl diskubvali a skandovali hesla
jako AÍ žije Charta, Charta mluví zanás, Propusíte Havla, Propusťte politické vězně, Jakeš pryč, Svobodná volby. Svobodu, GorbaČov,
Masaryk, Dubček epod. Policie tentokrát nezasáhla, lidé se v klidu
rozešli. Druhý den zajistila StB -údajně na 48 hodin - nejméně dva
z vystupujících - Martina Věcheta a Martina Palouše, který na shromáždění přečetl právě tnhaty vydaný dokument Ch77 - dopis do Vidně.
Ve čtvrtek ne na Václ.nám.shormáždilo asi 7 000 lidi. Na různých
místech náměstí promluvili prof.Milan Machovec a zástupci N1R5 Jaroslav Kolafa a Tomáš Tvcroch. Asi po půl hodině zasáhly pohotovostní oddíly, a to s mimořádnou, dosud nevídanou brutalitou. Horní
část Václ.náměstí obklíčili a tloukli lidi, kteří neměli možnost
úniku, pendreky. Během další hodiny náměstí zcela vyklidili. Použito opčt vodní dělu. Došlo k četným zadržením a zreněním. Policie
vnikala i do pasáží a do automatu Koruna, kde mlátila lidi.
2. Ch77 vydala dne 17.1.v Praze dokument č.5/89 podepsaný jejím luvčím Tomášem Hradílkem /další dva mluvčí jsou ve vazbě/. Jde o dopis vládám států, účastnících se procesu XBSE.Zaujímá stanovisko
k posledním událostem ve Východní Evropě a říká, že " nelze přehlížet
a tolerovat, když některá vlády chápou dokumenty, které pokrytecky
podepisuji, za cár papíru."
3. 18.1. navštívili zástupci NMS Pavel Jégl, Jiří Pavlíček a Tomáš
Tvaroch předsednictvo vlády ČSfR, kde chtěli sdělit svoje stanovisko
k událostem předsedovi vlády. Zástupce sekretariátu premiéra JuDr
Javornický si jejich stanoviska zaznamenel a slíbil, že je ještě
ten den předsedovi vlády předá.
4. 16.1. vydela ve Vratislavi prohlášení k československým událostem
Polsko-československá solidarita. Prohlášení podepsal Jozef Pinior,
mluvčí její polské části. Ostře protestuje proti represím proti
pokojným shromážděním.
5. Soudní líčení s L. Rychvelským a V.fechovcovem/viz VIA Praha 0045.zpráva / byla dne 19.1. odročena na 1.2., resp. 26.1..
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