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1. Dne 26.1.se konala v Preze oficiální tisková konference, ne niž mluv
či vlády XSKBI MiroAav Pavel nznA uvedl bilanci ze týden pražských
demonstraci: Byla zjičtovóna totožnost 1406 osob, 516 osob bylo zadrženo, 13 pokutováno, i&9 proti 130 so vede řízeni o přečinu /do
3 pěsicú odnětí svobody nebo do 5 000,-Kčs/, 79 je obviněno z tr.
činu výčržnistvi a 3 jsou ve vazbě: Václav Havel, Jana Petrová z NMS
a Ota Veverka z MKJL. Dále: 16 lidi je v lékařské péči, š z toho
jsou dva zraněni vážn%, Zadrženými se zřejc& rcmmi ti, kteří byli
alespoň den v cele předběžného zadržení, a několikhodinové zadrženi
po předvedeni není v toto počtu zahrnuto: jen za neděli 15.1. a Čtvr
tek 19.1. bylo již #ive oznámno /MF 2.1./ 397 předvedených. Odhaduje se, Že počet předvedených dne 21.1.ve Všetatech, kde je na hřbi
tově urna s Pulachoým papelem, byl 400 až 500 - včichni, kteři přijeli vlekem e jimž bylo zabrán&no hřbitv navštívit. Počet předvedených a krátkodobé /po několik hodin/ zaržovaých jistě převyčuje tisíc. Z minulého týdne byla nejbrutálně potlačena demonstrace ve čtvr
tek, v pátek byl počet účastníků podstatně nižší - okolo tisíce
BXNOsob, násilí bylo použito výjimečně.
2. Dne 25.1,byli propuštěni z vazby Dana Ntmcová e Seča Vondre /oba
mluvčí Ch77/, Jana Sternová a David Němec z Ch77, Petr Placák ze
skupiny ČD a Stanislav Penc z MKJL. Rozhodlo tom obv.eoud p Praze 1,
který vyhověl jejich stížnostem proti usneseni prokurátore o vzeti
do vazby. Týž soud zamítl stížnosti Jany Petrová K z NMS a Oty Veverky z MKJL a EPU5A. takže zůstávají dále ve vazbě. Včech osm je
obviněno z tr.Činu výtržnictví podle § 202 odst.l tr.z. 3 hrozím jim
trest do dvou let. Kg Všichni byli dne !%.l.seznámeni s výsledky vyšetřování, věem se klade za vinu, že položili nebo chtěli položit
květiny k soše sv.Václava dne 16.1., což údajně vyvolalo sroceni
lidi. Janě Petrové a Otovi Veverkovi bylo všaktr.stiháni rozšířeno
o tr.Čin útoku na veřejného Činitele? podle § 156 odst.2 tr.zá^&ne,
jehož se měli dopustit hanlivými výroby na adesu zakročujicich policistů. Přítomni svědci však uvádějí, Že žádné taková výroky nevyslovili. Již 22.1. propustil sám prokurátor, který 18.1.vazbu uvaloval, na svobodu Luboše HolAčka, Jotefa %áčkm, Marka Ptáčka, Jiřího Svobodu a Lubomíra Jaroše, původně avněz obviněné z tr.Č.výtžnictví: místo seznámeni c výsledky vyšetřováni, které mělo proběhnout také 24.1., jim bylo oznámeno, že jejich věc se postupuje
národnímu výboru k přestupkovému řízeni. I Je pravděpodobné, Že na
svobodě jsou i Jiři Fiala e Jitka Vavřiková,kteři byli uvedeni spolu e výče jmenovanými v čč.sděl*proptředcich jjako zadrženi organizátoři pondělní /16.1./ manifestace. Pokud jde o Václava Havle, má
být seznámen a výsledky vyšetřováni 27.1. Všeobecně sé očekává jeho propuštěni. VCNS postupně registruje některé delší případy trestních stiháni.
3. Ch77 vydala dne 22.1.dok.E,9/69 "Prohlášeni k lednovým událostem",
v němž m.j.požaduje odzMApzni ministra vnitra, náčelnihaEprávy SNB
pro Prahu a "všichni Činitelů, zodpovědných za neodůvodněný a brutální postup policejních sil a Lidových milici proti pokojným shromážděním obyvatel". S dokumentem jakož i se situaci posledních dnů
byli setnámeni západní novináři na nezávislé tiskové konferenci 23.1
Za Ch77 se ji zúčastnili Ladislav Lis, Libuše 3ilhánová, Anna Šabatová a Petr Uhl, za NMS Tomáš Tvaroch.
4. Dodatečně informujeme, že pokus o pietni akt dne 15.1.na hřbitově
v Chomutově byl znemožněn policii; asi 15 signatářů a stoupenců Ch77
bylo v této eouvislcAi zadrženo.
5. Během minulého týdne bylo na 48 hodin zadrženo několik nezávislých
aktivistů: Martin PdouČ, Martin Včchet, Václav Malý /s domovní prohlídkou, zdůvodněnou tr.stiháním ve věci
čiřeni
poplašné zprávy, za niž je považován dopisúdajného studenta, který
napsal anonymní dopirv, že se chcaipálit/, dále Jaroslav Rabate,
Petr Pospíchal, Jiří Stencl, RudlfBereza, ml.Ch77 Tomáí Ilradilek,
Frenti&ek Mtlichar a od 25.1.Stanislav Devátý, jemuž se 21.y. jako

DRUH/ STRANA CS 006/8$, 26.1.89
jedinému podařilo v nototu v noci proplížit se policejními hlídkami
ke hřbitovu ve Vřetttech a přes plot vhodit k místu, kde je urna z
Palachovým popelem, kytici a trnovou korunu*
6. V posledních **xk dnech oficiální čs.tiak e cdčlovsd prostředky útočí
mán* na nezávislé hnutí, spíře vysvětlují, pa* prcřdo&lo k represím e
brutalitám. Ne mnoha pracovištích odmítli lidé podepsat rezoluce schvalující policejní fád6ní a repreap, tak&e prakticky žádná takovó rezoluce nevznikly. RaVnekterých
institucích, nepř.ve
fyzikálním ústavu ČSAV a v aktivu mladých výtvarníků oficiálního českého svazu výtvarných umělců, vznikly dokonce rezoluce opačná - odsouzujícf policejní brutalitu a požadující propuBtení uvězněných.
7. Kerdinól Tomáčck, primas český, xydza zaslal v tčchto dnech dopis předsedovi federální vlády Adamcovi, v němž vitá xnim snahu po demokratizaci společnosti a roshodač odsuzuje policejní brutalitu a násilí, jicM
bylo užito při demonstrací. Naléhavě upozor nuje na nutnost dialogu
mezi církvi e státem.
8. XXyXEXX Cs.nezávislé hnutí a celá Čs.společnost z radostí zaznamenaly solidární akce v zahrenčí - dopis z Leningčadu od sz pobočky Demokratického svezu, dopie ze boproně /Madarsko/ od FIDESZ a Svazu
dvobodných demokratů, manifestaci v BudapeSti 22.1., manifestaci ve
Varčavě před čs.velvyslanectvím 23.!*, zorganizovanou PUS RD /Cezary
Mirzejewski a Piotr Ikomwicz byli nástednň 48 hodin včzněni/, dále
prohlášení polské opozice z 1%.!., manifestaci v Katovicích 25.1. a
manifestaci ve Var&avč 25.!., která byla brutálŘ rozehnána policii;
mezi dosud zadrženými jsou Petr Ikonowicz, Tom^ez ťieczynski, Jazcf
Pinior, Edward Mizikowski a Césary Uirzejew&ki.
9. Dne 20.1. byla seznámena a výsledkyvyčetřování Han^Mervsnová, obviněná pro tr.č.pobuřování za přípravu manifestací 21.8* a 28.10., ve
skutečnosti za Činnost v
Tomáš Dvořák, který je obvinKn s ni,
tento úkon nepodetoupil, protože je hospitalizován ve vězeňské nemocnici a onemocněním středního ucha a žaludku. Současně je v Praze delegace IKV no pozvání ofic.&s.mírového výboru, Kioaž T.Dvořáka a
H.Marvanová je z NMS ve vazba ječtě Jana Petrová 33 a dále představitel druhá nezávislé mírové skupiny MKJL.
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