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1* Doplněni včerejší zprávy VIA o oficiální tisková konferenci z 26.1.:
Počet stihaných pro trestné Činy, uváděný mluvčím vlády Miroslavem
Pavlem, - 79 osob- se podia jeho vlastni interpretace, v novinách už
neuváděné, týká jen tr.Činu výtržnictví, spáchaného při demonstracích
na Václavském náměstí, v týdnu od 15.-22.1. Ze zpráv z věznice v Ruzyni a z materiálů VONS včak plyne, že dalSÍ lidé jsou trestné stíháni
pro jiná trestné činy, zejména různé formy útoku ne veřejného činitele /a to i ze VŠetet/ a ztěžování výkonu pravomod veřejného činitele.
Delčí lidé, zcdržení při demonstracích, byli obviněni z jiných trestných činů, jichž se údajně dopustili uS dříve, např.hospodářské tr.činnosti, přiživnictví epod. Podle sděleni mluvčího Ch77 Seči Vondry, který strávil na R4úyni týden,
jsou právě tito lidé nyní ve vazbě. Počet tři, uváděný Miroslavem Pavlem jako počet lidí ve vazbě - jde o
Otu Veverku, Jenu Petrovou a Václava Havla, které uvedl jmenovitě,
přičemž jméno O.Veverky zkomAlil, je tedy pouze početTo&vintnych
hených ,pře^výtržnictví; odhaduje se, 2e počet lidi ve vezbě, ktefí
jsou obviněni z jiných trestných Činů, je několik desítek.
2. Tisková kampaň, je jímá smyslem je zmírnit zi* nap&tou společenskou situaci a dát za pravdu i umírněným kritikům režimu, Aái pokračuje, % demagogií. která je státní propagandě vlastni. Dva prvky, které se objevily v úvodníku dne&ního RP, jsou nové: dialog je prý možný i s těmi,
kteří demonstrovali na Václavském náměatí, ovsem s výjimkou nepřátel
socialismu a organizátorů demonstraci. Druhý prvek* je reforn% komunistický, RP píše doslova; "Události na Václ.nám.jsou naopak jako voda na
mlýn pro ty, kterým vyhovoval spíše starý způsob myĎlení a staré byrokraticko-administrativni metody". Proeazeni této věty do úvodníku jinak velmi konzervativního RP svědčí o prudká diferenciaci v byrokratickém aparátu.
3* Výsledky soudních řízení dne 2$. a 26.1.rovněž ukazuji na ústupovou
tendenci režimu: Dne 25*1.zprostil obv.soud v Pze 1 dvacetiletého učitele Petre Chmelaře obžaloby, která ho vinila z tr.činů, spáchaných
při manifestaci 28.10.1988 - Petr Chmelař byl po tehdejší m&nifestaci
dokonce několik dnů ve vezbě. Dne 26.1.byla zproštěna obžaloby z
činů rovněž z manifestace 28.října Barbara Rosenforfová, a to stejným
soudem. Téhož gsxz dne zprostil OS v Praze 1 obželoby i Vladimíra
chw*cova, obžalovaného z přípravy k tr.Činu pobuřování za výrobu 3tz*á
plakátů k manifestaci 21.8.1988.
4. 16 čs.občanů* publicistů, umělců a nezávislých aktivistů zaslala dne
27.1.otevřeny dopis akademiku Sacharovtvi. Popisuje události posledních
dnů a^postup orgánů státní moci; ždáá A.Sacharova, aby pxxxgix o situaci v československu pravdivě informovel sovětskou veřejnost.
3. Podle sděleni VONS se má 30.1.1989 od 8 hodin v mistbosti č.+7 v II.
patře budovy okresního soudu v Kroměříži konat hlavni líčení s ing^Pavlem Dudrem a Jaromírem Němcem, obžalovanými z tr.č.pobuřováni /od
měsíců do 5 let/ za to, že rozmnožováli a rozšiřovali Informace o Chart*
77 a dalSÍ texty. Předeseda senátu bude JUDr.Vlastimil Mikulenka. Tr.
Činu se měli P.Dudr a J.Němec dopustit již v letech 1984-85, stiháni
jsou od listopadu 1985, po půlroční vazbě v zim* 1985-86 jsou na svobodě. MziizEn* Hl.líčeni bylo nařízeno před týdnem, tedy v době agresivního postoje státní moci vůči nezávislým v očekáváni, že bude politicky
únosné uložit nepodminěnéjtresty*^^'?.
6. NMS a CD ohlásilifUMV v Tereze 2, že diskusní setkáni a poslední sobotu
v lednu uspořádají na náměstí Míru. a to poté, co Václavská náměstí je
jim s poukazem na protiústavní vyhlášku NVP systematicky zakazováno a
poté, co primátor hl.m.Phy jim odmítl přidělit vhodný sál. Dne 25.1.
však odbor vnitřních věci ONV pxa v Pze 2 setkáni,2ax*g chystané na
28.1.odpoledne, zakázal.
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