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VTA PRAHA CS 008/89, 2.2.1989
Ještě k událostem 15.-21.1.v Praze na Václavakém náměstí. Mnoho svědků,
mezi nimi Anna Dusová, která to zveřejnila v dopise předsedovi vlády,
dosvědčuje, že příslušnici zasahujících jednotek a mnozí policisté VB
na odděleních VB byli pod silným vlivem alkoholu.
Hlavni líčeni v tr.věci proti Jaromíru Němcovi a Pavlu Dudrovi, které
se mělo konat v Kroměříži 30.1., bylo odročeno na neurčito pro nemoc a
zaneprázdněni obhájců. /Viz VIA CS 007-5/
Diskusní setkání poslední soboru v měsíci /25.1./ bylo CNV pro Prahu 2
zakázáno. NMS a ČD se rozhodly zákaz respektovat. Přesto bylo nám.Miru
obsazeno policejními silami, které zde provedly několik zásahů. Nejméně
čtyři lid* /z Plzně/ byli předvedeni a bylo s nimi zavedeno řízeni pro
přečin proti veřejnému pořádku. /Viz VIA CS 007-6/
Kardinál Tomášek, primas český, napsal ve dnech 20.1. a 25*1* dva dopisy ministerskému předsedovi Adamcovi. V prvním vítá závěry vídenské
schůzky KBSE, kritizuje represívní opatření proti manifestujícím na
Václavském náměstí a nabízí dialog mezi církví a státem. V druhém dopise ještě důrazněji požaduje, aby tylyusměrněny zasahující bezpečnostní složky. Cs.tisk zveřejnil Adamcovu odpověS, dopisy kardinála pominul.
Dne 29.1.eezvali zástupci nizozemské Mezicírkevní mírové rady /IKV/ do
pražského hotelu Flora diskusní večer, na němž promluvili o výsledcích
své pracovní návštěvy v Československu. Mient Jan Faber informoval o
jednáních s oficiálními i nezávislými mírovými skupinami, dále o žádosti
místopředsedy poslanecké frakce SPD Horsta Ehmkeho Janu Fojtíkovi, aby
mu umožnil návštěvu u Václava Havla ve vězení; žádosti nebylo vyhověno.
Dále informováno o tom, že zástupci IKV a NMS položili 29.1.společně věnec na hrob Jana Palacha ve Všetatech. Pozvaní zástupci CSMV se večera
nezúčastnili, přítomni byli zástupci NMS, MKJL, Charty 77 a nezáv.tiskn.
Dne 26.1.odeslala nově vzniklá Iniciativa kulturních pracovníků premiéru
Adamcovi dopis, který podepsalá v první skupině 692 lidé. Protestuji proti způsobu, jímž je čs.veřejnost informována o situaci, žádají otevřený
celospolečenský dialog a propuštěni V.Eavla a dalších zadržených. K dopisu se srále připojuji další pracovníci kultury*
Redakční rada, redakce a spolupracovnici nezávislých Lidových novin zaslali pracovnikům^čs.sdělovacích prostředků protestní dopis, v němž konstatuji, že kampaň proti nezávislým iniciativám a občanům je x hrubém
porušením novinářské etiky. Nikdo z vás se již nemůže "vymlouvat, Že nevěděl, končí svůj dopis kolektiv LN.
dne 26.1.
16 nezávislých čs.publicistů zaslalo akademiku Sacharovovi dopis, v němž
ho informují o xitKzmi represích v československu a žádají ho, aby pravdivě informoval sovětskou veřejnost. K jeho odpovědi z 29.1.se připojili
i J.Bonnerová,L.Bogorazová a L.Timcfejev.Protestují proti kampani, zaměřené vůči účastníkům demokratizačního pumen-m hnuti,a proti způsobu,jakým
o věci informuji sov.sdělovací prostředky.Navrhuji, aby se obě otázky staly předmětem jednáni pařížské schůzky KBSE k humanitárním problémům v
květnu t.r. /Viz VIA CS 007-4/
Polský helsinský výbor zaslal 25*1.čs.helsinskému výboru dopis,v němž odsuzuje použiti násilí k rozehnáni pokojných demonstraci a posuzuje je jako porušeni závazků, plynoucích pro C-o ze závěrů KBSE. Zádá o souhlas,
aby polský bels.výbor mohl zahájit příslušné kroky, dohodnuté ve Vídni,
s cílem uvést v život kontrolní mechanismy případů porušováni lidských
práv. v dané situaci jejich porušování v c-u. čs.hels.výbor na tento dopis 1^2.odpověděl, že tento postup vitá a doporučuje ho i ostathim hels.
výborům.Jde o to, aby hels.výbory se obrátily na své vlády,aby ty vyžadovaly od čs.vlády vysvětleni k nedávnému postupu Čs.mocenských orgánů.Dne
1*2.napsal čs.hels.výbor i dopis 4 sov.aktivistům /viz bod 8./, v němž
vítá jejich návrh. Prohlášeni z Moskvy zaslal prostřednictvím zastupitelských úřadů vládám všech 35 států, účastbiků KBSE. 0 svých dopisech do
Moskvy a Varšavy informoval čs.hels.výbor též oficiální Výbor čs.veřejnosti. ../jehož předsedou je prof.Dienstbier/ a ČSMV /předseda Fiala/.
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