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/2.vyd./

!. Britská mírová hnuti END shormáždilo pod text, požadující propuštěni čs.
mírových aktivistů. Tomáše Dvořáka, Hany Marvanové a /mezitím propuštěného/ Luboše Vydru několik set podpisů jednotlivců a získalo podporu několika desítek mírových, ekologických, lidskopróvních atd.organizaci, které rovněž petici podepsaly* Ke stanovisku END se připojuji i nezávislí
aktivistů z Východu, napf. v Maďarsku bylo dosud shromážděno 90 podpisů,
v NDR 40. V podepisováni se dále p&kračuje, v celé dci pomáhá londýnský
Palach Press.
2. Předsedovi čs.vlády zaslalo dne 27.!.protestní dopis 18 slovinských nezávislých aktivistů, kteří reqguji pa lednové události v Praae. Požaduji propuštění všech politických vězňů a vězňů svědomí, zastavení politických represi a demokratizaci v Československu. Aktivisté jsou z Debat^
niho klubu 1989á*X^/(2^
73\ Petici kulturních pracovníků /viz VIA CS 008-6/ podepsalo v těchto dnech
^
již více než 1200 lidí, přidávají se pracovníci i jiných oblastí. Nejsou
zprávy, že by IKP /Iniciativa kulturních pracovníku/ byla nějak postižena,
Petici, v niž se požaduje propuštěni V.Havla a dalších uvězněných a zahájeni celonárodního
svobodného dialogu, podpořili dne 1.2.rovněž
tři ministři školství a kultury z 60.let: Čestmír Císař, Jiří Hájek a
Vladimír Kadlec.
4. Další petice, protestující proti policejním brutalitám v lednu a požadující propuštěni těch, kdož byli v této souvislosti uvězněni, byla adresována čs.představitelům. K 2.únoru dosáhl počet jejích signatářů
2 101. Za správnost podpisů ručí Jiří Exner, Markéta Fialková a Vladimír
^ebek, kteří předložili jmenná soupisy signatářů.
5. Také 47 občanů města Ivančice u Brna aokolnich vesnic požaduje ve svá
petici z 6.2.propuštěni V.Havla a dalších a zastavení trestního stiháni
proti jim. Nezávislým aktivistům v Praze docházejí zprávy o množství takových protestů od jednotlivců z celé země.
6. Stanovisko fakultních organizaci SSM AMU a studentů denního studia AMU k
událostem na Václ.náměstí ve dnech 15.-20.1. a k prohlášení ÚVJESj^z 20.
1.1989 bylo schváleno dne27.1. dvaadevadesáty studenty FAMU a dne 30.1.
třiaapadesáti studenty HAMU a devětadevadesáti studenty DÁMU, tedy cel^em^244 studenty AMU. Stanovisko kritizuje policejní zásahy i prohlášeni
7. Dne 30*nebo 31.1+se konala na ministerstvu školství v Praze gremiálni
pofada, na niž náměxtek ministryně dr.áenkýř oznámil, že MÉ dává z přikatu uV KřC pokyn ředistelstvim středniéh škol, aby z nich byli vyloučeni žáci, zadrženi v lednu na Václavském náměstí. Konkrétní případy
vyloučeni ze středních škol nejsou dosud známy. PCcud jde o vysoká školy, podle dosud neúplných zpráv došlo k vyloučeni dvou studentů pedagogická fakulty UK. Na mnoha vysokých Školách je mezi studenty a akademickými funkcionáři nálada, která je vylučování nepříznivá.
8.čs.helsinský výbor zaslal dne 6.2.Čs.ústavním Činitelům své stanovisko
k nedávným policejním brutalitám - uvádějí se zde nové případy - a k
uvězněni účestniků pietniho aktu za Jana Palahha, mezi jinými dvou členů hels.výboru Václava Havla a Jany Petrové. Požaduje okamžitou nápravu
a navrhuje vytvořeni komise, jejíž práce by se zúčastnili i členové oficiálniho Výboru čs.veřejnosti /jehož je předsedou prof.Zd.Dienstbier/
a členové a aktivisté helsinského výboru, VONS e Charty 77. Obsáhlejší
popis policejního násilí vydal ve svém sděleni dne 29.'.VONS. Charta 77
s* k situaci vyjádřila již dříve v dok.č.5 a 6.
9.)Dne 7.2.byl policejně ukončen pobyt v československu britským občanům
^Davidu Barnsdalovi, Joe Harrisovi a Pamele Banksové, aktivistům mírové
skupiny Fase Lane Peace Camp. Onoho dne rozdali v Praze a Brně 1200 letáků. požadujících propuštěni vězněných aktivistů NMS /v Brně také Petra Cibulky a Evy Vidlařové/. D.Barnsdale byl zadržen po eotdáváni letáků v Brně na České ulici, další dva Angličané později v Praze v hotelu
Tichý. Na letácích byla vytištěna i jména těch, kteří je rozdávali.
lO.Spolupředsedové komise kongresu USA pro spolupráci a bezpečnost v Evropě,poslanec Steny Hoyer a senátor Denis Di Contini podali dne 7.2.návrh,
aby Nobelova cena míru za rok 1989 byla udělena Václavu Havlovi.
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^ 11.Dne 6.2.vydala CR77 dokument, v němž vyzývá nezávislé iniciativy evropského Východu k většímu úsilí o ůdvrácení zločinného plánu na likvidaci části rumunských vesnic.
12.Dne 6.2.seznámil vyšetřovetel obviněné Jenu Petrovou a Otu Vevrku, kteří
jsou od 16.1.ve vazbě, a dále Sešu Vondru, Danu Němcovou, Janu Sternovou
' Davida Němce, Petra PlacRka e Stanislava Pence, kteří jsou nyní stíháni
na svobodě, s výsledky tzv.došetření, které se dodatečně provádělo v jejich trestní věci./Ve věci těchto osmi obviněných se koná společné řízení./
Doplněný materiál sestáve z: 1.politických charekteristi obviněných; 2.
projevu Jany Petrové ne Skroupově nám.dne 10.12.88; 3.monitorů rozhlasových
Vysílání Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, BBC, Deutschlandfunku a Radia Cenada od 31.12.do 16.1.ráno, v nichž se oznamovalo pořádání pietního aktu
za Jane Pslacha, přičemž jsou tyto monitory vybrány naprosto tendenčně;
4.posudku vedoucícho vnitřního odboru NVP dr.Mertina Housky o narušeni
veřejného pořádku v Praze ve dne 15.e 16.1* Shromážděný materiál svědčí o
zřejmé snaze politizovat celý přípedt může být i výrazem toho, že justiční nebo politické orgány považovaly důkazy, shromážděné již dříve, ze nepostačující k tomu. aby osm obviněných mohlo být postaveno před soud. Došetření probíhalo i v tr.věci proti V.Havlovi, která jez samostatná. Původní termín seznámeni s výsledky tohoto došetření byl u V.Havle posunut KE
ze 7.na 10.únor.
,
13. Dne 1.2.podali bratři Ivanka Václav Havlovi zastoupení JUDr.Josefem Deniezem k obv.soudu v Praze 1 žalobu na Jaroslava Lemáka, šéfredaktora Večerní Prahy, v níž se domáhají zveřejnění tiskové opravy Článku, který tvrdil, že rodina obou bratrů vytvořila v Lucerně krycí kancelář Gestapa, v
níž se stýkele s konfidenty. V podobné záležiotostínedávno skončil - zatím
nepravomocně - u téhož soudu spor Eričhe Kulky versus Rudé právo, kdy soud
uznal ze "tiskovou opravu" další článek RP, opět hanobíví - tentokráte jinak- Eroche Kulku. Další spory Ericha Kulky se u tohoto soudu dále projednávejí. Dne 6.3.v 9hod.10 má začít v místnosti Č.dv.101 v I.patře téhož soudu, Ovocný trh 14, Praha 1, jednání ve sporu Petr Uhl versus Zdeněk Hoření, Šéfredaktor Rudého právě, pro pomlouvečné výroky o Petru Uhloví v článku RP loni v červnu.
14.Břetislav Nefbálek, Stanislav PoŠuste e Eve Cervinkvvá poslali dne 9.2.
ministerstvu vnitra žádost o registrci Společnosti pro studium demokratického socialismu /Společnosti SDS/, která chce studovat a diskutovat zejméne zkušenosti Socialistické internacionály. Žadatelé jsou z býv.soc,-dem.
15A Okresní soud v Kroměříži vyhověl ve veřejném zasedání, konaném dne 9.2.,
,_jáávrhu ošetřujících lékařů A.Nevrátila a rozhodl, že dosavední ústavní
psychaíatrická léčba se přeměňuje na ambulantní. Prokurátor, který v průběhu zasedání ostře proti návrhu vystupoval, si ponechá lhůtu k přípedné
stížnosti /rozhodoval by o ní krajský soud v Brně/, takže rozhodnutí kroměřížského soudu není pravomocné. A.Navrátil v&ak t.č.není hospitalizován,
je doma na prgustku, mj.je nemocen chřipkou. V minulých dnech dostal A.Navrátil dopis od ministra zdravotnictví dr.Prokopce. Ministr píče, že nechal celý případ A.Navrátile přešetřit a že je* osobně přesvědčen, že zdravotní stav A.Navrátile je natolik stabilizován, že ústavní léčba není nutná. Proto prý dal pokyn, aby -než budou vyřízeny soudní formality- mohl
být p.Navrátil doma na propustku. O vyřízení těchto formalit pnXÉnl požádal svého kolegu, mipstra spravedlnosti Antonína Kašepara. Poukez na "soudní formality" bez ohledu na to, že A.Navrátilovi v daném okamžiku prospívá,
je charakteristickoh ukázkou postavení práva a spravedlnosti v očích vysokých státních úředníků.
16. Dne 4.února vydal kardinál Fr.Tomášek, arcibiskup pražský a metropolite
a primas Český, toto prohláS&ní: "Sdruženi katolických laiků Pokoj na zemi. V záležitosti Sdružení katolických laiků s názvem Pokoj na zemi prohlašuji: Nyní je období přihlašování členů do tohoto sdružení. Ustevení
tohoto sdružení se vyhlásí v blízké budoucnosti církevní autoritou." Jak
známo, SKL vzniká jako spontánní iniciativa zdola, zvláště v prostředí
moravských xk katolíků. 0 činnosti SKL pravidelně informuji Křesťanské
obzory, které vydávají Augustin a Augustina Nevrátilovi.
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