VIA PRAHA CS 010/89, 13. 2. 1989

^

1. Dne 10. 2. proběhlo neformální setkáni aktivistů WMS s členem oficiálního S*. mírového výboru Ivanem Fialou. Podle informace Členů MMS, kteří ee jednání zúčastnili, informewal I.Fiala aktivisty NMS o svém úmyslu
požádat o návBtřvu věznSnd aktivistky NMS Hany Marvanové, pokud generální
o mostský prokurátor budou nadále setrvávat^v mlčení a neodpovídat na
dopisy ČSMV, které jim tento v^borzaslal ve věci obviněných sktivistů
NME. Ivan Fiala dále přislíbil pomoc při pořádáni veřejných diskusi NMS,
a to z&jiBt^nim místnosti, kdeby mohlydiskuse neručené probíhat. Zároveň ujistil aktivisty NME, žepřipravy nr vytvořeni pracovní skupiny,
která se bude zsbývet možnosti zkráceni vojenské služby, zřízením náhradní civilní služby c konverzi zbrojního průt^slu, rechýli ke konci.
Skupina by m%la v nejbližčich dnech zčit pracovat /za účasti aktivistů
NMS, zástupců církvi, bojenských expertů a členů CSMY/. DalČi setkáni
ČSMV a HMS bylo dohodnuto na 21. únor.
2. Demokretická iniciativa vysvsle v těchto datch Čs* vefejnott, abyse vy*
jádíila k návrhu /viz VIA PRAHA CS 039-13/. Lby ls toční Mohclove cene
míru byla udSlena Václavu Havlovi. Aktivistům Dl dochánji nyní první
souhlBčnd óopipy* od čs.občanů.
3. Poxlzký helsinský výbor oznámili telefonicky dolPrehy čs. helsinskému
výboru, R v t&hto dnech poslal vládč premiéra Rakouského dopis, v nčmi
požaduje, aby polská vláda si vyžádlc načs. vládě informace e vysvětlení
o policejních zásazích ve dnech 15. až 21. ledna v Praze e v Včetatech
proti pokojnému obyvctelsktuu. Jep podezřeni, in soudí polský helsinský
výbor, že 2s. úřady poručily zásady helsinského procesu, k nimž se zavázaly naposledy ve Vidni.
4. Lne 10. 2. byli Václav Havel a jeho obhájce seznámeni a vdaledky tzv.
dočetřeni v trestní včel proti Havlovi. Jek známo, kone ec toto iizeni znmmeamostatnč, nikoli vezp společném řázeni s dalSími, rovnčž ctihrnými nezévi
slými aktivisty. Výsledkem doEetřeni je, Že činnost Václava Havla, z niž
byl 16. 1. /tedy dva dny po svám zadržení na Václavském námPsti/ obviněn,
je ndéle posuzována podle jiných ustanoveni trestního zákona, než dosud, a
to při zachováni dosavadního obviněni, tedy dosavadního popisu skutkové
podstaty. V jednáni Václava Havíř, kt eré melo spočivst v organizováni vy*
stoupeni dne 15. 1. na Václavském námčsti a v zvaní lidí, abyse zúčastnili
pietniho aktu onoho dne, ato zejména prostřednictvím zahraničních rozlarových stanic, není zdátEx nadále epetřován trestný čin výtržnictví, nýbrž
trestný čin podněcováni podle $ 164 trestního zákona /thoto Kinu se dopustí ten, kdo veřejně podnécuje k třesnému činu nebo k hromadnému neplněni
důležité povinnosti uložené podle zákone ;ťpschctel mUže být potrestán odnátim svobody až na dvě léta/. Druhá Část Havlové jednáni, které mňlo spočíval
v tom, 2o dne 16. 1. sesám akce narušující ncVáalavském namasti veřejný
pořádek zúčastnil, neai nyni kvalifikována jako přečin proti veřejnému pořádku. /zcela původnč byTR.kY&ifikovdn*jako trestný Čin výtržnictví/, nýbrZ
jako trestný čin ztčžováňi prrvomoci veřejného činitele podlwS 156 trestního zákona, kde je trest <b češti mřeicú oónřti svobody; při piipadném odsouzení Václava Havla by byl vynes+n tskzvpný úhrnný trest za obe treztné
činy, a to do dvou let odnětí svobody.
5. Mtpvrkó sdruženi nc otřenu lidrkých práv /pravděpodobni člen IGFS3/ vydal
ve Vilně di* 20.L. dokument, v němž vyzývá čs. vládu, aby propustila Yáclavt
Havle a dalBÍ zadržené aktivisty a poukazuje na to, 2* Čs. orgány poruEují
vídeňský dokument, k nčmuž pftstoupily. Dokument čirlo 16 podepseli mimo jiné XiB Valdas Anjalauskas, Teodora Tačdglene, Algimantas Andreika, Jonas
CelaSus* Cintaras BoguSss. Dne 19.1. poslal k pražským událostem svůj protestní Jopis helsinský výborve Finsku, adrepevarný rovněž premiéru Adamcovi.
Podepsán je Hermo R^ntalK. Z dílčích protestů š* uvádíme dopisy vídenského
Burgthestru, francouzského Pen-klubu ^Mezinárodního výboru, nr. podporu Charty
77, jenoK sídlo jex v P^fiži a v němž púsobi pfedevžia zlevni světoví drtmss
tici e literáti. ; tento výbor t<? obrátil s žádosti o intervenci ne ?. Mltte
rfnds.
Mluvci Charty 77 Sača Vondra poskytl dne 13.2. rozhovor rozhlasová stáni
cl Svobodná ívropc o nařčeních čs. tisku o ptátnicn orgánů, snažících se
spojit Chartu.77 s dslíi nezávislé skupiny s terriemem. V první Části rozhovoru zdůrazňuje, že Cheirt& 77 je založena na nenásilí $ odeuzuje jaká-
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XNXXBCBKX koliv hrubě násilí s tedy i teroriamuc. Připomíná i MMS, lett
má odpor k násilí zahrnut do svého názvu - iniciativě k demilitariz&ci
spolecnoeti. Dialog, nabízený Chartou j* uZ dvanáct let odmítán. Stáni
moc atupuuje svou kampaň proti Chartě , v xposlední dobR dokonce nafči
z terorismu* Ve druhá části rozhovoru Vondra podrobně hovoří o kampani
Chsrtč, v jejímž rámci je naznačováno, jako by nezávislí nktivietá by]
jeni s nedávným výbuchem u budovy^KNV v Ústí nad Labem* Lživost táto )
demonstruje nn tom, 2e potá, co ň dá právo zveřejnilo v lednu infornai
údajných tniaímaatítk anonymních telefonátech o umístění výbuených n&l<
do pražského kina Blaník a do obchodního domu Kotva, dotazovali se ak:
vání novináři z AP e Reuteru personálu a zjistili, že žádná rychlá pr<
jejichž smyslem by bylo nálože odhalit, se v tčchto místech nekonaly,
liv o nich:pí8e Rudá právo. SaSa Vondrcinformuje o tnmgx&n nehorázným
akcích v Chomutově /evku^ce obchodního domu jakoby v důsledku uloženi
by, ve ckutePno&ti cviEaí CO, dále pak vyhlá&ka rady MBHV v Chomutove,
oznečující chartisty za teroridty/. Ve třetí části rozhovoru EaBa Vond
uvedl, že chortietá jsou po láta terčem mnoha výhružek, že je jim doka
vyhrožováno smrtí, často dokonce konkrétními pracovníky StS. Neznámí p
telé poškozují automobily chartistů, doručuji jejich rodinám rakev do
spolu a fingovaným úmrtním oznámením, přepadávají nezávislá aktivisty
ulicích. Pogromietická nálady se sna2í vyvolat i tiek a televize, kte
zveřejnily nejen jmána, ale i adresy lidí, zadržených IP* ledna naVácl
násiSbtí. "Co vlásn& sledoval tnto zvláňtní projav glesnoeti, pro nčj& i
cházím crovnání aned jen pumďtaíci z dob nacttická okupace7" táZe se &
Vondru. Ve Čtvvrtá čáati rozhovor! řr.ša Vondra uvádí:" Je dokonce zná
že během lednových události ae objevilav novinách zpráva, že kdosi snon
mně vyhrožoval střelbou* O tom nám nání nic známo. Zato máme jinou, a !
potvrzenou informaci o tom, 2e 19+ ledna odpoledne, tadj b3hem toho ne;
aího mnsakru v průběhu Palachova t%dne na Václavském aámčstí, byly stř<
minimálnů dvou budov na Václavském náměstí, a to obchodního domu Druž!
budovy CKD dole na MůztRu, obleBcny ostřelovsíicími komrndy. Podle B&ki
svědku tam byly skuoiny mužů v černám oblečení, kt*ří byl^ vybveni dali
nosnými puák&mi s optikou a samopaly. Naše informace doplňuje i vyjádři
Xšst8káho výboru K^*, která bylo určeno mSatskému aktivu ze čtvrtka 19t
dopoledne, že situace je natolik závažná, Že může skončit střelbou." Pi
Sěsi Vondry se za posledních čtyřicet let střílelo v ulicích m4et pouzí
nou, a to v roce 153^, kdy Lidové M milice zsbiljt v Praze a v Ďrn3 pčt
což ovřem nebyly předám plánovaná vraždy* "Nyní zřejmá existoval jakýsi'
předem pronyňlený plán nj x ostielování lidi, což je nesmírná závažná,
kud vefejncst nebuče ?czndmcnr stim, kde je zr+o+o rozhodnutí odpovědnj
musíme se domnívat, 2c alespoň někteří vládní a řtr&ičtí Činiteli se di
zabývají div ne zločinnými a teroristickými plány", uzavřel svůj rozhci
mluvčí Chaity 77 S^ía Vondra. Podle zjiět^ní naůí sgentury uvedl jeden
dak, který je sportovním -tfelcem, Že ostřeíovrči byli tyy&aveni ostře]
ml pučkami sovětská^výbosy typu Dragunov, opatřenými optikou, umožňují!
vid&ní v noci.
KONEC

