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Dne 18.2.1989 zaslalo devět nezávislých iniciativ - ČD, ČSHV, Dl,
Ch77,MÍX MKJL, NMS, PČSS, SPUS^ a VONS - dopis vládám 35 účastnických států KBSE, v němž upozorňují na současnou nenormální situaci
v Československu a její mezinárodní aspekty v souvislosti s právě
probíhajícími procesy s Y.Havlem a J.Petrovou a spol. - S žádosti o
veřejntu intervenci ve prospěch souzených se obrátil na franc.prezidenta nezávislý aktivista Petr Uhl*^
Ch77 vydala 19.2. dva dokumenty: ZamyHeRí nad obětí Jana Zajíce,
19 letého studenta, který se měsíc po Janu Palachová rovněž upálil
na Václ.nám.v Praze,, Dru&ý dokument je věnován 75.narozeninám MUDr.
Bedřicha Placáka, účastníka protinacistického odboje a bývalého mluvčího Ch77 /v r.1981/.
Dne 15.2.se konalo v Praze zasedání Čs.helsinského výboru. Přijal
nové členy - MUDr.Bedřicha Placáka, Milana Šimečku, Miroslava Kusého
a Emila Ludvíka, takže má t.Ž.31 člena. ČSHV se připojil k návrhům,
které již byly vysloveny /američtí kongresmani, Demokratická inin^ativa/, aby Nobelova cena míru za rok 1989 byla udělena Václavu Havlovi. V Praze vznikl krwmě toho výbor, složený z Evy Kantůrkové, Emanuela Mandlera, Dany Němcovéy a Vlasty Chramostové, který soustředuje vyjádřeni čs.ohčanů, podporujících tento návrh. Vyjádření je možno adresovat: Emanuel Mandler, Nad lesním divadlem 1213, 142 00 Praha
4 a Eva Kentůrková, Xaveriova 13, 150 00 Praha 5. - ČSHV dá&& vydal
stanovisko k zákonnému opatření předsdnictva FS ze dne 14.2. k ochraně veřejného pořádku, jímž kritizuje toto opatření, jímž se zesiluje
represe vůči účastníkům a organizátorům pokojných manifestací. ČSHV
žádá poslance FS, aby opatřeni předsednictva neschválili, čímž by
pozbylo platnosti. @SHV připravuje další dokumentaci k porušování
lidských práv v Československu, a to zejména ve světle nového vídeňského dokumentu. ČSHV obdržel dopis polského hels.výboru, adresovaný předeedovi polské vlády, v němž je požadováno, 8by polská vláda
si vyžádla informace a vysvětlení od čs.vlády ohledně policejních
zásahů ve dnech 16.-21.ledna v Praze a Všetatech.
551 československý občan je podepsán pod peticí požadující propuštění Evy Vidlařové, herečky a inspicientky brněnského D&vadla na Prováz
která je už více než dva měsíce vězněna pro svou činnost ve Výboru
na obranu Petra Cibulky, Dušana SkáTy a Jiřího Stencla. Je"txwiněna
z trestného činu podle § 171/1c trestního zákona a hrozí jí trest
odnětí svobody až do pěti let. Petice byla odeslána 17.2*
Stále přicházejí s lidární dopisy ze zahraničí, protestující jak proti policejnímu násilí v lednu t.r.na Václ.nám.a ve Všetatech, tak pro
ti uvěznění nezávislých aktivistů a soudními řízeními s nimi. Není
v našich silách HH±xxxH3&qEXXX zaznamenat všechny projevy solidarity.
Tak např.britské mírové sdružení END protestuje zejména proti uvěznění mírových aktivistů Jany Petrové a Oty Veverky a vyjadřuje svou solidaritu i s xíxKěm^mi mírovými aktivisty vězněnými již od podtimu,
Hanou Mar^novou a Tomášem Dvořákem a s dalšími politickými vězni.
Obdobné soilidární vyjádřeni poslala Chartě 77 rovněž Charta 88,
britské společenství, usilující zejména o to, aby ve V.Británii vznik
la psané ústava. IHXKX - Nedisponujeme bohužel bližšími informacemi
o protestu oficiálního madarského svazu spisovatelů, kteří předali
svůj protest čs.velvyslanectví v Budapešti; referoval o tom i ofic.
madarský tisk a rozhlas. - Dne 22.1.vydalo 36 členů a sympatizujících
Iniciativy za mír a lidská práva v NDR dopis, abyestvaný čxx českým
a slovenským přátelům. Vysoce v něm hodnotí nezávislé iniciativy v
Československu a aktivitů širších vrstev obyvatelstva a srovnávají
ji s údajnou letargií občanů NDR. Děkují i za solidární akci PČSS
ve věci lipských občanů, kteří byli v lednu t.r.ve vazbě. "Doufáme
spolu s vámi, že vaši přátelé budou co nejdřívě propuštěni z vazby

a že naše vlády se konečně budou čidit závazky, které přijaly v rámci
procesu K3SE", uvádí se v dopise. Toto vyjádření je zajímavé tím, že je
to poprvé, kdy se část demokratické opozice cávolává na helsinský proces .
Dne 21.2.1988 bahájil vyšetřovatel KS StB Ostrava trestní stiháni mluvčího Ch77 ing.Tomáše Hradílka, kterého obvinil z tr.činu pobuřování podle
§ 100 odst.la, 3a tr.zákona a tároven z tr.činu poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 tr.z..jichž se měl dopustit napsáním dvou
dopisů.. PrvníyHKpxxi adresovaný UV KSČ, federální vládě a FS ze dne 17.1.
byl kritikou brutálních kcí bezpečnostních sil na Václ.náměstí. Druhý,
adresov&ný Miloši Jakešovi, z 28.1. popistval případy porušování lidskýcý
práv v Č-u, které pisatel x* sám zažil. Oba dopisy vysílala rahlas,stanice Svobodná,Evropa - proto obvinění také podle 5 112 tr.z. Tomáši
Hradílkovi^ďrozi trest do pěti let odnětí svobody. Připomínáme, že kromě vězněného T.Hradílka je další mluvčí Ch77, Saša Vondra v těchto dnech
souzen a Dana Němcová, třetí mluvčí, je v nemocnici a po propuštění z ní
má být rovněž souzena. T? RamÉ bytě T.Hradílka byla 22.2.provedena domovní prohlídka, kterou nařídil kpt.JUDr.Vlastimil Porostlý a kterou prováděla skupina StB pod veledím kpt.JUDr.Gajdzioka. T.Hradílek sám byl
zadržen p* 6.hodině rán* dne 22.2. a domovní prohlídce nebyl přítomen.
Nyní dosud známo, zda prokurátor rozhodl o vazbě obviněného, o níž musí
být rozhodnuto 3 nejpozději do 25.2.1989 do 6hodin 15 minut*
k^axxxmi±xn±% podepsala petici'k situaci v teskoslovesnku. Dosud podepsalo 50 tsob. Textx petice zní: Odsouzení Václava je xkx skandlálním útokem p na demokratická práva* Žádáme jeho okamžité osvobozeníx, zrušení soudního rozhodnutí jakož i zastavení trestních stíhání všech ostatních obviněných v Československu, gimžxxaxxyXýká kteří jsou stíháni pouze za projevy svého přesvědčení. Zajímavé je, že prvních podpisů bylo
k dispotici již několik hodin po gz odsouzení V.Havla, ve sbírání dalších
se pokračovalo celoux n*c. Přehlášení podepsali francouzsští poslabci,
spisovatelé, novináři, herci, právníci, dále aktivisté Ligy pro lidská
práva /vč.předesedy Pierra Joffého/, organizace SOS-rasismus, politici
socialistické i komunistické orientace /vč.Pierra Jucquina/, dále např.
Lisa ÍHx&HxágxíxxHB Londonová, François FejtO, Pierre Kende, Alexandre
Smolař, François Maspéro, Marina Vlády, Arian Mnouchkine atd. - L Humanité z 22.2.zvežejnilo ostrou kritiknu situace v Československu a odsouzení V.Havla.
Dne 21.1.odsoudil bvodní soud v Praze 3, jehož hl.líčení vedla samosoudkyně JUDr.Helena Hlavatá, Václava Havla k 9 měsícům nepodmíněně v II.
/přísnější/ nápravně výchovné skupině. Byl uznánv&Rným spácháním obou
žalovaných trestných činů - podněcováni, jehož sW aopustit tím, že prostřednictvím zahraničních rozhlasových stanic zval na piXHX vzpomínkový
akt k výročí sebeupálení Jana Palacha na den 15.1.na Václavské náměstí.
Druhého tr.činu - ztěžování pxxx výkonu pravomoci veřejného činutele se
měl dopustit tím, že dne 16.1.na Václavském náměstí neuposlechl výzvy VB
k opuštění prostoru. Václav Havel e proti rozsudku na místě odvolal,
prokurátor si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Před vynesením rozsudku pronesl V.H.závěrečnou řeč, v níž vysvětlil stanovisko Charty 77 a nbzávisléh* hnutí ke krizovým jevům ve společnosti a jejich vůlí k dialogu. V posledním slově pak uvedl doslova: "Necítím se vinxem, nemám tedy, čeho bych
litoval, a budu-li potrestán, přijmu svůj trest jako obě% dobré věci,
tběí, která je nicotná ve světle absolutní oběti Jana Palacha, jejíž výročí jsme si chtěli připomenout." BHHxxaxŘHixxiN&x&yiixxpKŠtHHX Havlova
závěrečná řeč a poslední slovo byly podle jeho přání určeny Lidovým novinám, které je však poskytly veřejnosti dříve, než je hudou moci samy zveřejnit. Soudnímu líčení s V.Havlem byli přítomni tři jeho příbuzní, ostatní veřejnost - 200 až 300 lidí - byla v soudní budově nebo před ní. Hl.líčení mohli rovněž sledevat dopisovatelé tisk.agentury TASS a AP, Rudého
práva a čs.rozháásu. XX Samousoudkyně však zakázala psaní poznámek.
Na paralelním procesu s Janou Petrovou a pol. /viz bod.9./ byli přítomni
dopisovatelé Beutera a Hlasu Ameriky. Dalším agenturám, AFM, maů.tisk.agen-

,+
*
- Y 3 ^tuře Sán Hua /Nová Čína/ nebyl vstup do soudní síně umožněn* Na procís
s Václavem Havlem a na paralelní proces s Janou Petrovou a spol.přijeli do Prahy - kromě novinářů * :
- delegace MHF LP, sležená z zástupkyně tajemnka federace Hester Minnemaové z Nizozemí a prof.Finckeho z NSR a dále člehh americké sekce
- MHF LP Helsinki TWMKNYar Watch prof.Hermana Schvartze;
* delegace FIDH, složená s býv.ge^álního prokurátora Francie, JUDr.Re-^
- landa Késsouse a Háleny Rubinsteinové-Carrerové;
- zástupce švédského Pen-clubu a svazu švédských spisovatelů, básník

- Kay Glans;
- zástupce britské mírové organizace EMD Pat Hunti
- zástupce britského hnutí Charta 88 Mark Thompson.
Nikdo z nich nebyl vpuštěn do soudní síně, s výjimkou zýstupeů FIDH+ kteří na dvě Hodiny pronikly do soudní místností a byly z ní poté vyjázáni.
NáSLEDOJE BOD 9 /viz níže/
10. V 1^,30 dne 22.2.byl neočekávaně propuštěn na svobodu Tomáš Hradílek
- viz bod 6. tohoto servisu. Obvinění proti němu zůstává v plné platH
nosti. V odpoledních hodinách byl předveden orgány StB před krajského prokurátora v Ostravě, který po výslechu rozhodl, že návrhu na
uvalení vazby v * nevyhovuje a Tomáše Hradílka propouští na svobodu
do 28.2. do 8 hodin, kdy se má - spolu s obhájcem
resp.
se zplnomocněním pro obhájce - dostavit k výslechu. Prokurátor ho
vyzval, aby se zdržel činnosti, za níž je stíhán, Tomáš Hradílek
po propuštění prohlásil, že je rozhodnut nadále plnit pmn±mnmx*±
povinnosti mluvčího Charty 77.
11. Podle zpráv čs.tisku z 22.2. polil v Olomouci neznámý pachatel pískovcové sousouší V.I.Lenina a J.V.Stalina barvou* Naši agentuře se
podařilo zjistit, že sousoší v mírně nadživotní velikosti, které je umístěno v Leninově ulici v Olomouci, vedoucí od tržnice k věz*
nici, bylo polito červenou barvou v noci ze 17. na !8+únor. Byla
přitom polita pouze socha I J.V.Staliáa, Lenin potřísněn nebyl*.
Barva je údajně nesmytelná.
9. Dne 21.2.bylo zahájeno a dne Z2.2*
ukončeno hlavní líčení v tr.
věci proti Janě Petrové a spol. Stiháni jsou v této věci: Jana Petrová, nar. 16.9.1966, tixkzik knihařka, členka KMS* a Otakar Veverka,
nar.28.8.1956, hlídač, člen MKJL a S P U S A ^ W & ^ é ^ v a z b ě od 16.1.1989,
d á U pak Dana Němcová, nar.13.1.1934, psycholžka, mluvčí Charty 77,
t.č.hospitalizována pro pxm chmoobu páteře, která se zhoršila poté,
eo při zadržení 16.1.musela několik hodin stát na dmx dvoře oddělení
VB v Praze ve SkoMLké ulici; dálA David Němec, nar.29.5.1961, výtvarník, signatář CK77, Jana Sternová, nar.6.3.19*21, býv.tanečnice, nyní
v důchodu, býv.mluvčí Ch77, Petr Placák, nar.8.1.1964, spisovatel,
představitel Čewkých dětí, Stanislav Penc ml., nar.28.2.197$, zedník,
člen MKJL a Saša Vondra, nar.17.8.1961, doktor přírodních věd - geograf, t.č.programátor, mluvčí Ch77.
sest posledně jmenovaných je
na svobodě, pmxinfz ve vazbě byli od 16.1.do 24.1. Dana Němcová byla
na začátku hl.líčení vzhledem kesvé hospitalizaci vyloučena k samostatnému projednáni. Solidarita ae souzenými a účast zástupců humanitárních organizaci ze zahzničí - viz výše body 5* 7 a 8. Na rozdíl
od hl.líčeni s V.Havlem přebíhalo soudní jednání za neustálého powu*
šování procesních ustanoveni tr.řádu: nJuLc samoudon obv.seudu v Pze J)
JUDr.Antonín Těšík zkresleně protokoloval, upravoval pro protekolaci
Výpovědi svědků, která opravoval a naváděl k výrokům, škodícím obžalovaným, odnímal obhájcům slovo, odmítal opravovat zápis v protokole,
nechal ze soudní síně vyvést matku Otakara Veverky jen proto, že se
mu zdálo, že se nevhodně zatvářila atd. V soudní síni mohli být přítomni jen po jednom z příbuzných na každého obžalovaného. Zamítl návrh
obhajoby na svědecký výslech Václava Havla. Rozsudek byl vyhlášen
až 22.2.v pozdních večerních hodinách: soud uznal^vňwahej rihŤnlnvrmé
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^
až 22.2. v 21,30 hodin: soud uznal Janu Petrovou, Otakara Veverku,
Davida Němce a Janu Šternovou vinnými ve smyslu obžaloby spácháním
trestného činu výtržnictví podle § 202 odst.l tr.z., jehož se měli dopustit tím, že dnr 16.1 vkladli nebo se pokoušeli klást u sochy sv.Václava květiny, 5ímŽ vyvolali sroceni většího množství lidí. Janu Petrovou a Otu Vever
ku uznal soud navíc vinnými spácháním tr. činu útoku na veřejného činitele
podle § 156 odst.2 tr.z., jehož se měli dopustit tím, že vulgárním způsobem
nadávali zakročujícím příslušníkům VB, přičemž Jana Petrová pro tento tr.čin
byla stíhána obžalobou, zatímco Ota Veverka nikoliv. Za to je odsoudil:
Janu Petrovou k 9 měsícům nepodmíněně v I.NVS, Otu Veverku k 12 měsícům
nepodmíněně v II.NVS /vzhledem k tomu, že Ota Veverka byl v posledních deseti letech ve výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný tr+ čin/, Davida Němce
k 6 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky a k peněžitému
trestu ve výši 4 000,-Kčs a v případě nedobytnosti této částky k náhradnímu
trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce, a konečně Janu áternovou
ke čtyřem měsícům s podmíněným odkladem na jeden mčxÍB rok. Ostatní tři obžalovaní Sašu Vondru, Petra Placáka a Stanislava Pence, kteří byli rovněž
žalováni pro tr.čin výtržnictví, neuznal vinnými ve smyslu obžaloby, nýbrž
spácháním přečinu proti veřejnému pořádku podle § 6 a/ zákona o přecinech
a odsoudil je shodně k trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců s podmíněným odkladem na dva roky a k peněžitému trestu ve výši 2 500,-Kčs a v případě nedobytnosti této částky k níhreůnímu trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce. Rozsudek není pravomocný, Jana Petrová a prokurátor se proti
němu odvolali na místě a ostatní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Ota Veverka požádal o propuštění u vazby, jeho žádosti samosoudce nevyhověl.
Po skončení hlavního líčení uspořádala VIA tiskovou konferenci s některými
souzenými aktivisty pro zahraniční a čp. nezávislé novináře*
12. Hlavní líčení v tr. věci Jaromíra Němce a ing. Pavla Dudra, které bylo
30*1. odročeno pro nemoc obhíjců na neurčito, bude zahájeno dne 6.3. v 8 hod
v místnosti č.17 v II. patře budovy okresního soudu v Kroměříži, pžedsedou
senátu má být JUDr.Vlastimil Mikulenka /viz Vlň CS 007,5.bod a VIA CS 008,
2.bod/.
)3* Předběžně bylo stanoveno, že hl. líčení v tr. věci Ivana Jirouse, který je od 20.10.1988 ve vazbě v Brně, a Jiřího Tichého, který byl rovněž ve vazbě a od 19.12. je stíhán na svobodě, má probíhat u okr. soudu v Jihlavě 3.3.
1989. Oba nezávislí aktivisté jsou stíháni proto, že autentizovali podpisy
271 občana pod peticg, žádající vyjasněni odpovědnosti státních orgánů za
smrt politického vězně Pavla Wpnky y královehradecké věznici vloni v dubnu,
což obžaloba nyní kvalifikuje jako trjčin pobuřováni poďl^ § iQO odst.la,3a
tr. zákona; hrozí jim tresty od jednoho roku do pěti let. Ve věci jsou značné průtahy, neboť seznámení s výsledky vyšetřování bylo provedeno již 15.12.
1988.
4. Vyšetřovatel VB kpt. ěpirk zahájil á* dne 21.2+ 1989 trestní stíháni, přičemž obvinil z tr. činů schvalováni tr. činu podle § 165 odst.l tr.z. a útoku
na státní orgán a orgán společenské organizace podle § 154 odst.l tr.z. bývalou mluvčí Charty 77 Libuši Šilhánovou a herečku Vlastu Chramostovou, signatářku Ch77. Těchto tr. činů se měly dopustit sepsáním a odesláním otevřeného
dopisu vládním a stranickým orgánům, datovaného 16.1.89, v němž "vyjádřily
souhlas s hromadnou a úředně zakázanou demonstrací nelegálních struktur, uspo
řádanou v odp. hodinách 15.1. na Václavském nám."; v dopise údajně "neprevdii
vě osočuly orgány státní moci a stranické orgány ze zneužívání svěřených pra
vomoci, hrubého porušování občanských práv a svohod občanů". Obě jsou stíhány
Hy na svobodě a hrozí jim trest až do jednoho roku odnětí svobody.
15. Dne 21.2. kolem 14.hodiny byl před budovou obv. soudu pro Prahu 3, kde
se konalo hl. líčení v tr. věci proti V.Havlovi zadržen John Bok, člen NMS
a sig. Ch77, nar. 24.10.1945, jevištní technik, bytem Březinova 7, Pha 8,
ženatý, otec dvou děti. Příslušníci VB ho vyzvali, aby od budovy odešel,
J.Bok se dožadoval bližšího vysvětlení, načež byl vyzván, aby policisty
následoval do služebního vozu. Zaujal postoj pasívni rezistence a do vozu byl násilím odvlečen. Po 46 hodinách nebyl ještě propuštěn.
KONEC

