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1. Dne 25.2.odpoledne proběhlo v restauraci v Riegrových sadech v Praze
první veřejná shromážděni od r.1969, pořádané současně oficiální organizaci a nezávislou skupinou. V daném případě šlo o SSM a NMS. Puvodn:
kontakt mezi SSM a NMS zprostředkoval CSMV, jehož zástupce se shpomáždění rovněž zúčastnil. Bylo dohodnuto, že SSM zaplatí pronájem sálu e
" ' **
*
' hygs se u'ovali
;yky Luboš
Lébl. Přítomno bylo asi 250 až 300 lidí, dalších asi 200 se nedostalo
do sálu pro jeho malou kapacitu. Původně bylo dohodnuto, že se bude
diskutovat o tématech okolo vojenské služby, odzbrojení a demilitariz?
společnosti. Proto zástupci SSM Snr^rttt nesouhlasili s diskusí o politických vězních, kXExáxxRKk k níž však přesto došlo. Celá diskuse byl;
vlastně výběrem témat pro další shromáždění, které by se mělo konat
poslední březnovou sobotu. Zástupci SSM však se nevyjádřili o jeho pořádání s určitostí. Byla vybrána - někdy přes odpor SSM-následující
témata: šikanování vojáků zákl.služby /problém mazáctví/, náhradní slť
ba, dovolená vojáků zákl.služby, vojenská služba absolventů bohosloveckých fakult /dosud jako jediní vysokoškoláci musejí na dva roky na
vojnu/, zrušení Lidových milicí, odchod sovětských vojsk z Československa, věznění mírových aktivistů, konverze zbrojního průmyslu, vojenské hračky, xmgmHxk branná výchwva na školách. Setkání byli přítomn
pracovníci čs.televize, ARD, Mladého světa, Mladé fronty a další novináři. Tomáš Tvaroch pohovořil o vězněných mírových aktivestech, jeho
projev vzbudilrpotlesk. Až na E zástupce oficiálních inistitucí uctili přítomnařMTnSíouťticha památku Jana Zajíce. V NMS nyní probíhají
diskuse, zde je správné pořádat taková setkání a nabízet dialog oficiá
ním strukturám, jestliže čtyři mírové aktivisté - Tomáš Dvořák, Hana
Marvanová, Jana Petrová a Ota Veverka - jsou vězněni. Někteří se domní
vají. že dialog je možné vtčst* ale pouze o problému vězněných, jiní so
dí, ze je ho možno vést i o jiných otázkách, pokud není otázka vězněný
druhou stranou vylučována*
2+Dne 23.2.vznikl v Praze Výborn na obranu mírových aktivistů, který je
pokračovatelem původního Výboru na obranu T.Dvořákag a H.Marvanové. Zakládajícími členy VOMA jsou Jiří Dienstbier, Václav Malýp, Jiří Pavlíček
Tomáš Tvaroch a Luboš Vydra, během dalšíhotýdne vstoupili do výboru
další aktivisté.
3+Dodatečně informujeme, že 11.2.zaslalo 42 studentů Komenského evangelické bohoslovecké fakulty dopis poslancům FS, v ně&ž vyjadřují své pobouření- nad nepřiměřeným zásahem ozbrojených složek ve dnech 28.10.1988 a
15.-2&.1.1989 v Praze a nad neobjektivním informováním sdělovacích prostředků. Na fakultě samé byl vyvěšen text vyzývající k zájmu a péči o
vězně, jmenovitě uváděna jména Petra Cibulky, Ivane Jirouse a Evy Vidlařove s adresou věznice v Brně, kam je jim třeba psát.
4.V tomto servisu informujeme jen o těch projevech solidarity s Václavem
Havlem a stíhanými v tr.věci proti Janě Petrové spol., které jsme obdrželi písemně nebo telefonicky. Pokud jde o protesty vlád, státních činitelů, organizací apod., odkazujeme na běžné zpravodajství agentur a světového tisku. .
Solidarita z Polska: Polsgý Pan-klub protestoval již dvakrát, 3.2, a 22.
2. proti vězněni V.Havla u Gustáva Husáka. Znění druhého prttestu viz
PL 008,1.bod. - Na manifestaci dne 17.2.v Krakově byla vyhlášena rezoluce /její znění viz PL 008, 2.bod/ xxx^xEp na podporu če.politických
vězňů, nedávno uvězněných. Bylo zde také osnámeno, že 22.2,se bude konat za V.Havla a další vězně v Krakově manifestace. Podle -předběžných
z*páv se jí zúčastnilo 1000 lidí, další informace čekáme. - Solidarizační prohlášení Polsko-madarské solidarity při jejím založeni 18.2. se
tyká pronásledovaných aktivistů v Československu - text viz PL 008 3,bod
- Dne 23.2.vydal k této věci prohlášeni Polský helsinský výbor /plné
znění viz příloha PL 007-008/, jímž se obrací na vlády všech států, účastníku helsinského procesu, aby použily procedur kontrolního mechanismu, dohodnutého ve Vídni, a požadovaly po čs.vládě informaci a vysvět-
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lení.Polský HV žádá, aby čs.situace byla projednána na pařížské konferenci KBSE, která začne 30.5.t.r. - Oblastní výkonná komise a předsta^
vitelé organizačních výborů Nezávislé samosprávné odborové organizace
Solidarity oblasti Dolní Slezsko vyjádřili svůj protest proti odsouzení V+Havla a proti tomu,, že čs.úřady neplní závazky helsinského procesu, v prohlášení, datovaném 22.2.1989 ve Vr&islavi. Kromě OVK^prohlá^
šení podepsalo 100 zástupců závodních organizací Solidarity zDOlního
Slezska.
Solidarita z NDR: Dopis čs.vládě z 23.2. a protestní vyjádření z 26.2„,
v nichž se požaduje propuštění nedávnoH uvězněných čs.občanů a respekte
vání závazků, které na sebe bere čs.vláda účastí v helsinském procesu^
podepsalo 17* xxa±á zástupců nezávislých skupin v NDR, a to skupin, zabývajících se otázkami míru, ekologie a životního prostředí, ženského
hnutí a lidských práv. - Dva texty byly podespány 22.2.v Lipsku . První je dopis čs.vládě a protestuje se v něm proti odsouzení V.Havla a
dalších nezávislých aktivistů? proti tiskovýmmkampaním a,justičnímu
pronásledování? proti tomu, že čs.vláda ignoruje vídeňský dokument.
Navrhuje se v něm stejné řešení jako v polovině ledna v Lipsku^ kde byli názavislá aktivisté propuštěni a tr.stíhání proti nim zastavena.
Požaduje se propuštění uvězněných aktivistů, zrušení již vyneseD&ch
rozsudků a zastavení tr*řízení. Dopis podepsali Wolfgang Farstedt, Michael Arnold? Gesine Oltmannsováy Kartrin Hattenhauerová,(Kristián
Dietrich, Fred Kowasbh, Dieter R&ckart a Michaela Ziegsová. Solidární
dopis adresovaný čs+přátelúm z téhož dne označuje rozsudky za skandální* Podespala ho Iniciativa demokratické obnovy společnosti NDR, AntiNazi-Liga z Drážďan a dalších 25 nezávislých aktivistů.
Solidarita z Madarska: - Na 2.3+svolaly maďarské nezávislé organizace
a iniciativy protestní shromážděni, které se má konat ve středu Budapešti a na němž se má požadovat propuštění V.Havla a dalších čs.politic
kých vězňů na svoobogu. Prohlášení, jímž se tato manifestace svolává,
obsahuje i žádost maa.vládě, aby osvobození čs.politických vězňů rovněž
prosazovala. Podle dosud neúplných zpráv prohlášení podepsaly a manifestaci pořádají FIDESZ/Svaz mladých demokratů/* Madarské demokratické
fórum, Sí% svobodných iniciativ, Republikánský klub, Kruh macíarsko-čs.;
přátelství a j. Na budapeštské shromážděni poíala pozdravný telgram
manželka V.Havla Olga Havlová, "na roždí*, od ma8raské situace připomíná čs.situace 50.léta, o nichž jsme si mysleli, že se už nikdy nevrátí", uvádí zde O.Havlová. Také Charta 77 poslala tomuto shromáždění
okument, v němž mj.žádá, aby maKarětí přátelé -podobně jako lidé v
eskoslovensku a jinde ve světě - vyjádřili svou podporu návrhu, aby
letošní Nobelova cena míru byla udělena V.Vhavlovi* V dokumentu jsou
jmenováni i další věznění aktivisté^, včetně posledního, který byl uvězněn, Františka Stárka* "Pokud jsou tito lidé ve vězení, pokud jsou
pronásledováni? zůstává Československo neuralgickým místem Evropy, symbolem anti-perestrojky a baštou těch,, kdo se snaží zvrátit helsinský
proces"*. uvádí Ch77.
Solidarita z NSR: Dne 23.2.vyjádřili své pohoršení nad oběma rozsudky
a nad porušováním hn zásad helsinského procesu západoněmečtí Zelení;
telegram podepsal mluvčí jejich sknpiny parlamentní skupiny 2 dr.Hely
mutLippelt.
5. Ch77 se dne 26.2.připojila k návrhu, aby Letošní Nobelova cena míru byl
udělena Václavu Havlovi. Oznámila to Výboru pro podání návrhu na udělení Nobelovy ceny míru Václavu Havlovi, ktuťý představují 23 Eva Kantůrkováy Dana Němcová, Vlast Chramo3tová a Em;..iuel Mandler. Tomuto výboru do
chází mnoho dopisů od čs.občanů, nezávislých iniciativní ze zahraničí,,
v němž se návrhu vyjadřuje podpora. XxhxxHi&K Instituce a jednotlivci
v zahraničí mohou tento návrh podpořit přímo na adresu Nobel Institut
*0slOp Norsko; výbor však prosí o informaci o takové podpoře* Návrh kyx
na udělení Nobelovy ceny V.Havlovi byl včas podán kompetentními osobami /dvěma americkými kongresmany/, nyní jde o to^ podpořit ho. V této
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souvislosti se obrátil na představitele nezávislých iniciativ a hnutí
v Evropě a v USA dopisem z 27.2. Jiří Dienstbier. Adresoval ho Adamu
Michnikovi. Andreji Sacharovoviy Ferenci K*6szegcviy Tamažu Mastnakovi,
Mary Kalábové, Dieteru Eschemu? Mient Jan Faberovi, Joanne Landyové
a dalším, prostřednictvím londýnské agentury Palach Press, "Uděleni
Nobelovy ceny V.Havlovi by bylo spravedlivým oceněním aeho osobního
přínosu k zápasu o mír uvnitř středoevropské společnosti", píše J.Dier;* bier*
6*' Dne 24.2*, v předvečer 20.výročí sebeupáloní studenta Jana Zajíce na
Václavském náměstí v Praze* položil mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek
květiny na jeho hrob ve Vítkově ve Slezsku. Tomáš Hradílek pHáni přiše.
k hrobu ráno, po celonočním pochodu přes Oderské vrhhyp,
7. Osm zástupců pěti nezávislých iniciativ - 3h77yV0NS,CSHVyNMS a JS- se H
zúčastnili? oběda? který dánský^velvyslanec v Praze uspořádal u příležitosti dánského mi^stra zahraní Uffeho E*.lemanna-Jensena v CeskoslovenskUo DaTtší dva pozvaní* Jana Petrová a Václav Havel, se vzhledem ke
svému věznění nemohli dostavit. Jak známo, ministr vznesl v Praze ostrý
protest proti odsouzení V.Havla a dalších aktivistů. Při obědě s nezávislými své stanovisko znovu zopakovaly diskutována zejména suučasná
situace v Československu.n Nezávislí aktivisté pohovořili #mz o polit&c=kých vězních a podrobněji vysvětlili příp&dy Patra Cibulky a Hany Mar' vanové. Rozhovor trval dvě hodiny*
0. Dne 24.2.vydala Ch77 prohlášení k případu britského spisovatele Salmana RushdiehOy v němž se apeluje na čs.vládu, aby podnikla účinné kroky
k účinnému bojkotu a izolaci zločinného íránského režimu?
9. Osm členů hnutí Wip /Svoboda a mír/ drží ve dnech 24.2+áB 2.3ihladovku.
jíž protestují proti diskriminaci v udělování pxx cestovních pasů. Po-'
žádali čs.nezávislé hnutí, aby je podpořilo. Ch77 a PČSS jim poslaly
telegram, v němž jim vyjadřují plnou podporu. ^
10.Dne 23.2.byl uvězněn sign.Ch77 a aktivista undrgroundu František Stárek,
Je obviněn z přečinu proti veřejnému pořádku podle § 6 písm.ctzák.o přečinech, postihhgícího zhotovování a rozšiřování tiskoviny, které jsou
v rozporu se zájmem státu na veřejném pÓřá:ku. Je to první stíhání podia
nových opatření předsednictva FS. F.Stárek je pravděpodobně stíhán na
vydávání Voknovin, mxgH měsíčníku mHgnx kulturního magazínu Vokno. 361atý F.Stárek byl již dvakrát vězněn, poprvé v souvislosti s postihem Pla.3tic Xnpgx Peopley podruhé za vydávání Voknr* Při domovní prohlídce -iu
bylo odňato mnoho věcí - odvezay byly na dvou nákladních autech zn.Avia,
mj+počítač, elektrický psací stroj s pamětí, cyklostyly psecí stroj,
dva fotoaparáty? dva magnetofony, více než sto mgt^.kazet, mnoho k n i h y
časopisů, písmeností., F.Stárek je ve vazbě okr.prokurátora v ďstí n.O. ^
a to ve věznici MS v Hradci Králové.
11+H1.líčení v tr.věci proti J.Němcovi a P^Dudrovi ^e plánováno nejen na
6.3. p jak jsme již informovali /viz VIA CS Ol 2, bod 12 a VIA CS 007.5.bnd.
nýbrž i 7. a 8.3+ RřMáMBlánRx^M Prokurátor navrhuje slyšet 47 svědků.
12.Hl.líčení v tr.věci proti Ivanu Jirousovi, který je ve vezbě^ a Jiřímu
Tichému, se bude konat u okresního soudu v Jihlavě v č.dv.180 v I.patře
3<3(Od 8 hodin 30. Předsedou senátu bude JUDr.Ilja Libeňský. Podrobnosti o
1.pobžalobě - viz VIA CS 012, bod.13.
13*Dne 17.2.byl obv.soudem pro Phu 3 odsouzen k jednomu měsíci nepodmíněně
v II.NVS 231etý zedník Miroslav Šrámek pro přečin proti veřejnému pořádku, jehož se měl dopustit účastí na shromáždění na Vául.nám.dne 19<1.89^
Rozsudek není pravomocný* Je to po V.Havlovi, J*Pátrové a O.Veverkovi
čtvrtý případ, zannamenaný VONS, kdy za účast na lednových shromážděních
byl vynesen nepodmíněný trest* M.Srámek je v podmínce, hrozí mu přeměna
nevykonaných 10 měsícú^předchozího trestu v trest nepodmíněný.
14.Dne 20.2.1989 byla na min.zahr.věcí
vytvořena meziresortní komise
v jejímž čele je jeden z náměstků ministra. Jejím posláním je gxz orga^
nizovat dezinformační kampaně proti nezávislým iníativ%m především v zahraničí. Počítá se však^s použitím jejich textů i v Československu. Komise bude zasedat peram&entně.
KONEC

"

