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1.Dne 9.3.skončilo u okresníRo soudu v Kroměříži hlavní líčení v tr.věci
proti Jaromíru Němcovi a ing.Pavlu Dudrovi, obžalovaným pro pobuřovaní
za rozmnožování a rozšiřování nezávislé literatury, zvi.Informací o Chartě 77, Informací o církvi a j. HlaÝní líčení se konalo teprve po třech a
půl letech od zahájení trestního stíhání. Předseda senátu JUDr.Vlastimil
Rlikulenká porušoval podle sdělení VCNS, které bylo vydáno v Praze 10.3.,
trestní řád, upravoval důkazy v neprospěch obžalovaných a nepřípustně omezoval obhajobu. Rozsudek, který není pravomocný, zní: Jaromír Němec
- za použití pouze mírnějšího ustanovení podle odst.la, nikoliv podle
odst.3a/ ustanovení podle § 100 tr.z.,jehož se domáhala obžaloba - byl
odsouzen na 18 mě3Ícú s podmíněným odkladem na 3 roky. Pavel Dudr byl
uznán vinným ve smyslu obžaloby a odsouzen na" 12*měsícú s podmíněným
odkladem na 3 roky.
2.Dne 9.^.byli okresnímx soudem v Jihlavě odsouzeni Ivan dirous a Jiří Tichý za t&yxxH petici, která činí státní orgány odpovědnými za s^rt politického vězně Pavla Y/onky. Ivan Jirous byl odsouzen k 16 měsícům v II.
ÍJVS, Jiří Tichý k 6 měsícům v I.NVS, oba tresty jsou tedy nepodmíněné.
Soud je neuznal vinným tr.činem poškozování zájmů republiky v cizině,
jak se domáhala obžaloba, a v rámci žalovaného tr.činu pobuřování podle
§ 100 tr.z. použil mírnější kvalifikace podle odst.la, nikolv 3a. hlavního líčení se zúčastnili i tři zástupci Mezinárodní helsinské federace
lidských práv, a to Karel Jan ze Schwarzenberku, Jeri Laberová a Gerald
Nagler.
3.Podle sdělení VONS bylo nařízeno hl.líčení v tr.věci proti Haně Marvanové a Tomáši Dvořákovi, představitelům NMS na 16.3.1383 na 8,45 hod. do
jednací síně č.101 budovy obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14.
H.Marvanová a T.Dvořák jsou od konce října m.r.ve vazbě. Obžalováni jsou
pro tročin pobuřování /§100 odst.lax^H tr.zákona/, jehož se měli dopustit
účastí na manifestaci 21.srpna 1988 na Václavském náměstí, a dále pro
přípravu pobuřování podle téhož zák.ustanovehí, neboť prý připravovali
manifestaci 2 na 28.3^ října 1988 - před jejím konáním však již byli uvězněri. Hrozí jim trest od šesti měsíců do tří let každému. Hana Marvanová je svobodná matka čtyřletého dítěte.
4.Podle sdělení VONS, vydaného v Praze 10.3-1989, byla změněna právní kvalifikace obvinění Františka Stárka, který je od 23.2.ve vazbě. Není již
stíhán pro přečin, nýbrž pro tr.čin pobuřování podle §100, odst.la,3a
tr.zákona, takže mu hrozí trest od jednohu roku do pšti let. Represe proti kulturnímu undergroundu, konkrétně proti časopisu Vokno, jehož je
F.Stárek vydavatel, se tedy stupňují. Referují o tom Voknoviny, jejichž
14.Číslo vyšlo v těchto dnech jako náhrada za č.13, jehož celý náklad
byl zabaven při domovní prohlídce xx&yžšxSzKntx u Františka Stárka.
5.V trpVěci Václave Havla a v tr.věci proti Janě Petrové a spol.byla podána tento týden odvolání obžalovaných a jejich příbuzných. liení známo,
zda se odvolali také prokurátoři. Budou-li soudy postupovat rychle, může dojít k odvolacím řízením v těchto věcech již v týdnu od 20.3.1989°
ó.Výbor na obranu Petra Cibulky a dalších vydal dne 28.2.1989 v Drně prohlášení, které za výbor podepsal Jan ^abata, v němž oznamuje, že k petiei, jejíž text zní "Žádáme, aby byl Petr Cibulka propuštěn", se připojilo již 339 přátel. Další podpisy pod tuto petici je možno zasílat
na adresu Jana Soukupová, Jaselská 8, 602 00 3rno. Petru Cibulkovi hrozí až deset let vězení za tr.čin spekulace, jehož se měl dopusit rozšiřování hudebních nahrávek a nezávislé literatury. Od října 83 je ve v^
7.Podle sdělení VONS byla dne 9o3*propu3tina z vazby in^.^va Vidlsřová,
inspicientak brněnského Divadala na provázku. Byla téměř tři mčsíce vězněna jako obvinžná ze zashování do vyšetřování případu Petra Cibulkyy
E.Vidlařová je členkou Výboru na obranu Petra"Cibul^y. Nyní je obviněna
z pokusu maření výkonu úředního rozhodnutí, takže jí hrozí trest do pěti
leto
8.Tajemník KNV Východočeského kraje pro věai církevní^ZámeČník odňšl v posledních dnech státní souhlas s účinnosti od 1.dubna 1989 třem evangelickým vikářům, a to Pavlu Hlaváčovi z Proseče, Zvonimíru Šormovi ze
Sonova u Nového Města nad Metují a Pavlu Pokornému z Trutnova. Pavel
Hlaváč je od r.1977 signatářem Charty 77. Všichni tři nedávno odmítli
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mítli distancovat se od Ch77 a Nivi^u RE^kix xsxxýkEKKK Státní souhlas s v,
koněm duchovenské činnosti jim byl v posledních třech měsících odebrán již
potřetíp podvakráte však bylo odebrání na základě intervencí synodní rady
českobratrské církve evangelické a na základě tolerantnější postojů státnic
orgánů v Praze zrušeno. Ryn Pro Pavla E Hlaváče a Zvonimíra Šorma znamená
odebrání sóátního souhlasu úplnou ztrátu duchovenského působení, Pavlu Pokornému má podlď*%Zámečníka najít synodní rada jinou faru*v"kraj%.
9°Dne 28.2.B#KBH^XH±HXMM8 zaslalo NMS Fedrálnímu shromáždění a ministerstvu
národní obrany své vyjádření k problému odzbrojování^ konvenčních zbraní.
NMS reaguje na současné odzbrojovací jednání ve Vídni, vítá zveřejnění počtu zbraní, zpochybňuje na základě zveřejněných údajů tvrzení o obranném
charakteru čs.armády a navrhuje veřejnou diskusi o společenských výdajích
na zbrojení.
10.Dne 5.3.zaslali bývalí učitelé Univerzity Karlovy docent Radim Palouš a
profesor Jiří Hájek doois univerzitám v Toulouse a v Torontu, které udě^^T
dóktorát honoris causa'Václavu H a v l o v i . ^ ^ ^ . ^ ^ univerzity, aby se p H
pojily k náxK podpoře návrhu na udělení letošní Nobelovy ceny míru Václavi
Havlovi a aby se v tomto směru obrátily i na další univerzity ve světě.
11.Podporu návrhu na udělení Nobelovy ceny míiu V.Havlovi vyjádřil dne 10.3v Praze i Mírový klub Johna Lennona.
12.Dodatečně informujeme o protestu^ který zaslal švédský PEN-klub čs.velvyslanectví ve Stockholmu dne 29.1.1989 proti uvězněná V.Havla, jenž je
čestným členem švédského PEN-klubu. Dne 2^3ozaslali 5s.úřadům svůj protest proti uvěznění čs.nezávislých aktivistů -mezi nimi i Václava Havla92 členové souboru Divadla na Pionýrském náměstí ve městě Seattle ve Statě^J/ashington v USA. Divadlo hraje hru Larry Shue Václavské náměstí, jejíž tématem je potlačování umělecké svobody v Československu v r.1974*
13.Nezávislé iniciativy v NDR pořádají u přílržitosti Lipského veletrhu dn(.
19.března xkg solidární akce za propuštění čs.nezávislých aktivistů z vězení a za zastavení trestních stíhání prot: nim. Akcá budou organmzmvány
v návaznocti na nedělná bohoslužby. Nezávi?lým aktivistům jde o to, aby
byl o represích v žsxin Československu informován co nejvotší počet občanů NDR a chtějí proto podat tyto informace v co největším množství kostelů v NDR. Budou též sbírány podpisy pod petice apod.
14oZnýmý slovenský veřejný činitel Pavol Carnogurský, proti němuž oficiální
čs.tisk pořádá čas od času štvavé kampaně, obdržel v únoru t.r.spolu s da
šími asi 30 slovenskými občany Kříž Zemské armády /tj.polské Armii Krajowej/, který uděluje komice Kříže Zemské armády se sídlem v Londýně. Komise byla založena v r.1966 vojenským velitelem varšavského povstání gemráoiem Borem-Komorowským. Kříže bylý slově Lským odbojářům uděleny už v
r.1986^ doručeny však byly teprve nyní. někteří nositelé kříže mezitím
zemřeli. Kříž Zemské armády byl Pavlu Carr jurskému udělen za pomoc při
přechodech z Polska do Maďarska po dobu diuhé světové války.
15.Dne 7.3.1989?pH&nxxx ve výročRí den naroz¿:.í TGM, položili k jeho hrobu
v Lánech kyteice se stuhami m±ETK Saša Voncra za Chartu 77 a Pavel Naumai.
a Rudolf Dattěk za Hnutí za obšanskou svobodu. Několik hodin předtím položili zde kytici zástupci amerického velv/slancctví v Praze. Hrob TGM
byl onoho dne pozorován příslušníky Státní bezpečnosti.
16.Dne 3.3.byl na Václavském náměstí v Praze ".adržen rakouský spisovatel Robert Klementy protože měl plakát vyzývají: k propuštění Václava Havla.
Robert Klement byl zřejmě vypovězen.
17oVe dnech 5.až 9.3.dlela v československu delegace Mezinárodní helsinsk
federace pro lidská práva, vedená jejím předsedou Karlem Janem ze Schwaizenberku¡ jejími členy byli dále generální tajemník federace Gerald Naglc
Jeri Laberová z Helsinki Y/atsh, bývalý nizozemský ministr zahraničí van
der Stoel a dánský poslanec Djjarn Elmquist,. V Praze se k ní připojil Jiří
Hájek, předseda ČSHV. Protože čs.úřady nesouhlasili s pixáKiááz účastí Jiřího Hájka při jednání, z jednání sešlo. Uskutečnily se však rozhovory ne
touto delegací? rozšířenou o další č^eny ČSHV, a Výborem čs.veřejnosti ¡r
lidská práva a humanitární spoluprácá, jerož předsedou je prof.Zd.Diens'.bicr, a s dalším oficňláním výborem - Čs.jerovým výboremy jehož tajemní.e
je Ivan Fiala. V kontaktech mezin ČSHV a -r-běma oficiálními výbory má být
pokračováno. ČSHV vydal 6.3°výzvu, aby první jarní den 2l.3°byl prohlášen,
za den solidarity s V.Hav&&m, J.petrovouy 0.Veverkou a dalšími čs.vezni
svědomí.
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Id. Z 52 oficiálně ohláše^iých osob, které jsou stíhány na tr.činy nebo
za přečiny pro účast na lednových shromážděních v Praze na Václavském náměstí, registruje VONS toč. 33 osob, z čehož 24 bylo stíháno pro tr.činy, KXpKK
pro přečiny. Z toho v 17 případech bylo
věc postoupena národníku výboru jako přestupek nebo bylo tr.stíhání
zastaveno. Většina věcí. však není pravomocně uzavřena.
19. Ve dnech lr4*3"Probíhal v Římě sjezd Evropského svazu žen, který pořádala italská Democrazia Christiana. Sjezd se zabýval otázkami lidských práv. Během jeho průběhu vznikl Celoevropský výbor Milady Horákové na pomoc čs.ženám, které jsou postiženy současným režimem v Československu, Výbor "se'obrací na čs.ženy, které jsou nebo byly nějakým
způsobem pronásledovány, aby psaly snsxE&exsH o svých postizích na adresu Dr.Anna Maria Cervone, Via dell Plebiscito 107) 00186 Roma, Itálie<
Výbor bude mít široké publikační možnosti a vzhledem ke stále rostoucímu významu feministického hnutí v západním světě budou mít jeho výzvy
i ohlas ve vládnoucích kruzícj západoevropských států.
20. Dcera předního čs.aktivisty za l^gská práva dr.Václava Bendy 161etá
studentka gymnázia Marta ,Bendová nesměla z rozhodnutí anonymního policejního úředníka h zúčastnit výměnného školního zájezdu do Hamburku
v i^SRy který se konal 25.2. až 3*3° Není v souladu se zájmy státu, aby
Martě Bendové byla udělena tzv.výjezdní doložka k cestovnímu pasu. Kmzss
&BHS± píše se v rozhodnutí bez jakéhokoliv bližšího zdůvodněná. Marta
Bendová chodí do třídy s rozšířenou výukou německého jazyka.
21. Dne 8i a 9.3.telefonoval neznámý muž s cizímx přízvukem výhružky aktivistovi Charty 77 Petru U^lovi. Muž se snažil odstrašit případné zájemce o manifestaci, která se měla konat dne I0.3.před velvyslanectvím
Íránu v Praze na protest proti akcím vůči spisovateli Salmonu Rushdímu.
Neznámý vyhrožoval zabitím účastníků manifestace. Manifestace se pa nekonala proto? že byla ONV v Praze 6 zakázána. Důvodem zákazu bylo prý
to, že EXHSKEXK ohlašova-;elé manifestace - byli to členové NI.IS - nejsou prý s to zajistit veřejný pořádek. Petr Uhl počal dne 9.3. na
městské prokuratuře trestní oznámení. Po jednání na VB mu byla ve dnech
XX 9. a 10.3.poskytnuta policejní ochrana v rozsahu? který považoval
za vhodný, a dne 10.3.zahájil vyšetřovatel VB trestní stíhání ve věci
nebezpečného vyhrožování podle §197a tr.zákona.
22. Nezávislým aktivistům dochází v posledních dnech výzva sx údajné skupiny Společenská iniciativa demokratických aktivistů, aby přispěli
xK±HXKKk&K přiloženou složenkou na bankovní účet ve prospěch nezávislé
činnosti a na podporu postižených. Jde pochopitelně o podvrh, jímž se
mají nejen vylákat peníze z lidí, nýbrž i zjistit, kdo je ochoten nx
se takto solidarizovat. KONEC

