VIA PRAHA CS 015/69, 16.3.
1. Dne 16.3.začalo u obv.soudu pro Prahu 1 hl.ličcni v tr.věci proti
Tomáči Dvořákovi a Hanč Marvanové, Elánům NMS /viz VIA CS 014,3.bod/.
Předsedou senátu je JUDr.Jan Bělehradsky. V soudní budově se shromáždilo asi sto přátel, hlavně z NMS a Charty 77. Do soudní místnosti byli vpučtěni tři členové NMS a dva zástupci VONS, dále tajemník
ČSMV /oficiálního/ Ivan Fiala a člen Výboru čs.veřejnosti /ofic./
dr.Klime*. Je předvoláno 22 svědků, z nichZ do odpoledních hodin
16.3.byla vyslechnuta jen zhruba polovina, takZe se předpokládá, že v
hl.líčeni bude pokračováno zítra 17.3. V soudní budovč byli rovněZ
pracovníci velvyslanectví USA, Vel.Rritánie a Francie,do sin* nebyli
vpučtěni.
a
2. Dne*,by* tj.16.3., bylo provedeno několik Eomovnich prohlídek, e to
u Simony Ur; dílková, Přízova 12, Brno, Miloslava Voráče v Bme, Hany
Holcnerová, JeZkova 7, Brno, Petra Pospíchala, Arbesova 6, Brno a
Pfavd&BadebniLi ing.Bedřicha Koutného, K Pasekám 727, Gottwaldov,
¡tyly M W S M S ý tr,stíháním, které bylo zahájeno ve včci pobuřováni
podle 5 !00 odst.la, 2a tr.zákona, k němuž mělsr dojit -podle předběžných zpráv- nějakou petici SPUSA. Pravděpodobně v této souvislosti byl dnes, tj.16.3. v 0,30 hodin zadrZen před budovou soudu pro
Prahu 1 {Stanislav Devátý.
3. V odvolacím řízení v tr+včci proti Václavu Havlovi bylo nařízeno veřejné zasedáni na 21.3. od 9 hod. do místnosti č.83/II.patro budovy
městského soudu v Praze, Praha 2, Spálená 2. Soud, jehož senátu bude
předsedat JUDr.JaroMmn Novotný, bude rozhodvat o odvoláni Václave
Havla, anhmxhzmtZmxIzmmzxMBvSwxm jeho manželky Olgy Havlové a jeho
bratra Ivana Havla a o odvláni prokurátora, který se domáhá přísnějšího trestu odnětí svobody a navíc i peněžitého trcztu.
4. V trestní věci proti ing.Evč Vidlařové /viz VIA CS 014, 7.bod/ nařídil předseda senátu JUDr.Ivo KouĚil hlavni líčeni ne 23.březen od
9 hodin do jednací sině Č.5 budovy M městského soudu v Brně, Rooseveltova 16.
5. Dne 12.3.vydala Ch77 dokument "K výstavbě vodních děl na Duhaji",
který adresovala vládním úřadům a jednáni expert&^Bedmi zemi - z
Československa a jeho souáedů - o ekologické situaci. ZtotoZnuje se
v něm se stanoviskem Biologické společnosti ČSAV z ledna tr., které
v y z ý v á k přehodnoceni projektu Oabčikovo-Nagymaroe a výstavby tohoto
díla na základě proponovaného jednáni mezinárodni komise složené z
odpůrců i zastánců výstavby za účasti odborníků tři zainteresovaných
zemi, tj.Ma&arska, československa a Rakouska.
6. Dne 13.3.vydala Ch77 dokument, v němB upozorňuje na provokaci ze zasíláním poštovních poukázek, jimZ maji stoupenci nezávislého hnuti
posílat peníze na potřeby hnuti a na pomoc post&Zeným na bankovní
účet /viz VIA CS 014, 22.bod/. Ústřižky poukázek, prokazující odeslání peněz maji podle anonymního pokynu zasílat v přiložené obálce na
adresu Nadace Charty 77 ve Stockholmu. Jak odhaluje dokument Ch77,
jde o kam* bankovní konto, zřízené ministerstvem zdravotnictví pro
boj e chorobou AIDS. Ch77 v dokumentu naznačuje, kdomŮZe mít zájem
na tom, zjiStovat, kteří občané jsou ochotni solidarizovat se tímto
způsobem s nezávislým hnutím.
(7. Y neděli 12.3.poloZili mluvčí Charty 77 a skupina signatářů a stoupenců Ch77 kytici se stuhou na hrob Jana Patočky, jednoho z prvních
mluvčích Ch77* aby uctili 12.výročí jeho úmrtí. Vzpomínkový akt sledovala Státní bezepčnost. Hodninu poté byla na hrobě květina, stuha
e označením ChartB 77 byla včeak již odstraněna.
8- Dne 14.3.v 16 hodin položilo 9 mk nezávislých aktivistů - převáZně
členů NMS - kytičky k pomníku sv.Václava, aby ee tak solidarizovali
s těmi, kdo byli při stejném počínáni před dvěma měsíci uvězgěni a
s dalBimi čs.vězni svědomí. Pět z nich - TomáS Tvaroch, Jan Chudomel,
Stanislav Devátý, Petr Payne a Jaroslav Kolaia - bylo po tři aZ čtyři hodiny zadržováno na VB, ostatní pouze legitimováni.

