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1. Dne 21.3.rozhodoval městský soud v Praze v senátu, jemuž přddsedal
JUDr.Jaroslav Novotný, o ámxi. odvoláni Václava Havla, jeho manželky a
jeho bratra jakož i o odvolání prokurátora pioti rozsudku obvodního
soudu pro Prahu 3, jímž byl Václav Havel ousouzen na tr.činy po&ěcování e ztěžování výkonu pracjymoci veřejného č&n^itele k 9 měsícům odnětí svobody v II.NVS. Odvolací soud zamítl obvolání prokurátora, který se odžadoval vyššího trestu a vedlejšího trestu peněžitého, a odvolání podaným ve prospěch obžalovaného přisvědčil jen částečně. Nedotčený ponechal výrok o vně pokud jde o tr.čin podněcování, jehož se
měl V.Havel dopustit vyzýváním občanů, abys* ae zúčastnili zakázaného
sťC^mážčění 15.1.na Václavském náměstí. Naproti tomu v přítomnosti
V.Hsvla na Václavském náměstí dne 16.1. neshledal trestný čin ztěžování pxxxBKBřzŤx výkonu pravomoci veřejného činitele, nýbrž pouze přečin proti veřejnému pořádku. To se promítlo i'do změnájčého výroku o
trestu - odvolací soud ho snížil na^B měsíců^ zároveň též rozhodl, že
pro výkon trestu se odsouzený zařaz^uje do li, tedy mírnější, nápravně výchovně skupiny. Proti rozsudku není Odvolání* Bři normálním
průběhu txHxiH skončí výkon trestu Václava Havla 16.9.1989. - XX Soudní zasedání se konalo prakticky s vyloučením veřejnpsti. Účastnit se
mohli, vedle oficiálních novĎnářů a blíže neidentifkovatainých osob,
jen zástupce Mezinárodní helsinské federace pro lidsiá práva profesor
trestního práva z Pasoía Martin Fin%ke, jemuž tlumočil člen Čs.helsinského výboru a VONS Václav Malý^dále dopisovatelka tiskové agentury
ANSA. V soudní hudově se sh^rmáždilo několik set přátel a stoupenců
Václava Havla. 150 z nich podepsalo prohlášení, že následujícího dne
budou držet 24 hodinovou protestní hladovku, k níž se připojili později i další občané. Večer téhož dne, po skončeni mše eanSA v kostele
sv.Jiljí v Praze, odebralo se asi sto převážně mladých lidi k pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí, kde na znamení solidarity s
čs.vězni svRdomí položilo asi 15 z nich květiny.^
2.
Dne 17.3.skončilo dvoudenní plavní líčení v tr.věci proti Hane Marvanové a Tomáši Dvořákovi, aktivisům NMS. Obvodní soud pro Prahu 1, jehož senátu předsedal JUDr.Jan Bělohradský, je uznal vinnými trestnými
činy,
uvedenými v obžalobě, jen částečně, Podle soudu nenaplnilo
jejich jednání na manifestaci 21.8.na Václavském náměstí skutkovou
podstatu trestného činu pobuřování, a Hana Marvanová není vinna snižováním obranyschopnosti státu, jak tvrdila obžaloba. Soud je však uznal vinnými přípravou k tr.činu pobuřování, jehož se měli doput*it
tím. že Tomáš Dvořák soustře3pval písemnosti a letáky; vyzývající k
manifestaci 28+10.1 988 a Hana Marvanová xnxxtžx shjoDmáž3ováním a sepisováním písemností s protisoci^listickým obsahem* Za to byli odsouzeni k 10 měsícům podmíněně- a to s podmíněným odkledem na 2,5 roku*
Prokurátor se na místě odvolal, obžalovaní se nevyjádřili. Soud také
rozhodl usnesením,"žě se oba obžalovaní propouštějí a vazby. Prokurátor podal proti tomuto usnesení stížnost, která má odkladný účinpk;
txkxExmMExmBžxiaxxxi o stížnosti bude rozhodovat městský soud v Praze,
a to dříve, než dojde k veřejnému zasedání o odvolání,
3.
Miroslav Šrámek, čtpvrtý účastník lednových shromážděním/vedle V.Havla,
J.Petrové a 0.Veverky/, který byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,x byl městským souLem v Praze, jehož senátu předsedal
JUDr.Alexandr Budý, v odvolacím řízeni dne 9.3.1989 opět uznán vinným
p prvoinstahčdi rozsudek - 1 měsíc v II.NVS - byl potvrzen. Kromě toho
bude muset M.Šrámek vykonat zbytek předchozího trestu, který byl podmíněně odložen, a to v trvání 10 měsíců. Počet 4 odsouzených k^nepod°
míněným trestům odnětí svobody kyixniHMtý za lednové shromáždění byl
minulý týden zveřejněn ve Večerní Pr&ze jako informace městského soudu v Praze.
4.
Dne 16.3.bylo provedeno v Gottwaldově, Brně a Znojmě 11 domovních prohlídek, a to u členů SPUSA a spoíupracovďků nového brněnského časopisu
To. Zabaveno velké množství písemností a rovněž rozmnožovací technika.
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Zadržen a dán do vazby Stanislav Devátý, loňský mluvčí Charty 77, člen
VONS a aktivista SPUSA. Je obviněn z organizování petice SPUSA? kterou
podepsalo 430 čs.občanů^. i která byla dne 3t.12.odeslána úřadům. Petice
požsdovsla propuštění politických verňů, základní občanské svobody a
oemokratiS-Ci rpolečnostJ. St^nislhv Devátý je pravděpodobni obviněn
z pobuřování podle § 100 odst.1a.3s tr.zákona, takže mu hrozí trest od
jednoho roku uo pěti let. Od svého zadržení crží hladovku. Po sérii domovních prohlídek byl rovněž podroben výslec&ňm. člen VONS a aktivista
Polf.ko-čs.soliuaréty Petr Pospíc^ál, jemuž bylo zabaveno v.tří množství
pos^cé literatury. Petr Pospícnal je vyšetřován v rámci tr.stíháni ze
začátku r.1987 /oyl tehdy 4 měsíce ve vazbě/, které je opět k vedeno
j^íO tr.oin podvracení repuoliky /s t.wtni sazbou 3 as 10 let/, přičemž
au je vytýkáno, že v činnosti, za niž je stíhán, dálo pokračuje* Vyslýchán byl převážně na časopisy Informace o Chytě 77 a To.
Uvádíme přehled politických procesů, jejichž hlavní líčení byla stanovena na následujících deset dnů:
- Dušan Skála, 24.3.od 9 hodin v jednací síni Č.21, I,patro okresního
soudu ve Vyškově? přede^da senátu Patric^ Girgle, obžaloba na příor-avu k pobuřování, trestní sazba do 5 let. Stíhán výhraané pro rozmnožování Informací o Chartě 77.
- Vlasta Chramostová a Liouše ^ilhánová, 30.3. od H,30 hod v jednací
síni č<51 ve III.patře 3bvolního soudu pro Prahu 2 /Lid.milici 7/%
předseda senátu JUDr. Tímáa Vrchlabský, obžaloba na schvalování
trestného činu a na útok na státní orgán, stíhány pro dopis státním
organum,k v němž reagov ly na brutální rozehnání shromáždění 15.1.na
VácLavském náměstí. Trestní sazba do jednoho roku,
- Tomáš Hradílek, 4*4.od 8,1? hodin v jednací síni č.15? I.patro okresního soudu v Přerově, předseda senátu JUDr.Miloslav Stankuš, obžaloba ne pobuřování a poškozování zájmů republiky v cizině, trestní
sazba od jednoho roku do pěti let* Stíhán za dva texty,, jichž je autorem. jednak vyjádření k brutálnímu rozhánění shromáždění v lednu
na Václavském náměstí, jednak jého dopis Jakešovi e porušování lidských práV.FXKáRXHXXX^XHtK
- Eva Vidlařová, hlavní líčení začalo 23*3.? dva svědci a znalec se
nedostavili, proto odročeno na 5.4. na 8.hodinu, opět do místnosti
č.5 městského soidu v Brně, Rooseveltova 16. Předsedou senátu JUDr.
Ivo Kouřil, Obžalována z maření výkonu úředního rozhodnuti, trestní
sazba do pěti let. stíhána za zasahování do vyštřování v tr?věci proti Petru Cibulkovi, stihanému pro rozšiřování hudebních nahrávek a
nezávislé literatury.
Vidlařová je členkou Výboru n^ obranu P.Cibulky. Při hl.líčení 23.3.byla veřejnost v počtu asi 60-70 lidí vpuštěna do soudní síně.
Všech nět souzených je na svobodě. První čtyři jsou signatáři Ch77, ToHradílek je její mluvčí.
Miloši Jakešovi, gen*taj*ťv KSČ a Lpdi^lavu Adamcovi, před^sedovi federální vlády, jakož i vyšetřovateli kpt.^pirkovi a prokurátorovi pro
Prahu 1, kteří jsou orgány činnými v tr.řízení pr^ti Vlastě Chramostová a Libuši ^ilhánové, bylo zasláno vyjádření tohoto znění: "Vyjadřujeme souhlas s účastí občanů nu pit&ním aktu, který chtěly pořádat nezávislé iniciativy dne 15.1*1989 odpoledne na VácLavském náměstí a který byl úředně zakázán* Jeho potlačením zneužily orgány státní ^oci a
stranické orgány svěřené pravomoci a hrubě perušily občanská práva a
svobody občanů." K tomuto vyjádření se k 23+3.připojilo 238 Č^.občanů,
kteří se tím dopustili stejného jednání jako V.Chramostová a L.?ilhánová* Tyto řktivistky za lidská práva jsou za dopis tohoto obsahu trestně stíhány, a to pro trstný čin schvalování tr.činu /první věta/ a pro
tr.čin útoku na státní orgán /druhá věta/. Prokurátor je
povinnen
stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozvěděl. Platí-li ústavní rovnos
před zákonem, mělo by být všech 238 občanů trestně stíháno stejně jako
obě ženy, nebo naopak by mělo být trestní stíhání V.Chramostová a L.
Silhanové zrst&eno. "ignat^?-i vyjádření ho p^^o^icn^^T^ - "-^mí. to..
rizika.
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7.Jiří Exner, Markéta Fialková a Vladimír Šebek, kteří se zaručuji za
pravost podpisů pod petici protestující proti zásahům v lednu t.r.
v Praze, uvěznění a stíhání jejich účashíkú a požadující
celospolečensky dialog a demokratizaci poměrů, oznámili 16.3., že px k táto
petici sg připojilo již 4 646 občanů. Jinou petici, za propuštění Vác- lavs Havle z vězení, podepalo 2 264 občanů. Kromě toho se dále oodepsisu*
jí petice Inciativy kulturních pracovníků a o obdobná petice pracovníků
ve vědě a výzkumu. Pokračuješ se rovněž v řetězových hladovkách, zvláště n& Moravě. Táž Výboru na podporu návrhu na udělání Nobelovy ceny
SgRiiru V*Havlovi docházgí další projevy souhlamM.
8. 1 200 účastníků valného shromáždění Svazu svobodných demokratů odeslalo! 1?
mluvčím Ch77 síEnix telegram, v němž se solidarizují s Václavem Havlem,
Hanou Marvanovou, Tomášem Dvořákei, Evou Vidlaíovou a Stanislavem Devátým.
^
. ^
9.Mluvčí Ch77 poslali dne 17.3.do NDR telegram? v nemz vyjadřují radost
signatářů Ch77 nad solidárními akcemi,ánEy±#x3x chystanými
19.3. *
MB nezávislými skupinami v NDR. Účastníci tzv.akčních dnů\zď%ropuštění všech politických vězňů v ČSSR poslali dne 19.3. dopis prezidentu
čs.republiky, předsedovi federální vlády a Federálnímu shromáždění
aín c paňuduvLj, Vedle zastavení všech politicky motivovaných tr.stíhání a zrušení již vynesených rozsudků požadují i svobodný dialog mezi
čs.úřady a nezávislými skupinami. Dopis byl odeslán z D^áždan.
10.Nejvíce solidárních akcí probíhá v Polsku. Tak např.v poznaňském institw
tutu plastického tváření IKOT podepsalo protestní petici ve prospěch
nově uvězněných čs.občanů v souvislosti s lednovými shromážděními 149
pracovníků tohoto ústavu^ Jen dnes - 23.3. - byly ve Varšavě dvě akce
před čs.velvyslanectvím: Asi 50 zástupců 2004 signatářů petice^ protestující proti politickým procesům a žalářováni nezávislých aktivistů,
která byla podepsiována na varšavské univerltě, uspořádalo manifestaci
s třemi transparenty /Svobodu Václavu Havlovi, Demokracii pro československo, Svobodu Chartě 77/. Manifestováno cca 30 minut, během nichž se
podařilo 5 lidem? včetně pracovníka katedry slavistíy de.Josefa Chmieleckého, proniknout do budovy velvyslanectví a zamíchat ee mezi pxiEhBxí oficiální hosty, kteří přicházeli na banket. Po pěti minutách byli však
velvyslaneckým radou vykázáni* Josef Chmielecki přednesl před velvyslanectví krátkým projev, vlněmž uvedl mj., že přijede doba, kdy v této budově se budou konat recepce na počest Václava Havla. Odsoudil pohrdání
čs.velvyslanectví polským veřejným míněním* Polská milice, přivolená zjev
ně pracovníky velvyslanectví vytlačila manifestující z univerzity právě
v okamžiku, kdy k budově přicházela delegae 4 nástn středoškoláků, kteří přinesli petici, podepsanou 842 středoškoslkými studenty z 22 varašavských středních škol^-Jaden arch se 75 podpisy byl již dříve zkonfiskován polskou gilicí. Středoškoláci byli krátkodobě zadrženi. - Významné
akce probíhá v Katovicích, kde členové Pos&ké socialistické strany demokratické rewLujce a hnutí Sbohfda a mír /WiP/, dnes již v počtu 26 drží od 21. do 27;*Dne 22. e 23.uspořádali demonstrační vystoupení před
čs.konzulátem* Při prvním byl přijat účastník hladovky Rinaldo Bedkiewicz z WiP pracovníkem konzulátu a asi hodnu spolu hovořili. V obou dvou
případech zasáhla polská milice, která účastníky vystoupení krátkodobě
zadržela a užila přitom násilí; R.Bedkiewicz byl na oddělení milice zbita
jednotlivé rány obdrželi i další zadržení. R.Bedkiewicz byl gnHS 23.3.
odsouzen kolegiem k pokutě ve výši 100 000 zlotých. Hladovka je sledována s pozorností a sympatiemi v celém Polsku.
11.Dne 17*2.1989 zahájila činnost pracovní skupina, která se má zabývat
otázkami demilitarizace společnosti a hledat možnosti konkrétních řešení problémů, které s ní souisejí. Tohoto jednáni se zúčastili zástupci
Cs„mírového výboru, zástupce mírové mezinárodní organizace Servas, zástupce ustavu pro výzkum veřejného mínění, ústavu pro mezinárodní vztehy.
pracovník minis%rstva národní ohrany^KxxH*Ek*BČ M tři zástupci Nezávislého mírového sdružení /Jan Chumel, Pavel Jégl aButh Šormové/ a redaktori deníku Mladá fronta a týdeníku Vlasta. Byla vymezena čtyři konkrétní
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témata, jimiž se skupina bude zabývat: 1.Náhradní civilní služba a proolémy odmítání vojenské služby z důvodů svědomí, 2.Výchova k míru, ^.Informovanost o vojenské problematice, 4.Konverze zbrojního průmyslu* Hned
oři prvním jednání se vjskytly velká názorové rozdíly v poje%tí tak základních pojmů* jako je mír, demilitarizace apod*- Pí es velké nepochopení
některých účastníků trvlMi zástupci NMS na pravidelném informování veřejnostirví emi dostupnými prostiedkv^o existenci této pracovní s k u p i n y K o nečné vyřešení tohoto problému bylo však odloženo na další áetkání. Zároveň bylo dohodnuto, že prvním projednáv%aným tématem bu^e možnost zavedení náhradní civilní služby v ČSSR. Jednání pracovní skupiny pokračovalo dne 22.3.1989, -pět v budově ČSMVn Pokud jde o nedořešený^problém
informování o práci skupiny, bylo aktivistům NMS navrženo kompro^misní
řešení^ které přijali: Pracovní skupina sice nebude vydávat žádné oficiální zprávy o průběhu jednání, ale každý účastník může informó^^t veřejnost
způsobem, který uzná za vhodný. Zároveň bylo dohodnuto, že případné konkrétní podněty a návrhy předá pracovní skupina kompetentním orgánům, přímo
tebo prostřednictvím ČSMV, a to podle jejich povahy. Poté proběhla výměna
názorů k problémům zavedení náhradní xz^KNx3aáyx3hmihy civilní sLužby a k
-AÚvodům, které vedou k odmítáni vojenské služby. Bylo dohodnuto rozšířit pracovní skupinu o odborníkana právní otázky? o zástupce Výboru čs.veřeji*
nosti pro lidská práv? a humanitární spolupráci a o zástupce církví^
Delší jednání se má uskutečnit 26.4.1989 a má se opět zabývat náhradní
civilní službou.
12.Dne 16.3.1989 rozdávali aktivisté NMS v Praze, Brně, Ostravě, Liberci,
Táboře a v delších mostech
letáky s tímoto obsahem: "Přátelé, nekupujte svým dětem vojenské hračky, nedávejte jim 'tanky a samopaly. Proč
vzbuzovat v dětech pocit, že zabíjení jen normální součástí živote?
Dejte jim pocítit lásku a radost z pěkných věcí," Kromě několika krátkých výslechů příslušníci Bezejpčnosti přímo nezasáhli. Podobnou akci
uspořádali aktivisté NMS již podruhé.
i^ražské
13.Mezi 9.a 14o3*došlo k bouřilým událostem vitovárně na obráběcí strčje
TOS Hostivař. 38 členů ROK zde podespalo pelici, protestující proti
politickému násilí, k němuž se uchyluji mocenské orgány v poslední do*=
bě+ Petice vznikla ja o reakce na výzvu, aby odbtráři podepsali te%t
právě opačný - odsuzující nezávislé skupiny* Autor petice byl 1Bp3.zadržen Státní bezpečností v montérkách přímo u stroje? byl však po obvinění z pobuřování propuštěn a je stíhán na svobodě* Dne 14+3.uklidňovala rozčilené dělníky - v době zadržení autora petice se na jeho
pracovišti nepracovalo vůbec* na ostatních jen částečně - tajemnice pro
ideologii Městského výboru KSČ, která mj.uvedla, žep podobné prblémy
jsou i v Avii a v jednom závodě ČKD+ X Dne 14.3.navštívil TOS městský
tajemník KSČ Čtěpán, který e však s dělníky nesešel a diskutoval jen
s vedením podniku a funkcionáři.
^
14.Roman Rákosník, B.Němcové 3 z Jablonce n.Nisou, Sfbor Koj^hout, Kar*glovo nám„l7? Praha 2 a Alois Nedvěd, 5*květne 1783, Louny, oznámili dne
14.2.1989, že byl založen Klub právní podpory, jehož jsou mluvčí* Klub
chce napomoci rozšiřování právního vědomí, zasazovat se o spravedlnost
a pomáhat osobám, v jejichž případech byl porušen zákon, Ehcc se zabývat případy trestními, občansko-právními i správními.
15.Patnáct českobratských evangelíků se obrátilo dne 21.3. na ÚV KSČ s požadavkem^ aby byl.zahájen postup, vedoucí ke zrušeni trestu smrti, Svůj
návrh zduvodnují Z a j í m a v ý m historickým pojednáním z křesťanských pozic.
Signatáři dopisu požadují, aby bylo bez odkladu zastaveno popravování a
aby FS zahájilo debatu o zrušení trstu smrti po obnově svobody tisku a
a obnově svobody slova v naší zemi. Ze správnost podpáiú ručí Jan Dus,
Sucho^lská 4, Praha 6-Sedlec.
KONEC

