VIA PRAHA CS 017/89, 30.3*1989
Dne 24.3* proběhlo před senátem okresního soudu ve Ryškově. jemuž
předsedal JUDr. Patrik Qirgle, hlavní líčení v trestní věci proti signatáři Charty 77 Dušenu Skálovi. Byl žalován z přípravy k poburo*
vdní, jíž se měl dopustit ii shromaž3ovéním papírů, cyklostylových
blan a rozmnožovacích strojů v úmyslu rozšiřovat Informace o Chartě
77. Skálův obhájce JUDr. Jiří Machourek vyjádřil přeavědčeni, Ze
sj shromážděná důkazy nestačí ani k podáni obžaloby, natož k vyneseí
^
výroku o vině. Přesto byl Dušan Skála odsouzen, a to k trestu 15
^
měsíců s podmíněným odkladem nB čtyři roky* podle táže právní kvali, fikace, jakou navrhoval prokurátor. Dušan Skála se ihned 3 odvolal,
prokurátor se k rozsudku z&im nevyjádřil.
¿2+ Senát městského soudu v Praze za předsednictví JUDr. Čéškové zamítl
^
dne 24.3. odvoláni Petra Cibulky proti rozsudku obvodního sadu pro
prahu 4 z 19.10.1988 v občansko-právní věci. Petr Cibulka vedl
R soudní spor s ministerstvem spravedlnosti o náhradu Škody za trvalé
zpoškození zdravi^va^v^konu trestu. Nap počátku osmdesátých let
" byl ve výkonu treštu ZBř^z&n^ao HPusírny skle na pracoviště podniku
^
Precioza, kde se u něj vinou špatných pracovních podmínek a hygienic^
ky zcela nevyhovujícího prostředí projevil ekzém. Touto kožní chorobou trpí dodnes. Soud svým rozhodnutím, které je v rozporu s předloženými důkazy a nově vypracovným znaleckým posudkem, zakončil několikaletý KAKáai spor. Petr Cibulka je nyní již šestý měsíc ve vazbě. ^
3. Dne 26.3. byl ustaven Výbor na obranu Stanistara Devátého. Mezi jeho
členy jsou současný mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek a bývalí mluvčí
Charty 77 prof.dr. Jiří Hájd* Anna Marvanové, Jaroslav Sabata a Pe*
truška Sustrová. Výbor má celkem 16 Slenů. Ve sém ustavujícím prohlášení B výbor vyjadřuje odhodláni uskutečnit účinné akce, které byx
vedly k propuštění Stanislava Devátého z vězení* a k ukončeni jeho
nezákonného trestního stíháni. Výbor vyjadřuje také obavy o zdravotní
stav Stanislava Devátého. Tento loňský mluvčí Charty 77 totiž drží
od okamžiku svého zatčeni, tegy od 16.3., protestní hladovku. Výboy
v této souvislost také upozorňuje na případ Pavla Wonky, který loni
v dubnu ve věznici v Hradci Králová zemřel. Stanislav Devátý je obvin
z pobuřování, kterého se měl podle usnesení vyšetřovatele dopustit
organizováním petice za propušční politických vězňů /viz VIA CS 016/8
Hrozí mu trest odnětí svobody K*x*axp od jednoho zku do pěti let.
1. NMS pokračuje ve veřejných diskusích, které se konají vždy poslední
sobotu v měsíci. Dne 25.3. se měli átivislí a příznivci NMS sejit na
Letenské pláni v Praze. Několik e&ivních ČlaAů NES bylo již ráno
preventivně zadrženo - Miloš Zeman a Jiří BMliček byli téhož dna
propuštěni, Jan Chudomel byl převezen k pey&iatrickému vyšetření
do psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích^
V 15 hodin, kdy se míroví aktivisté měli sejit, byla Letenská plán
důkladně střežena policii. Aktivisté se tedy uchýlili k nedaleké
křižovatce Špejchar, kde se pokusili setkání zahájit. Krátce poté
však i na tomto místě zasáhla policie, zadržela Petru Konrádovou,
která se pokusila k přítomným promluvit a odvezla ke krátkému výslechu i Radka Zemana, Jaroslava Kolafu a Romana Kincla. Všichni
byli zanedlouho propuštěni. Ostatní přítomni byli perlustrováni a
vyzváni k rozchodu. Setkáni se zúčastnilo asi 40 lidí.
5.Dne 27.3. se v severních Čechách konal mírový pochod. Mezi asi 50
účastníky byli členové a příznivci NMS z Turnova, Liberce, Jablonce
nad Nisou a Prahy a členové nově založeného Klubu právní podpory.
Nezávislí aktivisté nesli transparenty s nápisy Propusíte politické
vězně, Svobodu politickým vězňům a také transparenty se jmény vězněný
členů NMS Tomáše Dvořáka, Heny Marvanové a Jany Petrové. Pochod trval
osm hodin a jeho účastnici prošli mioio jiné i městem Turnovem, aniž
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by proti nim jakkoli zasáhly bezpečnostní cíly.
6. Do* 27.3. odeslali mlmvči Charty T7 dopis polským nezávislým skupinóa,
v němS děkuji ze projevy solidarity. kterýdi aez Poleká doetolo
v#za3ným a pmásledovaným obhájcům lidskychprý v Československu. V dopise mimo jiná piBii"Podobn& jako u Vás i v Československu se aktivita
nezávislých skupin stává náhradou za chybějící kontrolní machani&ny
včetně evobodnáho projevu veřejného míněni, jeZ v sobě muei zahrnovat
kaZdý demokratický politický systda. Tyto skupiny v Polsku, Ceskoslovec
sku, Maďarskům S&včtském svazu, HUB i jinde hrají a bezesporu sehraji
význannou roli v demokrati&ai společenského Života na&ich zemi. Solidarita mezi nimi jo novou nedocenitelnou hodotou , kterou chceme a mu&l
me pastovat a dále všestranně rozvíjet."
7. Hlavni líčeni v tresKí věci proti Vlastě Chramostová a Libuši ^ilhdnovl
bylo přeloSeno ne 4.4. v 8.!§ hodh. Bude se konat v jednací síni číslo
31 ve třetím patře obvodního audu pro Prahu 2, Lidových milici 7*
Předsedou senátu bude JUDr. Tomáč Vrchlabský, jsou Žalovány ze schvalováni trestnáho Kinu a z útoku na státní orgán, hmzi jim trest odnětí
svobody eZ do jednoho zku.
8. Odvolací řízeni v? vřciproti Jane Petrově a Bpol. proběhne před zendten
mSatskáho soudu v Praze, jemuZ bude pfédsdet JU36 Jan Bojt, dne 4.4+
v 8.30 hodin v místnosti číslo 83 ve& druhém poschBdisoudní budovy
ve Spálená ulicí 2. Soud rozhodo* o odvoláni všech
obžalovaných
gakoz i prokurátora proti rozsudku obvodního audu pro Prahu 2.
Podmínečně odsouzeným aktivistům by na návrh prokurátora mohl být
trest zpřianSn, současně prokurátor Bádá tká uloZeni citelnějších
trestů peněžitých.
9. V nejbliZBich dnech má být na zasedáni W KřC prjednávána taká problém!
tiká školství. Pod názvem Slovo ke školství ^gala 28.3. dokument
Charta 77. Stručně v něm shrnuje dosavadní dokumenty, která k táto
problematice během svdho půeobení vydala. Kritizuje Bastá.reformy
Československého Bkolstvi em jejich neblahý vliv na drogen a koncepčno
vzděláni. Vyslovuje obavu. Ze nynéjči analýzy součaenáho stavu čs. škol
stvi, jimiž se státní organy zabývají, jsou v postatě heplodnd. Poukazuje ne mezinárodně právní závazky v oblasti vzděláni a navrhuje veřeji
o Školství diskutovat v otevřeném dialogu. Dokument v zdvčru vyjadřuje
přesvědčeni, Ze kvalitní výuka a výsledná dobrá vzdělanost vĎech lidi
podle individuálních moZnorti a zaměřeni při&apěje k ozdravění ceká ep<
lačnosti. Slovo ke ěkolstvíáře pětadvacátým letořnia dokumentem <.har' ,
10. Vězněném* spieovatel a nezávislý aktivista Václav Havel byl na základe
povoleni náčelníka věznicez v Praze Ruzyni nvštiven 29.3. dopoledne
sv&ai příbuznými. ManZelka a bratr mu během hodinová ndvBtčvy mohli
taká předat baliček s osobními potřebami.m Václav Havel očekává brzkou
eskortu do výkonu trestu. Tam taká hogR poZádat o podmíněná propuBtění,
která zákon umožňuje nejdříve po odpykáni poloviny trestu, v Havlově
případe tedy m*%g&ÍBH po !5. květnu leto&ního sku. Václav Havel zatím
dostal do vězeni asi 450 pohlednic a dopisů #k odpřdtel i neznámých
lidí s eekoalovenskůji v cizinČj* některých pgpadech od celýc# kolektii
Wa některých obálkách bylo připsánofEtrZime Vám palce. Poate.* Václav
Havel děkuje za velký zájem o svůj osud, projevený veřejné i jemu oeobi
jak doma, tak v zahraničí. Domnívá se. Se po lednových událostech na
Václavském náměstí v Praze doélo k velká záměně v myšleni**' a postoji^
lidi a je zvedev na dalBi vývoj.
11. Rudá právo 29.3. v celORtrúnkovém Článku ostře cmptdlo Alexandre
Dubčeka za jeho interview zahraničním sdělovacím prostředkům a dopis
sjezdu IKS. Článek obviňuje Dubčeke se zrady
lidu a ntzývá ho
" tím, kdo přivedl nsEi etranu e zem nn pokrej katastrofy."
KOHBC

