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t.Dne 14.4. byl po 30 denní hladovce propuštěn z T^sby Stanislav Devátý.
Během hladovky přijímal pouze vodu, posledních 10 dní i vitaminy*
pinxEXE* Zhubl o 15 kg. Během hladovky si zlomil jedno žebro, a to v důsledku pádu ze slabosti* Byl převezen do civilní nemocnice v Gottwaldově,
odkud byl 19.4.propuštěn. Stanislav Devátý byl velmi dojat solidaratou, přicházející z domova a z ciziny* Trestní stíhání proti němu všpk pokračuje, jsou vyslýcháni svědci. St.Devátý se 21.4.zúčastní soudního jednání
ve svém sporu, v němž žaluje JZD Agrokombinát Slušovice o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, Tuto výpověž mu dalo JZD začátkEm loňského
roku, když se stal mluvčím Ch77.
2.Ch77 vydala 17.4.dokument o stanilismu, adresovaný jako dopis sovětské
společnosti Memoriál* Popisuje v něm období stanilismu v Československu^a
úlohu Klementa Gottwalda v nezákonných represích* Hodnotí i aktuální dědictví stalinismu a důvody, proč současná státní moc nejenže se vyhýbá
pravdivému zhodnocení tohoto období, nýbrž se dokonce uchyluje k stalinským symbolům.BXk* "K tomu, aby bylo možno považovat stalinismus za minulost, je třeba jeho zločiny pojmenovat a veřejně odsoudit", uvádí se
v dokumentu Ch77. Ch77 navrhuje, že ve spolupráci s sovětským Memoriálem
uspořádá v Praze v listopadu 1989 společný východoevropský seminář o stalisnu.
3.Dne 20.4.vydala Ch77 k 1.výročí smrti politického vězmě Pavla Wonky dokument, nazvaný Vzpomínka na Pavla Wonku. Pavel Wonka zemřel vloni 26.4.
v královéhradecké věznici^ na následky vězeňských útrap a nedostatečné
lékařské péče.
4*Bne 24.4. od 8,15 hod.se v klubu na I*nádvoří Justiháho paláce V Brně
- vchod z Dvořákovy ulice 9 - má konat veřejné zasedání, v němž Ezacá
krajský soud, jehož senátu bude předsedat JUDr.Vlastimil Hynek, bude rozhodovat o ddvolání prokurátora jakož i Ivana Jirouse a Jiřího Tichého^
kteří byli 9.3.odsouzeni kkresním soudem v Jihlavě k nepo&íněným trestům
16 resp. 6 měsíců za tr.čin pobuřování, jehož se měli dopustit Organizováním petice, požadující vyšetření smrti Pavla Wonky a potrestání viníků*
5,Dne 27.4. od 13 hodin se v jednací síni č.162 ve III.patře krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, má konat veřejné zasedání, v němž krajský soud,
jehož senátu bude předsedat JUDr*Jan VokRl^ budex rozhodovat o odvolání
Dušana Skály proti rozsudku okresního soidu ve Vyškově, jímá byl D.Skála
24.3.odsouzen pro přípravu tr.činu pobuřování k 15 měsícům odnětí svobody
se 41etou zkušební lhůtou za to, že xzxy±±pxzx*rH±xk rozmnožoval Informace o Chartě 77 a chystal se k jejich rozšiřování.
6#0d 11.4.1989 je Jana Petrové, odsouzená k 10 měsícům odnětí svobody nepodmíněně za pokus položit 16.1.květiny k ucetění památky Jana Palacha,
v Nápravě výchovném ústavu MP ve Všehrdech^ okres Chomutov. Při normálním průběhu skončí její trest 16.11.1989. Podrobnosti o podmínkách jejího
věznění nejsou zatím známy*
7.Dne 18.4.XK rozvinuli čtyři nezávislí aktivisté NMS z Liberce, Martin Vlasák, Vladimír Malena? Michaela Mayerová aLeoš Mayer u libereckého soldu
transparent s nápisem Měsíc solidarity s politi&ými vězni. K budově soudu
položili květiny a svíčky* Po třech minutách tyli zadrženi a odvozeni na
oddělení SNB* Zde jim bylo sděleno^ že je jih jednání bude posuzováno bu3
jako přečin nebo jako přestupek, oficiální postup však nebyl zahájen*
Po několika hodináchbyli propuštěni.
8*Dvouměsíční trest odnětí svobdy x± vykonává tšč.signatář Ch77 Jiří Fajmon,
odsouzený za účast na bratislavské manifestaci zaiáboženeká a občanský práva, která se konala vloni v březnu. Jiří Fajmon měl stanoven nástup trestu
na 1*4., byl však zadržen a
eskortován do výkonu trestu týden předtím
Není známo, kde trest vykonává.
9*Bne 15.4.obsadily četné policejní síly středočeské městečko Kostelec nad
Černými lesy, kde se měl konat první sjezd Mírového klubu Johna Lennona,
jehož přední aktivista Ota Veverka je ve vězaáí ze kladení květin 16*1.u
sochy sv.Václava. 60 pozvánek členům bylo zabaveno při poštovní přepravě,
takže se z pozvaných téměř nikdo nedostavil* Obyvatelstvo městečka bylo
místním rozhlasem varováno před skupinou protispolečenských živlů, kteří se
chystají městečko přepadnout* *
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10 Dne 17.4.pokračovaYo°^AĚg^e8R8n^^s^ru Petr Uhl proti Zdenku Hořeními* šéfredaktorovi Rudého práva. Petr Uhl se žalobou domáhá tiskové opravyvxktExá článku RP z června m.r.AvantuDsta z* tzv.Čtvrté internacionaly* V tomto článkuji Petr Uhl představen v podst&ě jako
ix člověk* který v r+1969 připravoval teroristické akce* Auibor článku*
Jaroslav Kojzar? byl již podruhé přítomen v soudní síni mezi veřejností*
Soud, jehož senátu'předsedaá EXX JUDr.Jan Vyklický, odročil jednáni na
15*5.* kdy bude pravděpodobně slyšen další svědek, jehož předvoláni
dal k úvaze soudu právní zástupce Zdenka Hořeního JUDr.Frantiřhk Orolovský+ Soud má v dalším řízení zjistit, zda se Petr Uhl podílel na myšlence násilného ovládnuti čs.rozhlasu kx±33E#xnč± a odvysílání protivládniho prohlášení v roce 1969, jak o něm napsalo Rudé právo. Z vyjádření
k žalobnímu návrhUy které předložil žalovaný, plyne, že základ této
myšlenky pochází od Jana Palacha, který p krátce před svou smrtí předložil k Akademické radě studentské návrh na uspořádání masové studentské
manifestace na Václavsném náměstí a na to, že část studentů by sc mohla
odebrat do rozhlasu a přečíst tam své prohlášení: v případě, že by nebyli do rozhlasu vpuštěni, měli tam vniknout násilím. Petr Uhl však
popírá, že hyxHČkáy on Fám by někdy s někým o tomto záměru hovořil a
v celém trestním spise z let 1969-71 neexistuje jediný důkaz, že by tomu
tak bylo, jak tvrdí Rudé právo. Souši jednání XBX&H&g má pokračovat dne
15*5* od 9 hodin v jednací síní Č*101 v I.patře soudní budovy na Ovocném trhu č.14 v Praze 1.
11,Dne 19.4.vydal Čs+helsinský výbor prohlášení, v němž požaduje, aby
Československo odstranilo "zákonodárné a správní překážky, jež jsou neslučitelné s ustanoveními dokumatú KBSE". Než je ocistraníy mělo by být
zvláštním zákonem stanoveno- že čs.zákonné normy pixiti mají platnost
jen potud, pokud jsou v souláu s mezinárů&ími pakty a dokumenty KBS3,
podle nichž mají být vykládány. Čs.helsinský ýbor vydal již 20.2.1989
tzv.Bílou knihu, která byla v samizdAurozšířena až v těchto dnech. Jde
o 64stránkuou zprávu o 20*výročí Palachový smrti nazvanou TKYYyy^yyyp
Palachův týden* Obsahuje dokumený o shromážděních na Václavském náměstí
e o událostech ve Všetatech a svědectví ainfomace o zadrženích a dalších
represích. V březnu 1989 vydal 68.helsinský výbor 37stránkovou situač—
ní zprávu o stavu lidských práv v Českoslovcaáiu v r.1988* Týká se výkonu shromažďovacího práva a práva na svobodu projevu, politických vězňů, sitauce církví a náboženské svobody, svobody pohybu a pobytu uvnitř
státu, svobody výjezdu ze země a práva návratu, dálepak práva na práci a konečně situace v kulturní oblasti. Něketeré údaje mají přesah do
roku 1989+ ČSHV vypracoval tuto zprávu pro MHF LP se zvláštním zaměřaa
nim k tomu, s.byi& byla použita při pařížské konferenci o lidských prá*vechy která se mé v rámci KBSE konat oĚxBx koncem května a začátkem
června. Jednáni konference se zúčastni delegace MHF. jejímž členem má
být i předseda ČSHV Jiří Hájek, který však dosud nedoial povolení k odjezdu. Situační zpráva bude nieméně delegací MHF v Paříži předložena*
12+DI vydala dne 20.4* prohlášení k l.máji, v nčmž se yslovuje pro odborový pluralismus a odbocvou samx samosprávu. Základem pro rozvoj svobodných odborových organizací a svazů se iají stát odboDvě zaměřené nezávislé aktivity. Proto Dl vyhlašuje, že ještě do l.máje ustaví skupinu
pro odborovnou práci, která bude spolupracovat sostatnimi skupinami a
jednotlivci při obnověmčgmmáhm odbaového hnutí v Československu*.
1J*l5.4*byl v Praze před sochou sv.Václava zdržen britský občan Noel Beilly
431etý hostinský z anglického Swindonu.,který p hostitelem českého filozofa Julia Tomina, jamž má v Anglii potíže s uplatněním ve svém oboru - čecké filoztfie* Julius Tomin odjel z Československa v r.1981 na
pět let v úmyslu vrátit se domů* Po několika měsících byl zbaven čs.
občanství.Nyní se domáhá návratu, dne 15+4.skončil lOdenní protestní
hladovku, Noel Reilly stál 90 sekund na Václavském náměstí s nápisem
Vraťte Tominovi občanství - Return Tomin *s citizenship, potém byl za- držen, 4 a půl hodiny vyslýchán StB a donucen k odjezdu z Českoaloven&k
ska. Julius Tominse obrátil otevřeným dopisem na M.Gorbačova, aby v je-
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ho věci intervenoval. Připomínán* mu jeho odpovědnost za zrn situaci,
v níž se Julius Tomin nelézá, nebo%, jak uvádí v dopise, byl zbaven
státního občanství na základe zákona, který byl přijat v důsledku XEgnn
sovětské vojenské intervence v srpnu 1968.
14. Okresní soud v Náchodě tdročil xz dne 20.4. m neurčito hlavní líčení
v tr+věci proti Stanislavu Pitašovi,signatáři Ch77 B členu N18S, Obžaloba
jej viní z .útoku na veřenbého činitele* Hl.líčení bylo odročeno proto,
že se nedostavil obhájce obžalovaného a proto, že St.Pitaš podal námitku podjatosti. Podle něho jsou vůči němu podjatí prokurátoři náchodského okresu. To dokládá jednak tím, že byl dvakrát nespravedlivě dán
do vazby a jednou u něj byla provedena xxpiikAzxxp se scuhlasem prokurátora nezákonná domovní prohlídka, jednak tím, že státní orgány včetně
prokuratury jsou odpovědny za kampaň proti jeho osobě, kdy na veřejných
schůzích je občanům i^izHxgxknxpratixtáin^xžiinix náchodského okresu líčen jako nepřítel a protistátní živel. 0 námitce podjatosti rozhodme př^d*
seda okresního soudu v Náchodě.
15+ 17.4.se v Praze ustavil Výbor na obranu Františka^Stárka, v esložení
Zdeněk Bálek, Martin Fendrych, Martin Frind, Mikoláš Chadima, Bohumír
Janát, Štěpán Kot* Jan Lopatka, Luděk Marks a Vladimír Smgrček. Státním
orgánům a dalším institucím se v prohlášení představuje František Stárek
a jeho činnost v nezávislé publicistice a popisujá se represívní zásahy
proti němu: F.Stárek je gtix za svou činnost již potřetí ve vězeni, z toho podruhé ze undergroundový časopis Vokno. - Výslechy v tr+věci proti
F.Stárkovi pokračují, on sám zůstává ve vazbě vev věznici v Hradci Králové. Bude-li uznán vinným, hrozí mu #rest od 1 do 5 let*
16.Dne 15.4. schválilo 1300 účastníků valného shromáždění Svazu svobodných
demokratů v Budapešti text dopisu, adresovaného Nobelovu výboru v Oslo, v němž se vyjadřuje plné podpora návrhu Potsko-čs+solidarity, aby letošní Nobelova cena míru byla udělena Václavu Havlovi. Valné shromáždění
rovněž podporuje Havlovu žádost o jeho podmíněné propuštění na svobodu*
Text rezoluce byl původně delší - vyjadřoval solidaritu se Stanislavem
Bevátým a požadoval jeho okamžité propuštění. Během valného shromáždění
však přišla z Prahy zpráva? že Stanislav Devátý byl právě propuštěn na
svobodu,
MKJL a VOEA
17wf7o4.se chystali členové NMS,uspořádat na Staroměstském náměstí v Praze
manif štaci za propuštění mírových aktivistů z vězení* Vyhlásili onoho
dne veřejnou hladovku, s níž chtěli seznámit spoluobčany. Dříve však, než
rozvinul^ transparent se slovy Hladovka za vězněné mírové aktivisty, byli
dta z nich - Alice Svobodná a Jiří 3tencl - zadrženi a ostatní byli rozehnáni. Oba zadržení byli propuštěni ve večerních hodinách. Zástupci
tří iniciativ, Jaroslav Kolafa? Luboš Vydra a Jiří Pavlíček, uvědomili
o veřejné hladovce dopisem prezidenta republiky.,
18.13*4* se od 15 hodin konala v sále na Slovanském ostrově v Praze panelová diskuse? pořádané ÚV SSM a NMBgk některým otázkám základní vojenské
služby, Přítomno bylo kolem 50 lidí. V poměrně konstruktivní diskusí^ jíi
se zúčastnili i zástupci oficiálního Cs+mírového výběru^ ČSLA, Ekumenické
rady církví, prognostického ústavu %SAV, LN, Ch77 a VIA, byly probírány
otázky dovolené vojáků zákl.služby,-povolováni opuštění posádky, volného
času vojáků, sociální ttázky a otázky náhradní civilní služby. Zástupce
&SMV dr.Sedlák sdělil, že vedení ČSLA změnilo názor na mnohé diskutované
náměty a že je tedy třeba předkládat konstruktivně formulované požadavky*
Byla zdůrazňována nutnost diferencovaného přístpu k vojákům zákl.služby,
vzhledem k jejich stciálnímu postavení, vzdálenosti od rodiny a jejich'
náboženskému vyznání* V závěru bylo navrženo^ aby se zorganizoval profesionálně relevantní, veřejný sociologický průzkum vojáků zákl.služby a
aby se vytvořily užší společné pracovní skupiny ÚV SSM a NMS, jež by se
snažily formulovat společné postoje při jednání s vedením %SLA* Vedoucí oddělení volného času UV SSM Ivan ChocholouŠ nakonec prohlásily Ž9 samotný fakt jednání mezi SSM a NMS neznamená legalizaci NMS.
!9* Miroslav krámek, odsouzdený na jeden měsíc nepodmíněně za účast na shromážděni 19.1.na Václ.nám., nastupuje tento trest 24.4. ^ n r -

