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1. Nezávislé iniciativy vydávají prohlášeni k l.máji. V dokumentu Ch77
se uvádí, že Ch 77 "se necítí být kompetentní vyzávat občany k účasti či neúčasti" na prvomájevých průvodech a manifestacích. Ch77 však
připomíná, že "právo svobodně vyjádřit svůj názor, navíc na povoleném s^ormáždění, je naprosto legitimní a v souladu s našimi zákony i
s původním smyslen prvolájových oslav". V této souvislosti Ch77 připomíná, že mnozí občané chtějí na l.máje upozornit na "neutěšený stav
naší společnosti a na nezákonné porušování lidských práv". Dokoument
Ch77 uvádí, že v poslední době byli uvěznění Tomáš Dvořák, Jiří Fajmon, Václav Havel, Ivan Jirous, Hana Marvanová, Jana Petrová, Slávek
Popelka, František Stárek, Miroslav Šrámek a Otakar Veverka "právě
proto, že se osobně zasazovali za svobodu slova a shromažSování", které jsou g±x± historickými požadavky dělnických a odborářekýeh oslav
l.máje* Dokument Ch77 se rovněž zninuje o historii prvních májů ve
světě a v českých zemích a v Československu*
České dět^ vydaly k l.máji ostře formulované prohlášení, v němž se
mj.uvádí% : Jelikož současné vedení praktivky postavilo mimo zákon jakékoliv formy občanského protestu /.../, chceme se s transparenty
poíadujícími propuštění /.../ politických vězňů zúčastnit prvomájového průvodu"*
Také MKJL vydal vx k l.máji prohlášení, v němž připomíná žalářování jednoho ze zakladatelů tohoto klubu Oty Vevrky* "První máj je
jenom další řízenou oslavou, která se nekoná z vůle a zájmu našich občanů", uvádí se v prohlášení. Pokud jde o aktivisty MKJL, mohou se v
prvomájových manifestacích omezit na vyjádření občanských postojů, což
lze vyjádřit hesly "Svobodu politickým vězňům - První máj s občanskými
iniciativami - MKJL zadraví spoluobčany: Dejme šanci svobodě!" Prohlášení MKJL podeps&li Heřman Chromý a Jiří Pavlíček.//DI k 1.5.viz VIA20/12
2. Dbe 22.4.zaslala Ch 77 dva telegramy do SSSR* V telegramu 1.tajemníkovi KS Gruzie Oivi Gumbaridzemu protestuje proti násilnostem, jichž
se dopustila sovětská armáda na civilním obyvatelstvu v Tbilisi 9*4.;
v telegramu skupině Důvěry ve Lvově protestuje proti pn± brutálnímu
potlačení předvolebního shromážděni v březnu t.r.; prohlášení podobného znění vydalo k této události i NMS. Ch77 zaslala dále 21.4.pozdravný dopis radikální straně, která k minulý víkend konala svůj sjezd
v Budapěšti. Připomínají se v něm akce itlaských členů této strany ve
prospěch lidských práv a politických vězňů v Československu*
3+ Dne 23.4.se v Pardubicích setkali ml.Ch77 T.Hradílek a S.Vohdra s několika signatáři a stoupenci Ch77 z Východočeského kraje. Tříhodinoví
diskuse byla určitou náhradou za větší setkáni před 14 dny, jež rozehnala StB. Při setkáni se projednávaly otázky veřejných manifestaci,
nových zákonných opatření, užší vzájemné spolupráce a informovanosti
apod* - Dne 22.4.se konalo v Plzni Západočeské fórum nezávislých iniciativ za účasti několik^ aktivistů z Prahy. Policie nezasáhla, bližší informace o průběhu fora z* naši agentuře zatím nepřišly. - Dne 20.4.
vtrhla Státní bezepčnost do jednoho plzeňského bytu, kde byly instalovány obrazy, připravené k nezávislé výstavě, jejíž vernisáž, plánovaná na
22.4., tím byla zmařena. Jedna osoba byla krátkodobě zadržena, rovněž
v tomto případě nemáme přesnější informace*
4. Dne 26.4.uplynul rok od smrti politického vězně Pavla Wonky v královéhradecké věznici. K tomuto výročí byl vydán dokumeent Ch77 /viz VIA CS
20-3/. Dne 23.4.se konal u jeho hrobu vzpomínkový akt, gehož se zúčastnil ml.Ch77 T.Hradílek, dne 26.4.z*xH položilo asi 25 jeho přátel k jeho hrobu věnec, nad hrobem přečetl úryvek z Pavlova eseje jeho bratr
Jiří, účastníci zazpívali státní hymnu. Oba pietní akty byly narušeny
Státní bezepčnosti, která je sice nechala proběhnout, ale přítomné
legitimovala a sledovala. Vzpomínkový akt zn za Pavla Wonku se konal
také 26.4.také ne pražském Staroměstském náměstí, kde asi 25 přátel položilo k pomníku Mistra Jana Hnsi věnec s nápisem Pavel Wonka - pravda
neumírá. Jedna osoba, která položila k pominu květiny několik minut po
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skončeni pietního aktu, byla zadržena a odvedena příslušníky SNB.
Není známo, zda byla propuštěna. - Dne 28.4. v 18 hodin se bude ve
vrchlabském kostele konat zádušní mše za Pavla Wonku. Oznámeni o
ni formou předem zaplaceného inzerátu však Lidová demokracie nezveřejnila.-^ 24 občanů VČkraje drželo na památku PW dne 26.4.hladovku.
5.Dne 2.5.*plyne rok od smrti signatáře Ch77 a bývalého politického vězně
Jaromíra Šavrdy. Ch77 vydala k této příležitosti dokument, (g)
6. V listopadu m.r.vznikle v Havlíčkově Brodě iniciativa Havlíčkova mládež
hlásácí se k myšlenskovému odkazu K.H.Borovského, českého novináře 19.
století. Vznik této skupiny je rakcí na ryze formální činnost SSM a na
nedostatčné možnosti seberealizace mládeže, zvláště v kulturní oblasti.
Několik Členů HM bylo v poslední době voláno k výslechům na VB, státní
a stranické orgány se skupinu snaží zdiskreditovat pomlouvačnou kampani.
7.Dnes probíhá v Praze seminář, pořádaný Výborem čs.veřejnosti pro* lidská
práva a humanitární spolupráci. XÚčastni se ho asi 150 odborníků z oblasti práva, kultury, ekologie, církvi, vzdělání a výohovy atd. Výbor pů^ vodně zval na seminář i několik členů čs.helsinského výboru - jako jed^ ^ notlivce, nikoliv jako zástupce ČSHV. Dříve však, hež se ČSHV vyjádřil,
^ ^ zda takové pozváni přijme, oznámili zástupci Výboru čs.veřejnosti, Že
^ ^ pozváni ruší, protože prý účast členů helsinského výboru by mohla být při^t' činou případného policejního znepokojováni semináře. V diskusi mezi zár^X stupci obou vý orů se ukázalo, že Výbor čs.veřejnosti neni ochoten respek, ^ tovat princip č.26 Zábčrečného
dokumentu vídenské schůzky /jde o prin^ ^ cip respektování práva jednotlivých osob sledovat plněni ustanovení
^ ^ dokumentů KBSE a sdružovat se za tímto účelem s jinými; garantuje také
usnadňováni přímých kontaktů mezi těmith osobami, institucemi a organizacemi v rámci státu a v mezinárodním měřítlu/. Výbor, jemuž předsedá
^ 5 prof.Dienstbier, váže respektováni tohoto principu na podmínky legálnosti
^ * & loajálnosti aktivistů a iniciativ, monitorujících plněni dokumnetů KBSE.
^ t Nedávné prohlášeni prof.Dienstbiera v Rudám právu, podle něhož jeho výeM^ bor KHgáKá nejedná s nezávislými iniciativami, pokud jsou nelegální se
^ stalo terčem kritiky Demokratické iniciativy, která v dopise z 25.4.vy$ týká Výboru čs.veřejnosti,^že svou Činnost orientuje proti ustanovením
^ ^ Závěrečného dokumentu kídeňs^é schůzky. Pokud jde o čs.helsinský výbor,
ss^ přeložil původně plánované fórum, které cht§l pořádat v Kulturním domě
^ ^ na Smíchově dne 30.4., na 14.květen 1989. Fórum se má zabývat otázkpmi
r\ Závěrečného dokumentu vídeňské schůzky, čs.právním řádem a problematikou
lidských práv.
8. Dl vyjádřila dne 25.4*nesouhlae se stanoviskem čtenářů Rudého práva,
kteří kritizují zveřejněni rozhovoru s Alexandrem Dubčekem v maďarské
televizi. Dl vyslovuje názory že A.Dubčekovi je třeba poskytnout příležitost, aby se mohl na veřejnosti hájeit a vysvětlit svá ¡stanoviska,
a to především v československu.
9.Dne 20.4.hyt* znemožnily pohraniční orgány Jiřímu Hájkovi, MichaelA Dymáčkovi, Zdeňku Jičínskému a Radimu Palou^ovi, aby pokračovali v cestě
vlakem do Varšavy; ha hraničním přechodu v Petrovicích u Karviné jim odebrali bez vysvětleni cestovní pasy, takže se jmenovaní museli vrátit do
Prahy resp.do Brna. Xn 3lo o čtyřčlennou delegaci čs.helsinského výboru,
která do Varšavy cestovala na valné shromážděni Mezinárodni helsinské federace. Protest proti tomuto omezováni * podali čytři posriženi, CSHV i
MHF. Informaci o připravených referátech čs.delegátů podal ve Varšavě
na valném shromáždění František Janoudh, který žije trvale ve Švédsku.
Také předeseda sovětského helsinského výboru Lef Timofejev nesměl opustit SSSR, jménem sovětského výboru promluvil Jurij Orlov, žijící ve Vídni. Valné shromážděni MHF potvrdilo řádné členství čs.a polského
helsinského výboru v této federaci. Postup čs.orgánů je náhlým obratem
v dosavadním tolerantním postoji ča.úřadů vůči MHF, jejíž delegace byla
v československu i oficiálně přijímána^ a jejíž členové se oficiálně účastnili nedávných politických procesů jako pozorovatelé.
10. Šestnáct pracovníků Východoevropské informační agentury z Budapešti,
Moskvy, Prahy 3 Varšavy zaslalú & m dne ÍKK*%Ktk 25.4.1989 londýneskému
informačnímu foru dopis, v němž popisuje
zásah Státní bezpečnosti
které dne 23.4.zadržením tři čs.pxm redaktorů VIA zmařila jejich setkáni
s maďarskými kolegy v Bratislavě. Podle VIA porušily čs.úřady čl.XB 34 a
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40 kapitoly Spolupráce v humanitárních a dalších oblastech Závěrečného dokumentu vídenské schůzky KBSE. VIA žádá informační fórum KBSE, aby
tento její názor posoudilo a aby nově definovalo pojem novináře jako osoby,
kzeró ve smyslu článku 34 získává, vlastni, reprodukuje a rozšiřuje jakékoliv informace a informační materiály. Protest proti tomuto postupu čs.
úřadů vydal také Serwis informacyjny Solidarnosci, jehož zahraniční odbor
tvoří polskou redakci VIA. Tento protest poslké Xi redakce se stal oficiálním dokementem valného shromáždění Mezinárodni helsinské federace, která
právě zasedalo ve Varšavě. - Na informační fórum KBSE se obrátila rovněž
redakce Lidových novin, čs.samozdatového měsíčníku, která už půldruhého
roku marně usiluje o registraci.
11. Dne 23.4.provedla skupina pracovníků KOB razii v tiskárně Hudební pedagogické školy v Moskvě, kam vnikla po vylomeni dvěří. V tiskárně se
zhotovovaly
Expres Chronika /členové její redakce tvoři sovětskou
redakci VIA/, 70 výtisků posledního čísla bylo zabaveno. Krátkodobě
byl zadržen i pracovník tiskárny Jurij Gúslov, jemuž byly zabaveny i
knihy A.Solženicyna. Protč redakci Expres Chroniky nebyl podniknut žád
ná zásah.
12.Veřejné zasedáni odvolacího řízení v tr.věci proti Tomáši Dvořákovi a
Haně Marvanové bylo stanoveno na 3.květen na 8,30 hod. do jednací síně
č.83 v II.patře budovy Městského soudu v Praze, ve fpálené 2. Předsedou senátu bude JUDr.Miroslav Topinka. Jak známo, byli tito dva aktivisté NMS zngx&Én± uvězněni v říjnu m.r. a 17.3.byli obvodním soudem
pro Prahu 1 odsouzeni každý k 10 měsícům podmíněně s odkladem na třicet měsíců pr8*iPícim pobuřováni. Přesto však zůstávají ve vazbě, o níž
předběžně rozhodl městský soud. Ve veřejném zasedání bude nyní soud rozhodovat o dovolání obou obžalovaných i o odvolání prokurátora.
13.Dne 24.4.potvrdil v odvolacím řízeni krajský soud v Brně, jehož senátu
předsedal JUDr.Vlastimil Hynek, rozsudek okresního &o&du v Jihlavě,
jimž byli pro tr.čin pobuřování odsouzeni Ivan Jirous k trestu odnětí
svobodu vB.NVS v trváni 16 měsíců a Jiří Tiehý v I.NVS v trváni Šesti
měsíců. I když obhájce obžalovaného Jirouse probral bod po budu petici,
týkající se smrti Pavla Wonky, za niž byli Jirous a Tichý odsouzeni,
a dokázal, Že BádK%xlnLZM*4xp**i** v soudním řízeni nebyla prokázána
nepravdivost žádnoho z t jednotlivých tvrzeni petice, vyjádřil se soudce, že události 50.let byly již oficiálně dostatečně objasněny a není
na obžalovaných, abyse k nim vyjadřoval^* 2XIXKKKHKXKX Ivan Jirous přednesl velmi přesvědčivou závěrečnou řeč. Při normálním průběhu trestu _
bude Ivan Jirous vězněn do 20.února 1990. Jiří Tichý, který si dva měsíce trestu vykonal vazbou, čeká na HtíztMp určení nástupu trestu.nnt
14.Jana Petrová^ je vězněna ve Všehrdech u Chomutova, její adresa je Jana
Petrová, nar.16.9.1966, NVU Všehrdy, 430 01 Chomutov 1. Pracuje na výrobě stykačů a ve výkonu trestu nemá větších problémů. Při návštěvě ji
bylo povoleno, aby převzala učebnici angličtiny* Časopisy a dopisy, které ji budou zaslány, ji prý budou předány, nebudou-li obsahovat nevhodné informace* Sama však může psát jen rodinným příslušníkům*
/ 15.Jiří Fajmon vykonává trest v Novém Sedle u Lokte /PSC 357 34/ B při normálním průběhu jeho trest skonči 24.května t.r.
JBSTČ K C.L4.: Při normálním průběhu skončí Janě Petrové trest 16.10.1989
/údaj uvedený ve VIA Praha CS 20 - 6 byl chybný/, polovina trestu uplyne
2.června t.r., ona sama však n nechce podat žádost o podmíněné propuštěni.
16.Ota Veverka, nar.27.8.1965, vykonává trest ve Vinařících, adresa:
PS l^NO Vinaříce u Kladna, PSC 273 07. Podle poslednioh zpráv byl pzx
kázeňsky potrestán zákazem přijeti balíčku. /Na 2kg baliček je jinak
právo jednou ze půl roku./ Jeho treat při normálním průběhu skonči
16.ledna 1990. Ota Vevrka není v dobrém zdravotním stavu, trpí in vředovou chorobou žaludku.
17.Ve špftném zdravotním stavu, zvláště po psychické stránce, je další politický vězen, hájený V0NS, ing. Petr Hauptmann, který si odpykává treat
za údajné vyzvědačstvi v trváni 10 let v jednom z nejhorších vězeni
v Minkovicich u Liberce. Je vězněn od 12.9.1983 a všeohny dosavadní pokusy dosáhnout revize jeho případu a jeho propuštění byly marné. Petr
Hauptmann je 44 letý, má manželku a dvě děti.
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18. Koncem března t.r.provedli Dracovníci ONV úplný soupis věci majetku
Petra Cibulky v jeho brněnském bytě, kinrřxpntdx u něhož poté nechali
vyměnit zámky a zapečetili ho. Je to zžejmě příprava na konfiskaci
jeho majetku. Petr Cibulka je již přes půl roku ve vazbě a konec vyšetřováni Hi není nikterak v dohledu. Mezinárodní helsinská federace,
ktnx přijala dme 23.4. na svém varšavském valném shromážděni rezoluci, v niž se dožaduje nejen propuštěni Petra Cihulky na svobodu a
zastaveni trestního stiháni proti němu, nýbrž i navráceni zabaveného
velmi ceného archivu hudebních nahrávek nonkonformni hudby posledních
dvou desetiletí a dalších materiálů. Cibulkův archiv mé totiž unikátní
kulturní hodnotu* Solidarita s Petrem Cibulkou stále není dostatečně
široká. Projevuje se to i v tom, že dostává málo dopisů, t když ve
vazbě je p obviněný oprávněn přijímat dopisy od kohoRAliv. Jeho vězeňská adresa je: Petr Cibulka, nar. 27.10.1950, pošt.úřad 37,
601 29 Brno.
^
.
19. Uvádíme také vězeňskou adresu Cunase: František Stárek, nar.1.12.1959,
PS 62, 500 61 Hradec Králové. Obviněným jsou zpravidla doručovány i
zaslané časopisy* V tr.věci Fr.Stárka pokračuji výslechy svědků, po
uplynuti dvouměsíční lhůty k vyšetřováni byla lhůta o měsíc prodloužena, stejně tak byla prodloužena - pravděpodobně do 23.5. - vazba*
Iva Vojtková jen nadále stihána na svobodě.
20. Připomínáme, že k dnešnímu dni háji VUNS 11 vězňů, uvězněných od října 1988; jmenovitě to jsou Petr Cibulka, Ivan Jirous, Tomáš Dvořák,
Hana Marvanová, Václav Havel, Jana Petrová^ Otakar Veverka. František
Stárek, Slávek Popelka, Jiří Fajmon a Mriroslav "rámek. Dále háji
- po propuštěni Jiřího Boháče a Kamila Petrovického - tři vězně, kteří jseu žalářováni již delší dobu: ing. Petra Hauptmanna, Antonína
Perniekého a Jiřího Wolfa, gemuž má 17.5,1989 skončit šestiletý trest.
Kromě toho registruje VONS případy pěti politických vězňů, o jejichž
vině jsou pochybnosti^ jde o Josefa RBmera, Františka Vela*, Viktora
Dederu, Ondřeje Hocha a občana NDR Michaela Kellera* VONS háji i několik desítek osob, kzeré jsou trestně stihány na svobodě nebo proti
nimž dosud nebylo ukončeno tretni řízeni.
21. Z Gottwaldova přišla zpráva, že rozsudek okresního soudu v Kroměříži,
jimž byli za nezávislou publikační činnost odsouzeni Pavel Dudr a Jaromír Němec k podmíněným testům odnětí svobody - Dudr 12 měsíci na
tři roky a Němec 18 měsíců na tři roky - se stal pravomocný tím, že
prokurátor vzal odvoláni zpět. Pavel Dudr se neodvolal a Jaromír Němec
podal odvolání opožděně.
22* Kraj3ký soud v Brně, jehož senátu předsedal Antonín Palánek, potvrdil
dne 27.4. rozsudek městského soudu v Brně, jimž byl Slávek Popelka
dne 4.4. odsouzen ke 4 měsícům nepodmíněně v I.NVS za přečin xniwx proti veřejnému pořádku. Tohoto přečinu se měl dopustit rozšiřováním
letáků, v nichž vybízel k manifestacím, na nichž by se měla založit
strana "zelených". Odvolací soud jen nepatrně změnil rozsudek městského soudu: zrušil ho ve výroku o propadnutí věci. o nichž se bude
rozhodovat v samostatném řízeni* Při normálním ppůběhp skonči Slávkovi Popelkoví trest 24*7.1989.
23. Krajský soud v Brně, jehož senátu předsedal JUDr.Jan Vokál, rozhodoval
dne 27.4.0 odvoláni Dušana Skály proti rozsudku mxBt okresního soudu
ve Vyškově, jimžbyl Dušan Skála odsouzen k trestu 15 měsíců s podmíněným odkladem na 4 roky, a to za přípravu k pobuřováni, již se měl
dopustit rozmnožováním Informaci o Chartě 77. Odvolací soud při ponecháni výroku o vině zrušil výrok o trestu a vyměřil Dušanu Skálovi
- vzhledem k menši společenské nebezpečnosti jeho jednáni - trest nižší, a to 1 rok posminěně a odkldem na zkušební dobu 2 let.
KONBC

