VIA PXARA CS 022/89,4.5.1909
1.Dne 2.5.potvrdil kxajeký soud v Brně,jshož senátu předsedal JUDr.Milan
Staněk,rozsudek městského soudu v Bruč z 5.4.,jimž byla zproštěna viny
Eva Vidlařová,žalovaná z pokuzu o trestný čin mařeni výkonu úředního
rozhodnutí za to,že ae angažovala ve prospěch uvězněného Petra Cibulky.
Usnesením krajského soudu se stal zproš^ujicirozsudek pravomocný a stát
bude povinen odškodnit Evu Vidlařovou za téměř tříměsíční vazbu.V řadě
politických procesů je zproětujíeí rozsudek ojedin$lý./Viz VIA CS 018,
17.bod/
2.Dne 3.5. byli propuštěni na svobodu aktivisté NMS Toxáš Dvořák a Hana
Marvanová,kteřá byli od října m.r. ve vazbě.Propuštěni byli v soudní budově na závěr veřejného zasedání,v němž městský soud v Praze rozhodoval
o jejich odvolání a odvoláni prokurátora proti rozsudku obvodního soudu
pro Prahu 1.Tímto rozsudkem byli odsouzeni každý * 10 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na 2 a půl roku.Odvolaci soud jejich odvoláni
zamítl a odvoláni prokuratora,jehcž zastupovala JUDr.Jitka Fuchsová,
přisvědčil jen částečnětpři ponecháni výroku o tresku pozměnil odvolací
soud rozsudkem výrok o vině v tom smyslu,že přípravy k tr.Činu pobuřováni
se oba měli dopustit nejen tím,že připravovali manifestaci 28.října - a
jen za to byli soudem prvního stupně odsouzeni -.nýbrž i svým vystoupením
dne ¿1.srpna na Václavském náměstí.Předsedou senátu byl JUDr.Miroslav
Topinka.Po propuštění Tomáše Dvořáka a aany Marvanové zůstávají ve vězeni
další dva mírovf axtivisté -Jana Petrová z K^S,která si odpykává 9měsični
trest odnětí svobody,a Otakar Veverka z MK.JL,který byl odsouzen na jeden
rok.
í. Veřejné zasedání odvolacího řízeni v tr.věci proti mluvčímu Charty 77
Tomáši Rradilkovi se má konat dne 12.5. od 10 hodin v jednací síni
Č.47 v I.patře krajského soudu v Ostravě.Předsedou senátu bude JUDr.
Václav Knýbel.Soud bude rozhodovat o odvolání Tomáše Rradilka,jakož i
prokurátora proti rozsudku okresního soudu v Přerově z 5.4.1989,jimž byl
za sepsáni dvou písemnosti a jejich odesláni státním a stranickým
orgánům Tomáš Rradilek.odsouzen pro pokus tr.Činu pobuřování a pokus
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4.Jan Subrt,nar.3.8.19ó8,trvale bytem iiorní Sytová 20,312 41 Vichová nad
Jizerou,který od záři do listopadu 1938 pracoval jako horník na dole
Prezident Gottwald v Havířově,byl pro trestný čin nenastoupeni služby
v ozbrojených silách odsouzen k 16 měsícem nepodmíněně.Jan ¿*ubrt byl
od 29.ll.198o ve vazbě,odsouzen byl vojenským obvodovým soudem v iiradci
^ralové dna 5.1.1^9,vyěži vojenský soud v Táboře dno 2.2.1989 sice věc
vrátil t dotttřeni,avšak soud prvního stupně vynesl dno 29.3. nový
rozsudek s výrokem o trestu opět na 16 měsic&.Treet vykonává Jan bubrt
v NV# Oráčov.Jan Subrt je odpěračem vojenské služby z důvodu svého svědomí a náboženského přesvP3čeni.Adresa:Jan S*brt,3.8.1968,Pù3,270 32 OráBov.
Ra uvedeaé adrese v Horní Sytové bydli jeho rodiče.
5.Obvodní soud pro Prahu 1 /samosoudkyně JULr.kilada Uřidilová/ zamítl
dne 19.4. žalobu Martina Bláhy,201etého vychovatele z Prahy,zastoupeného
Miroslavem Spandrou,211etým dělníkem z Prahy na Mladou frontu.Zaloboo
se domáhal,áby Mladá fronta byla uznána povinou zvěřejnit inzerát,jimi
Martin Bláha hledal svědky události z 16.1.1989,kdy byl na Václavském
náměstí zadržen a spolu s asi 20 lidmi odvozen cca 60 km za Prahu,kde
byli zadrženi jednotlivě vysazováni v noci na silnici.I když soudkyň*
nezpochybnila průběh těchto události,jak je líčen Martinem Bláhou
v inzer&tu,který mu Mladá fronta odmítla vytisknout,popřela společenskou
odavodnSnoĎt aidhova požadavku na poskytnuti této služby.Pravnl zdůvodněni leliho výroku je zcela zmatené.Zaloba.je postavena na zákonné povinnosti organilacípčskytSÝat podle provozníčS "možnosti služby,které
náležejí k úkolům organizaceJKartin Bláha „ proti rozsudku odvolal.
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Na protiprávní jednáni příslušníků VB z 16+1. podal obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 1 trestní oznámení,v němž uvádí jména a adresy čtyř
svědků,kteří byli stejně postiženi jako on.
6.Neúspěšný pokus o "operaci ŽeMao" - tj.nezákonná a tajná vniknutí
do bytu - provedli pracovnici StB v Bratislavě dne 30.dubna.Předmětem
jejich zájmu byl byt katolického biskupa bez státního souhlasu Jána
Chrys%ostoma Korce.Vetřelce,kteří se zmocnili klíčů od bytu lsti,vyrušil
host,který byl v bytě,a o němí StB něměla tušeni.Pachatelé pak rychle
z mieta činu uprchli,když host volal nápomoc proti zlodějům.Odnášeli
přitom těžké zavazadlo.takže vzniká podezřeni,že chtěli biskupovi RorC9VlvYRBŘ9vat do bytu kompromitujici materiál.Po dobu jejich "operace"
B?1 biSIKp X5r6č i j.h<> domáci na tzv.výslechu.PoBinání bratislavské
LtB je výsměchem právu.
7.Letošních oslav l.máje se v některýcn místech republiky účastnili nezávislí aktivisté i občané,kteři se rozhodli vyjádřit při této příležitosti
své kritické postoje.V Praze se pokusili v horní části Václavského náměsti rozvinout transparenty zejména s hesly,požadujícími svobodu politickým vězňům,demokratizaci společnosti a respektovaní lidských prěv.Reuniformovaná a později i uniformovaná policie bedlivě v průvodu vyhledávala hloučky s kritickými hesly nebo nekonformnim chováním,obkličovala
je a odváděla je do Opletalovy a Jindřišské ulice.Odtud je odvážela
na jednotlivé okrsky VB.Rěkteři aktivisté byli zadrženi v ranních hodinách dříve než mohli přijít na Václavské náměstí.&a jecnotlivých policejních stanicích bylo takto v Praze zadrženo nejméně 106 osob.Rromě
to&o trávili Jan Dobrovský a Bohumír Janát 4ó hodin v ^onvitské ulici,
mluvčí Rlubu právní podpory Lubor ¿ohout dokonce 72 hodin.Další občané
byli zadržováni ve svých bytech pod pohrůžkou,že jinak budou zajištěni.
Poxud je nám známo,čtyři osoby ze 106 nebyli propuštčn^r.Jde o Stanislava
Devátého,aktivistu Charty 77 a dalších iniciativ,který byl teprve 14.4.
propuštěn z vazby,v niž držel 30 dní hladovku;o Vladimíra Trlióu
z Gottwaldova,aktivistu &PULA;o představitele ŘAáS Tomáše Tvarocha a
o 251etého pracovníka výzkumného ústavu matematických strojů Jana Mixu,
bytem Praha 6,Wolkerova l.Je zřejmé,že byli obviněni z trestného činu
nebo přečinu a rozhoduje se o návrh^u na uvaleni vazby.řolice,zvláště
neuniformovaná,se při svých zcela nezákonných zásazích chovala často
brutálně.Zbila např.dopisovatele BBC kishu Glennyho,odebrala mu kazetu
se zvukovým záznamem /naposledy pořizoval rozhovor se Stanislavem Devátým/ a dokonce mu zničila magnetofon.Bolestivě ¿ranila Tomáše Tvarocha,
když už odcházel do metra po asi hodinové nezávislé manifestaci v horní
části Václavského náměstí,jíž se zúčastnilo po poledni asi 500 lidi.
Tomáš Tvaroch tak utrpěl pohmožděninu pravé tváře a lbi,navíc mu rozbili brýle.Poté byl odvezen na VB do školské ulice,odkud musel být převezen
do nemocnice na Františku k ošetřeni.Z nemocnice ho přivezli opět
do školské.Okolnost,že nebyl dosud pr.puštěn je v nezávislém prostředí
v Praze vysvětlována tak,že policie chce zastírat x jeho zranění.Učni
Adienu Sehnalovi odňali policisté v průjezdů na Václavském náměstí
jeho doklady i s penězi a ponechali ho jeho osudu.Brutálně se chovali
příslušníci VB a LtB i na policejních stanicích,podrobovali občany
nezákonným osobním prohlídkám,zadržené začali propouštět až po skončeni
hokejového zápasu,který sledovali v televizi,zatímco zadrženi íauseli
stát čelem ke zdi apod.Mezi zadrženými byli i další cizinci -dva Finové
a dva západní Demci.Zásahů na Václavském náměstí a v přilehlých ulicích
nebyli ušetřeni ani občané,kteří nesli heslo "Dokument vídeňské schůzky
XBSZ" nebo portrét z* Ix.GorbaČova.
8.Připojit se k prvomájovému průvodu s třemi etologickými hesly se podařilo
skupině občanů v Mělníce.Jedno z hesel:"Z chemičky jde strach,chrlí
zhoubný prach".Státní bezpečnosti nepomohla ani tzv.prevence:na 19 hodin zajistila signatáře CH77 Jiřího Pavlíčka,další byli yyslýcháni
až 3.5.Výslech signatáře Ch77 Heřmana Chromého byl odůvedněn tím,že prý
je třeba vyloučit podezřeni,ae měl účast na údajných anonymních telefonátech,zamořených ke dnům l.a 9.května,v nichž se prý vyhrožovalo
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poškozením zdrojů pitné vody.StB se stále snaží kriminalisovat nezávislé
hnuti,příčeni se její příslušníci v* službš dopouštějí zcela bšžnš závažných trestných čin&.V Mělníce byli vyslýcháni i bratři Libor a Jiří
Otáhalovi.
9.Prvomájových oslav se zúčastnilo i přes dvacet členů nové nezávislé skupiny v havlíčkovč Brodš.U domu K.H.Borovského stáli po celou dobu průvodu, 6 transparentem "Havlíčkova mládež zdraví 1.máj",takže je vidčli
všichni.kóoŘ šli v prnvodu.Exiatence této skupiny je ve mčstš všeobecné
snáma.Skupinu filmová.i pracovníci ^tB,nezasáhli v&ak.
10Y B m š předvedla a zadržovala StB preventivné od Časného rána 1.května
několik desítek osob,vČetnš tří malých dětí,které byly předvedeny se svými
rodiči.Touto akcí se Státní bezpečnosti podařilo potlačit v R m S nezávislé
projevy při prvomájovém průvodu.
11.Čtyři občané z Prahy ve věku 20 až 27 let,Miroslav bpadrna,Martin Bláha,
in^.Jan Bayer a Jindřich žimon.podali dne 2.5. primátorovi hl.m.Prahy
a obvodnímu prokurátorovi v Praze 1 trestní oznámený na příslušníky
Státní bezepčnosti,kteří se vydávali za občany,a přitom omezovali jejich
svobodu a dopouštěli se řady dalších trestných činů,zvláště vydírání a
zneužívání pravomoci veřejného činitéle.V oznámení ee podrobné popisuje
surové a zběsilé řádění příslušníků Státní bezepčnosti při prvomájovém
průvodu v Praze i trestná součinnost jejich kolegu.
12.Dne 6.5.od 17 hod. pořádají nezávislý občané v Plzni na náměstí Míru
protifašistickou demonstraci k ugtšní padlých amerických vojáků,kteří
Štětovali své životy za zvobodu aea.oslovens^a.Ohlásili to národnímu výboru v řízni Jiří *ašek,Jan Aampich a Jindřich Xolář z Flznč.lrábčh demonstrace chtějí aledovat i zahraniční novináři.
13.Vzpomínkovou slavnost k uctění památky kilana Rostislava 5tefánika,od jeho!
smrti uplynulo 4.5. 70 let,svolala na 7.5. od 14 hodin k jeho mohyle
na Bradlech slovenská část nnutí za občanskou svooodu.Bsžimní oslavy,které
se měli ¿onat a této mohyly jíš 3.5.w&yly na poslední chvíli přeloženy
práv* na dobu nezávislé oslavy.StB preventivní vyhrožuje aktivním občanům
na Slovensku,aby se oslav neúčastnili.
14.Ve dnech 4.-5.května pořádají složky Solidarity a další nezávislé iniciativy v Krakovč mezinárodní seminář na téma Dilemata americké zahraniční
politiky.Hosté,pozvaní z československa,ss však nemohou zúčastnit pro administrativní překážky.
15.řolská redakce VIA
byla rpzšířena o xiroslawa Jasinského,Jaroz/awa
Brodu a Annu horawieckou /všichni tři z Vratislavi,telefon A.Roraviecké
..-4^71-226975/.Sovětská redakce byla rozšířena o Inesau Viljansovou.
-Polská redakce získává v těehto dnech nové prostory a zařízení,což souvis:
s její plnou legalizací.
i.OREC

