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1. Palči * represe za 1. wdn* Kromě represi, o nicB jsme referovali
ve VÍA CÉ 22,body 7-lit 23. body 6-8 jsme se dozvěděli o dalčich
postizích v Praze. 10.5* bylo vysloveno orgány VB podezřeni z přečinn
*** mluvčímu Charty 77 TomáRi Hradilkovi. Měl sek ho dopustit účasti na
^**prvomájové manifestaci v Praze. Dne 11. 5. bylo stejně podezřeni
sáňleno pracovníku VIA Janu Urbanovi; zdůvodněni bylo obdobné navzdo*
ry tomu, že Jan Urban se prvomájové manifestace nezúčastnil. Byl hlídán policii Twxx a proto zůstal doma.
2. palčí důsledky pardubického setkáni. Jak jsme již referovali, bylo
několika pardubickými občanům vysloveno podezření pro pfečin, kterého
se měli dopustit svou ú&asti na Eetkóni pořádaném 8.4. Společenství*
přátel USA a dalšími občanskými inciativami /viz VIA CS 19,bod 3;
23, bod 15/. Řízeni pro přečin bylo v* těchto dnech zehájeno proti
několika dal&im východočeským aktivistům, a to proti Stanislavu Pitačovi, Ladislavu Cermanovi, Petru Dvornému. Pavlu Jablonskému a Janu
Hrudkoví. Váichni jsou podezřelí z piečinu proti veřejnému pořádku a
hrozí jim trest odnětí svobody až do ěeEti měsíců nebo peněžitý trest
de výšw 20 000 KR*+
3. Stiháni dvou punků* 1+ květne večer procházeli devatenáctiletý Ksmil Petrovický a osmnáctiletá Jana Karpiěková, stoupenci hnuti punk,
vsí Kyčice v okrese Plzeň- sever, přičemž v ruce drželi papírové yza*
paxky československé vlaječky. Kztzm Okolo 20.30 hodin u nich na vyzváni kolemjdoucího civilisty zastavilo civilní auto s neuniformovanými policisty. Oba mladí lidé byli odvezeni nejprve do nedaleké
vsi červený Hrádek, po cestě automobil s neuniformovanými policisty
zastavil c jeden z nich zvadl sovětskou vlajku, které ležela na kraji Pilnice. Vlajku naložili a po hodinu s půl trvajícím čekáni
v červeném Hrádku převezli punky do KaznějovayxT na tamní odděleni
VB. Obvinili je tam z výtržnictví podle § 202/1 tr.z. Obviněni odůvodnili tím, že Kamil Petrovický i Jane KarpiSková údajně ničili
prvomájovou výzdobau, strhávali vlajky, kopali do nich a ničili je.
Doličným předmětem má být právě nalezená sovětské vlajka.Oba dva bylt
propuštěni po třináct a půl hodiny trvajícím zadržováni v Kaznějově.
Smyčlené obviněni dvou punků charakterizuje nejen postoj bezpečnostních složek k nekonformně vyhlížejícím občanům, ale i k letošním prvo
májovým oslavám.
4. Za/vesele^Bí současnost. Tři praččtí občané, LuboB Rychvalský, Křížové 48, 150 00 Praha 5, Petr Payne, Mikovcova 5, 120 03 Praha 2
a Bára Štěpánková, Novákových 4!, 180 00 Praha 8, ohlásili vznik Společnosti za veselejšíisoučasnost. Vyhlásili zároveň, počínaje 1.
květnem 1989, Běh třídou Politických vězňů ze propučtěni politických
vězňů.Každý den v 17 hodin mé vyběhnout běžec od bývalého Petechkova
palácpyxvxnč směrem do Jindřišské ulice až na konec třidyPoLitických
vězŇů. Běh je třeba za každou cent dokončit? zprávu o jeho průběhu
podat informátorům* Akcecrobihá pod heslem Dnes běžíme my za vás,
zítra poběžíte vyzenás.
5. Veřejné shromáždění ke Dni odpěrečR. NMS ohlásilo 6dboru vnitřdch
vĚci ONV v Praže
uspořádáni veřejného shromáždění k Mezinárodnímu
dni odpěračů vojenské službyz důvodů svědomí, které se má konat
v pondělí 15.5. mezi 17 a 16 hodinou na Letenské pláni. Oznámeni
za NMS podepsali B*hm &ři aktivisté Pavel Jégl, Petr Poyne a Jan Svoboda.
č.ákce NMS Dárek dětem.Dne 3.6. pořádá NMS odpoledne věnované dětem.
Akce se bude gonat ve 14.00 hodin na Dětském ostrově.
7.Mluvci Ch77 'j.'omó& Hradílek uic^ HiloČi Jakeřovi.Toméě Hradílek odeslal
dne 9.5. otevřený dopis gen.tajemníkovi UV KSC M.JakeRovi.Reaguj*
v něm na události související e letošními prvomájovými oflsvemi.Upozornil v něm také na osud vězněného Stanislave Devátého.
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8.Předseda redakční rady lidových novin píše Adamu Michnikovi.Dne 10.5.
zaslsl Jiří Dienstbier za celý kolektiv Lidových novin dopis šéfredaktorovi
nezávislého polského deníku Gazeta Wyborcza A*Miehnikovi,v kterém mimo
jiné vyjadřuje radost nad přijetím zprávy o vzniku deníku a přeje úspěch
v novinách i v předvolební kampani.
9.Dopis českoslowxenské redakce VIA Gazetě Vtyborczej.Československá redakce
VIA odeslala dne 11.5. deníku Gazetě Wyborcz6{y dopis tohoto znění:"Drazí
přátelé,vznik Gazety Wyborczej,prvního nezávislého deníku v naší části
Evropy,chápeme jako významnou historickou událost.Její první číslo završuje
mnohaleté úsilí polských nezávislých novinářů a vydavatelů.Může zároveň znamenat příležitost k dalšímu romvoji našich bohatých přátelských i pracovních
stykú.Jako novináři československé redakce nezávislé Východoevropské
Informační agentury Vám srdečně blahopřejeme.x"ZA*é*v*edakel VIA dopi&
padap&ali-Petr Po*p4*hal,P*tr JJhl a Jan-9rbam
lO.Klatovští občané brání Jana Rampicha.V těchto dnech odeslalo 51 občanů
z Klatova a okolí otevřený dopis redakci západočeského deníku Pravda,
Informacím 0 Chartě 77 a redakci míatníhm samizdatového časopisu Stres.
Dopis je reakcí na článek deníku Pravda ze dne 6.5. pod názvem Jeden z nich,
který napadá nezávislého aktivistu Jana Rampicha,jednoho z ohlašovatelů
protifašistické manifestace pořádané v Plzni dne #.5.Občané žádají redakci
deníku,aby Janu Rampichovi umožnila veřejně polemizovat s tvrzeními,obsaženými v článku.Za správnost podpisů ručí Václav 2ufan.
vřirn 76 io+
11.Úmrtí Dominika Tatarky.Dne 10.5.v časných ranních hodinách žgmřeIp<S°dÍ85hé^ežké nemoci,-eěhe^nemooni3R4ho pobytu^slovenský^písbvatel,signatář
Ch77 Dominik Tatarka.Zemřelý b^l-výBa^a^ý—^l&veR&ký-^p^&avatelÝje autorem
řady románů a vzpomínkových proz.Během posledních dvaceti let nesměl
znxxx v československu oficiálně publikovat.Svá díla vydával samizdatem
a v exilových nakladelstvíeh.HH Pohřeb Dominika Tatarky se konáína SaFčlnské
hřbitově v Bratislavě Yv pondělí 15.5. v ll^hodin.
12.K chystanému
gp g §
^
m
lPita^em .Ve VIA CS 23,bod 13 jsme uvedli
že dne 18.5.
jednací síni Č.8 okresního soudu v Náchodě hlavni
líčení v tr.věci proti signatáři Ch77 a členu NMS Stanislavu Pitašovi.Nesprá
vně jsme však uvedli hodinu jednáníg.Hlavní líčení začne ve 13 hodin.
13.V tr.věci Františka Stárka ukončeno vyšetřování.Dne 16,5. se má konat seznámení s výsledky vyšetřování v trestní věci Františka Stárka,vydavatele
samizdatového časopisu Vokno.Po tomto seznámení by měl okresní prokurátor
v Ústí nad Orlici vyprecovat obžalobu a doručit ji okresnímu soudu.Podle
současné právní kvalifikace hrozí F.Stárkowi trest odnětí svobody až do
5 let,je obviněn z pobuřování.
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