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l.Další politický vězen nronuŠtěn.Dne 28.4. propustil vojenský obvodový
feud v Hradci Králové na svobodu signatář* Ch 77 Krantiška Veise.Zbytek
HaÉA* trestu,v trváni jednoho roku a dvanácti dnů,soud podmínečně odložil na zkušební dobu čtyř let.František Veis,narozený 5.2.1932,bývalý
důstojník čs.armády,byl v roce 1979 odzBzen pro přípravu k tr.činu vyzvědačstvi ke dvanácti letů* ve IH.NVS.
D osudu Františka Veise informoval po dobu jeho věznění VONS,který ho zarodil mezi politická vězně a poukazoval na to,Že jeho vina nebyl* nikdy
spolehlivě prokázána.Trest vykonával v NVÚ Valdice.
2 František Veis trpí šedým zákalem a očekává operaci.
S.Začrženi holandského obían&.Dne 10.5. byl v Kroměříži,bezprostřeůně po
návštěvě u Augustina Kavrátila,zadržen příslušníky VB holandský občan
Derk Boonstra,kterému byla odňata veškerá náboženská literatura,včetně
papežských encyklik,a posléze byl propuštěn.Derk Bocnstra žádá v dopise
ministerstvu vnitra CfSB ze dne 13+5.,aby z jednáni příslušníků ÍMB byly
vyvoseny důsledky,a aby cu byly navráceny všechny poločky zabavených věcí.
3.Tomáš Hradilek pravomocně odřouzen.Dne 12.5. proběhlo před senátem krajského soudu v Ostravě ze předsednictví JUDr.Václava Khýbela veřejná zasedání o odvolání Tomáše Hradílka a prokurátora proti rozsudku okresního
moudu v Přerově,kterým byl Tomáš Hredílek odsouzen ke 13 měsícům odnětí
svobody s podmíněným odkladem na 2 roky.Prokurátor Marián Kollár požadoval vyšší podmíněný trest.Krajská soud odvolání zamítl a rozsudek okresního soudu potvrdil.Mluvčí Ch 77 Tomáš Hradilek byl odsouzen pro pokus
trestného činu pobuřováni a pokus trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině.Veřejného zaredání se zúčastnilo asi 40 přátel obžalovaného a tým československé televize.Rozsudek je prevomtcmý.
4.V0WS usiluňe o propuštěni ^taniclave Devátého.Václav Benda,Rudolf Battěk
a Petr Pospíchal,členové YOHb,předali dne 12.5. 1989 předsedkyni obvotního soudu pro Prahu 1 dopis tohoto výboru,V dopise,který za výbor kromě
tři jmenovaných podepsali Karel Freund,Andrej Stankovič,Jiří Dienstbier
a Jan Ruml,nabízí VONS cpolečenskou záruku ze svého člena Stanislava Devátého,který byl dne 6.5. vzat tímto soudem do vazby .Stanislav Devátý
je stíhán pro přečin proti veřejnému pořádku a od chvíle svého zadrženi,
tedy od 1.5.,drží hladovku.Podle ustanovení § 73 československého tr.
řádu může soud přijmout xymiKiKnz^Kwm záruku společenské organizace a
obviněnóho z vazby propustit,jestliže byla uvalena pro obavu,že se obviněný bude skrývat či uprchne,neboP*Pobavp z dalšího pokračování v trestné
Činnosti.VOHS v dopise zároveň oznamuje,že jeho člen dr.Václav Benda jako soukromá osoba skládá u stótnáho notářství částku 44 000,- Kčs,jako
kauci za Stanislava Devátého.VOME ei uvědomuje,že československý prfvni
řád možnost kauce nezná,chtěl však své nabídce společenské záruky doda-t
větší naléhavoat a věro&odncst.Státni notář však částku odmítl převzít.
Podle informace obvodního soudu pro Prahu 1 měl dnes aíěstský soud v Praze
rozhodnout o stížnosti Stanislava Devátého proti uvaleni vazby.
5.Stanlslav Devátý v nemocničním očetřovápí.V odpoledních hodinách dne 12.
5. byl Stanislav Devátý převezen z vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci
óo civilní Thomayerovy nemocniče v Praze-KrČi.Je umístěn ve druhém poschodí pavilonu A 4 na odděleni jednotky intenzívni péče,jehož přednostou
je MUDr. Bohumil Ráth.
Stanislav Devátý,který je vězněn od 1.5. a od svého uvězněni drží hladovku,je v civilní nemocnici střežen,propuštěn z vazby není.
Podle informaci,které jsme získali ve 20.00 hodin,je zdravotní stav Stanislava Devátého vážoý.V posledních dnech odmítá i pit a ve vězeňské nemocnici na Pankráci se odmítal podrobit inftSzni výživě.
Vzhledem k tomu,že dohled vykonávaný na Stanislava Devátého není z provozních důvodů tohoto oddělení možné provádět způsobem,kttrý bg vězeňskou
správu uspokojoval,uvažuje se o jeho opětném převezeni do vězeňské nemo-
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caice v Praze na Paakráci,i když * lékařského hlediska je pobyt na jednotce intenzivní páče v civilní nemocnici nezbytný.
Stanislav Devátý nebyl informován o důvodech aváho umisténí v civilní nem mocnici,ani o svčm prátnia posteveni.
Z kruhů blízkých orgánzúm činným v trestním řízení jsme byli infermováni,
3e dnečního dne měl městský soud v Praze rozhodovat o stížnosti Stanislava
Devátého proti usnesení obvodního eoudu pro Piahu 1 o jeho vzetí do vazby,
Není nám vča^i zatím znám výsledek neveřejného zasedání městského soudu,ani
to,zda k tomuto zasedáni vůbec do&lo.
Dneěni den t*x*X*K*KtŽKYÉHZ*,tedy 12.5.,je třináctým dnem hladovky Stanislava Devátého,který je značně zesláblý již po třicetidenní hladovce po
dobu předchozí vazby,která skončila dnem 14.dubna.
6.Stanisl^v Devátá pokračuje v hladovce.Podle zpráv,která jsme získali 13.5,
v po ledne,se Stanislav Devátý po dohodě s lékaři rozhodl přijímat tekutiny.Je mu podáván iontový nápoj,který pomáhá nahrazovat potřebné minerály
v těle.Stanislav Devátý je i nadále střežen, je ve vazbě.
W.Výzva aktivistky WMT.&lrnka HMS Alice Svobodová zveřejáRŤeHýŽtu, zn která
Že ťýEá zavedení nSKrsdni zapaazká civilní služby e možnosti odepřít
povinnou vojenskou službu.Vyzývá k tomu,aby občané epelovali na své poslance a požadovali prosazeni těchto témat v jednáních zákonodárného sboru.
S.Cherta 77 Miloči ^akeRovi.Dne 15.5. zaslala Ch 77 otevřený dopis při příležitosti nedchážející návčtěvy rumunského presidenta Micolae Cwučeaka
gen.tajemníkovi Jv KSČ Miloši JakeSovi.V tomto dokumentu se Ch77 zmiňuj*
o současná situaci v Rumunsku a vyjadřuje názor,ře Cauěeskova vláda přivedla rumunskpu společnost do situace,která nemá v poválečné Evrop* analogii.Ch 77 proto považuje chystanou pracovní KázilEÉx* a dokonce přátelskou
návštěvu rumunského prezidenta za krajná nevhodnou.2ádá gen.tajemníka uV
KSČ Jakeče,aby k postoji rumunského vedeni vůči vlastním* lidu zaujal
kategorické veřejně vyslovené stanovisko.V závěru dopisu Ch 77 pí5e:*V opačnem případě se yusime domnívat,3e s podobnými diktátorskými praktikami nejen souhlasíte,ale Se je dokonce i podporujete.*
^.Charta 77 k dmrti Dominik* Tatarky. K tůmrti slovenského spisovatele.signatářs Ch 77,Dominika Tatarky vydala Ch-77 nekrolog.Mezi životnými daty přlpt zíná tenu Jaroslava Seiferta,kteroC^Dominika Tatarka, poetěn v woce 1987
jako první.Nekrolog Ch77 uvádí,če Dominik Tatarka zemlel,aniž se dočkal
celospolečenského uznáni.
?0tDeset let časopisu Vokno.Výbor na obranux Frartičks řtárka vyděl dne 15.5.
prohlášeni k 10.výročí vydáni prvního čísla samizdatového časopisu Vokno,
jehoX vydavatelem je František StArek.Prohlářeni infer^js o historii tohoto nejdéle vycházejícího samizdatového.Časopisu pro kulturu.Jeho vvdavatel František Stáreh je od 23.2.*tey38§rpiaiVokRo a jeho infornačniFaullo
tiniVoknoviny vězněn.
11.Bčh Společnosti za veseledSi současnost.l.kvBtna byl touto společnosti
vyhlášen "Béh třídou politických vězňů za propuštěni politických vězňů.*
Do neděle 14.5* proběhla 161 osoba.9.květin byl dnen běhu za Stanislava
Devátého.Běželi studenti,novináři,matky s dětmi,teologové,kulturní a jiní
pracovnici,! tři přátelé ze Skandinávie,dvě turistky,jedna sociální pracovnice a jedna čkolačkaJBěZfi pak odesílají pohlednice přátelům,kteří jsou
pokračuje i nadále ka&dý den v pět hoainť*^<SL*A*^
12.Petr Uhl versu^hudí' Drčvo.Obvodni soud pro Prahu 1,jehož senátu předsedal
JUDr.Jan V^kUcký,vynesl dne 15.5. rozsudek ve sporu Petra Uhla proti Aáfredaktorevi Buddho práva,v němž ae uvádí:*Zalovený - tj.šéfredaktor RP
Zdeněk Hořeni - je povinnennxzUV*f*jnit do 30 dnů od právní moci tohoto

*

*

VIA

PRAHA

CS 025/89

15.5.1989

.

TgETÍ STHANA

rozsudku * sobotním vydáni Rudého práva na sty.2 nebo 3 tiskovou opravu
to&oto znčni:*V článku Jar.Kojzara ze dna 18.6.1988B "Avanturista z tzv. ^
IV. intemacionály.pod maskou pseudorevolučni fráze" byly uvedeny nepravdiví
údaje.Není pravda,Že by ce ing.Petr Uhl účastnil diskuse o plánech na ovládnttí 5s.rozhlasu c ddvyríláni protivládniho prohlášení.Ing.Petr Uhl byl oda
^ouzen v roce 1971 ke 4 letům odnětí svobody ,nikoli k několika měricŮM."
Soud vřak nevyhověl žalobě v plném rozrahu.Podle stanovisek žalobce i zástupce žalovaného,která přednesli před soudem,lze očekávat,že se obě strany
odvolají.0 jejich odvoláni bude rozhodovat městský soud v Praze.
13.Poulí v áařtinč.Dne 14.5. byli v 6.00 hodin zadrženi Státní bezpečností účastnici svatodušní poutěz v češtině v okrase Trnava Anton Selecký a čichal
LehotákgAnton Selecký byl po třech hodinách převezen několik kilometrů za
Šaětín a propuStěn,Michal Lehotský byl zadržován jen chvíli.Hlavních bohoslužeb se'v Ža3tine zúčastnilo asi 25 030 lidi,mši sloužil biPkup Ján Sokol.
Příslušnici StB fotografovali a filmovali účastníky poutě.
Oznámeni manifestace zs politická vě^ně.Dvacet tři občanů zaslalc
odboru vnitřnich věci ONV Praha 4 oznámení o pořádáni manifestace za propuštění Václava Havla,Stanislava Devátého a ostatních politických vězňú^Manifestace se má ktnat 24.května v 16^hodin před budovou gen.prokuratury'
ČSSB a Nejvy&čího soudu ¿SfR na Ráměsti Hrdinů v Praze 4 na Pankráci*.
15.Projednáni žádosti Václava Havla.Dna 17.5. v 9.00 hodin proběhne ve věznici
MS Praha - Pankrác veřejné zasedání,v němí se mé rozhodnout Xázix o žádosti
Václava Hawla o podmíněně propuštění z výkonu trestu.B*ginx&nxxnx±wxn*Tk#wh
Předsedkyni senátu,který bude o žádosti rozhodovat,má být JUDr.ava Kvčtenská.Podle československých zákonů může být odsouzený podmíněně propuštěn
z výkonu trestu po paiaxtac* vykonáni poloviny trestu.U některých těžších
^
trestných činů musí být vykonány dvě třetiny trestu.Váslav Havel byl odsouze
k osmi měsícům odnětí svobody+Polovina trestu v jeho případě uplyntts dne
16.5.
16.Shromážděni HMS kp BBiodpiračů.Jak jsme uvedli v* VIA Cf 24,bod 5 ohlásilo
N?Rř odboru vnitřních věci ONV v Praze 7 pořádání veřejného shromáždění
k mezinárodnímu &ni odpiračů vojenské služby z důvodu svědomi.XAinBylo
svoláno na pondělí 15.5. mezi liga 18 hodinou na Letenskou pláň v Pnsze.
Dne 12.5. Obdrželi ohloSovatelá rozhodnuti vedoucí odboru vnitřních věci
OMV v Praze 7 JUDr.Alexandry Burianové,kterým se ohlášené shromážděni
zakazuje.I přes to se 15.5. v 17 hodin u bývalého Stalinova pomníku sešlo
psi ?0 píi členů NMSNa místě již byli přítomni uniformovaní i neuniformovani
příslušníci SNB,kteří ihned přítomná legitimovali a vyzývali k odchodu.
Shromážděni členové NMS výzvy neupoalechli.Po daiaich deseti minutách již
hrozili policisté silou.Pokoušeli se účastníky
některým z nich
přitom užili násilí.Jan Chudomel odmítl
opustit
a posadil se na zem.Přislušník StB jej tahal za vlasy a vláčel po zemi.
Asi po patnácti minutách Jen Chudomel odečel.Nikdo nebyl zadržen,ale vzhled*!
k zásahu policie k manifestaci nedošlo.
17.Den odpěrečů v Brně.V Brně z* dne 15.května^&i*ps* aktivisté NMS připoměli
mezinárodní den odpěračů vojenská služby z důvodů svědomí.Několik členů MMB
rozdávalo xxznixzi^čáet textu rezoluce OSN věnovaná odpíráni vojenské služby,text Všeobecná deklarace lidských práv a letáčky proti vojenským hračkám.Při rozdáváni letáčků kyt obstoupili policisté Jana Xleaanta,který si
však lehl no zem.V 15.30 hodin prošli aktivisté MKS zxtxzHKpanaxtzA ulici
Českou s transparentem a nápisem 15.květen- Mezinárodní den odpěrečů stčdomi
-Nezávislá mírové sdružení.Poté transparent vyvěsili na zeá budovy.Uniformovaný policista zanedlouho transparent sundal.Nikdo nebyl zadržen.
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