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I.Stanislav PitaŠ odsouzen na 10 měsíců nepodmíněně
Okresní soud v Náchodě odsoudil signatáře Ch77 s člena NMS, 3Hetého
dělníka Stanislava Pitače k 10 měsícům odnětí svobody nepodmíněně v
II.NVS. Shledal ho vinným dvěma trestnými činy útoku na veřejného činitele: Ve vervální podobě &e hěl tohoto tr.činu St.Pitaš dopustit v
březnu m+r. nzn tím, že ve stížnosti na pracovníka StB npor+Bau&era užil urážlivých a pomlouvačných výroků. Fyzick#h* útokm na veřejného
činiteleměl S.Pitaš spáchat dne 27.října 1988, když při neoprávněném
preventicním předvádění, jímž mu bylo zabráněno v odjezdu do Prahy a
v účasti na nezávislé manifestaci k ve výrční den založení čs.respublikykladl pasivní odpor,^přičemž měl podle policejní verze zraniit předvádějící příslušníky STo v civilu, St.Pitašovi uložil soud i zaplaceni regresní náhrady za annhap pracovní neschopnost údajně zraněntého policis- ty* Soud odsoudil S.Pitače i přesto, že ve výpovědích policistů byljr rozpory. přes shodné výpovědi S.Pitaše a dvou civilních svědků o průběhu
konliktu, a přes svědeckou výpověS ošetřujícího lékaře, že původem zdravotních potíží příslušníka mohlo být namožení či nastuzení, nikoliv nutně zranění. Bozsudek není pravomocný, S.Pitaš podal odvolání. prokurátor
se nevvládřil. Stanislav Pitaě byT bd 27.1 0.8B dva měsíce vtt ŤazR3,nyni
je na svobodě.
2.Stanislav Devátý opět na svobodě
Dne 19.5.rozhodl krejský prokurátor v Brně, že stíž ost Stanislava Devátého proti usnesní obvodního soudu pro Prahu 1 z 6.5. je důvodná, že důvody vazby neshlfdává a že se Stanislav Devátý propuští na svobodu. Týž
den v 15 hodin bylo toto usnesení publikováno Stanislavu Devátému v Thomayerově nemocnici v Praze, kde byl hospitalizován na jednotce intenzívní
péče vzhledem ke své nové hladovce, kterou držel od svého nového zadržení
1.5.na Václavském náměstí, tedy jiz 19.den. K této nové hladovce se Stanislav Devátý rozhodl na protest proti brutálnímu zacházení v cele předběžného zadrženi v Konviktské ulici, když na jeho žádost o deku xxrzxx
z nebo a vrácení jeho vlastního oblečení - ve sklepních čelách je zima ho polonahého přikurtovali k lůžku a pustili na něj ventilátor, což trvalo větší část dne. SEK Zdravotní stav Stanislava Devátého je horši než
byl v polovině dubna po třicetidenní hladovce. - Zároveň s oznámením o
propuštění zvazby odešli příslušníci SNV, kteří ztřažtS St.Devátého v nemocnici střežili. BKHXXXXKXXMyi 0 víkndu přijímal St.Devátý návštěvy a
dne 22.5.byl převezen do nemocnice v Gottwaldově, kde aániMltsntUt se má
zotavovat z následků hladovky. - Krajský prokurátor v BFně byl kompetentní
rozhodnout o stížnostt Stanislava Devátého proto, že věc přečimu proti
veřejnému pořádku, jehož se měl S.Devátý dopustit účastí na prvomájové
mnnfistaci, spojil s *xnz*jobad6x± dřívějším trestním stiháním pro tr.čin
pobuřování, který měl spáchat v souvislosti s petici SPUSA. V trestním
stiháni S.Devátého se pokračuje, a to jak pro uvedený přečin, tak pro pobuřováni, orgánem činným
v tomto společném řízení je
hkresní prokurátor v Gottwaldově.

3.Brněnští aktivisté za Stanislava Devátého
Dne 19.5.ve 13 hodin rozvinula na náměstí Svobody v Brně skupina nezávislých aktivistů transparent s nápisem "Život a svobodu Stanislavu Devátému".
Současně předkládela kolemjdoucím petici adresovanou generální prokuratuře
ČSSRp v niž se rovněž požadge propuštění S.Devátéh . Petici podepsalo za
devět minut dvanáct kolemjdoucích, poté bylo všech devět účastníků manifestace předvedeno k podáni vysvětleni na okrsek VB.Asi po hodině byli všich*
ni propuštěni* Předchozího dne bylo po Brně rozšířeno větší množství letáčků, požadujících propuštěni Stanislava Devátého*4. Jan Král stihán pro solidaritu s politickými vězni
Podle sdělení VOWS č.1019 je od 27., , ^ ^ ^
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4.1989 trestně stihán Jan Král,211etý
dělní ostravského divadla, pro tr.čin útoku na státní orgán a pro tr.čin
schvalováni tr.činu, takže mu hrozí až rok vězeni. Těchto tr.činů se měl
dopustit organizováním čtyř petic ve prospěch V.Ha\la, V.Chramostové a
Libuše Silhánové
a dalších
vězňů.Stihá ho npor.V.Wojwoda,
vyšetřovatel
Městské
správypolitických
SNB v Ostravě.
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deprese proti nezávislým aktivistům v Ostravě
Dne 5,5.odvezli příslušníci StB Ostrava, kteří se představili jako Kožušníková a Tichý,signatáře Ch77 Lumíra Salzmana a člena NMS Bohumila CeBitku z j*jich pracoviště v Kulturním domě vítkovických železáren do budovy
soudního lékařství v Ostravě a nechali je zde podrobit prohlídce, zda nemají
po těle vpichy a zda jejich moč neobsahuje toxická látky* Výsledky hyi prohlídek a zkoušek byly negativní. Oba postižení podlai stiž ost na městské
odděleni SNB v Ostravě, nebo% se cítí morálně poškozeni na pověsti u svých
spgluzaměstnanvú.
6.Represe proti účastníkům koncertu v Březí u Prahy
Dne 20.5.přerušila p jednotka asi 25 příslušníků VB koncert, který se
konal v restauračním sále v Březí u Říčan u Prahy* účastnilo se ho několik
undergroundových kapel, z nichž vystoupily A-A pot a Umový #áj. Koncert
byl přerušen ve 22,45, i když sál byl pronajat do půlnoci. Asi 60 účastníků koncertu bylo předvedeno na odd.VB do Říčan, Jakub Kaplan byl yitxxzSz*
jbncÉnina oddělení zbit a musel být ambulanci převezen k lékařskému ošetření. Není známo, zda kyt všichni zadržení byli propuštěni a zda budou právně
postiženi*
7. Represe proti bratislavskému literárnímu časopisu Fragmet-K
Martin M.Šimečka, Oleg Pastier a Ivan Hoffhan**pimali 15.5.xtí3x*xtxadT*Ka*x
xnänm vyjádřeni, adresované ČSHY, Ch77 a VONS, v němž popisují represívní
akce StB proti samizdatovému časopisu X Fragment-K. Od října m.r.probíhají
k tomuto časopisu výslechy, pEHhiigky*HExpEH*M**RtÍKhxHAgMmsxHx byly odebrány cestovní pasy, došlo k pma jedné prohlídce na pracovišti a jedné domovní
prohlídce, při nichž byly zabaveny literární práce, kazety atd. Represe
se dotkla i šestiletého syna Olega Pastiera. Dosavadní stížnosti zůstaly
bez odezvy.
8*Skohčilo vyšetřování v tr*všci proti F.Stárkovi a I.Vojtkové
V těchto dnech probíhá seznámení s výsledky vyšetřování v tr.věci proti
Františku Stárkovi a Ivě Vojtkové* Seznámeni započalo 16*5.. má být skončeno pravděpodobně 24.5. Oba jsou stiháni za vydávání a rozšiřování časopisu Vokno a Voknoviny - Iva Vojtková ve farmě pomoci - pz pro tr.čin pobuřováni s trestní sazbou od 1 g* roku do 5 let. Fr.Stárek zůstává dále ve
vazbě, Iva Vojtková je na svobodě* Ve věci bylo vyslechnuto na 60 svědků,
z nichž většina vypovídala, mnozí usnědčují F .Stárka z vydáváni těchto
časopisů. Perlou trestního spisu je posudek vypracovaný Federálním úřadem
pro tisk a informace /podpis zpracovatele je nečitelný/, který přináší dlouhý seznam hříchů Vokba a Voknovin, od "negativistických stati k domácí ekologické situaci" až po "ukázky z opoziční exilové literatury. Kapř.román
Josefa Skvoreckého ánxxáHxiaoiHmEmEx Inženýři lidských duší - podle posudku"pomlouvá primitivním a vulgárním způsobem socialismus v ČSSR", "vyvolává
dojem, že tu vládne atmosféra strachu, rasismu a dokonce i fašismu" a "idealizuje kapitalistickou společnost"* Pokud jde o Videomagazin Vokna, v posudku se doslova uvádí: "Bohužel neexistuje čs.právmí úprava, jež by vyžadoval státní souhlas s pořizováním a šířením od Františka Stárka a jež by
umožňovala náležitý právní postih* Jedinou možnou sankcí je nedovolené podnikáni", radí přičinlivě anonymní zpracovatel - odborník přes kulturu*
9. Polovina trestu Jany Petrové
221etá aktivistka NMS Jana Petrová, která je od 16.1.vězněna pro pokus položit květiny k soče a^Václava u příležitosti 20.výro8í sebeupálení Jana
Palacha, vykoná dnem 2.6.polovinu tnutu devítiměsíčního trestu* Její manžel
a její matka podali podnět k řízení o podmíněné propuštění. Podle čs.tr.řádu může soud po polovině trestu odsouzeného podmíněně propustit bu3 na žádost odsouzeného /jeho obhájce/ nebo na návrh prokurátora či náčelníka NVU
nebo i bez takové Žádosti či návrhu* Podle dosavadních zpráv nechce Jana
Petrová sama takovou žádost podat. K jejímu svátku 24.května ji posílají
její přátelé na adresu Jana Petrová, 16*9.1966, NVÚ Všehrdy, 430 01 Chomutov, pohlednici s květinou. Výzvu k tomu vyadlo MMS*
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t0. Odvolací řízeni v tr.v.proti V.Charmostové a L.Silhánové
^ ^
Městský soud v Praze, jehož senátu bude předsedat JUDr.Jan Rpjt.
^ ^bude dne 26.5. od 8930 hodin rozhodovat ve veřejné* zasedáni o *n odvolání Libuše ?ilhánové a Vlasty Chramostové proti rozsudku obvodního
^ s o u d u v Prake 2, jimž byly odsouzeny ke třem měsícům odnětí svogdoy s
áj^ podmíněným odkledem na jeden rok pro tr.čin útoku na státní orgán e
orgán společenské organiiace za to, že státním a stranickým orgánům napsa
" -^ly dopis, vyjadřující pohoršeni nad brutálním zákrokem bezpečnostních
^
sil dne 15.1 .na Václavském náměstí. Veřejné zasedáni se bude konat
v soudní síni č.83, v prvním patře soudní budovy ve Spálené ulici č.2,
Praha 1.
^^
jc.Zakzáná manifestace ze propuštěni politických vězňů
aktivistů několika nezávislých iniciativ /KPP, ISO, Výbor na obranu
^ ^ St.Devátého, HOS, CSHV, NMB, České děti, Polsko-čs.solidarita, VONS,
. ^Charta 77 a Výbor na obranu Ivana Jirouse/ oznámilo 13.5.odboru vnitřních
věci OHV pro Prahu 4 konání manifestace ze propuštěni politických vězňů.
Měla se konat 24+5. před budovou Nejvyčěího soudu v Praze. Byin
Oznamovatelé ji chtěli vyjádřit zejména obavy o osud S.Devátého.
Vedoucí odboru vnitřních věci ONV v Praze 4 Zdeněk Neduchel mxnám rozhodl dne 18.5.. 2e se uspořádání toho veřejného shromážděni zakazuje,
a to se stereotypním zdůvodněním, Že oznamovatelé, nejsouce sdruženi v
žádné dobrovolné organizaci nebo spolku, nejsou s to zabezppčit veřejný
pořádek. Vzhledem k tomu, že Stanislav Devátý a rovněž Václac Havel^byli
mezitím propuštěni na svobodu, rozhodli se organizátoři shromážděni zákaz respektovat a manifestaci nepořádat.
12.Setkáni NMS-WiP-Poelko-čs.solidarita na hranici
Dne 20.5.se ne polsko-čs.hranici sešlo 14 mledých lidi - členů čs.NMS,
polského hnuti Svoboda a mír /dále WiP/ a skupiny Polsko-čs.solidarita,
působící v obou zemích. Setkáni trvalo téměř 4 hodiny a hovořilo se při
něm o dalších možnostech společné práce pošlých a čs.nezávislých skupin*
Účastnici setkáni vydali společné prohlášeni, které uvádíme v plném zněkvětna 1989
My, mladí aktivisté ča.a polské opozicé jsme se dnes sešli na polsko-čs.
hranici. Setkání se uskutečnilo bez ohledu na administrativní, policejní
a vojenské zákazy. Mezi našemi zeměmi existuje i nadále železná opona.Společně jsmezn se shodli na těchto požadavcích, jejichž splněni je nezbytné pro spolčenský rozvoj v našich zemích:
1.Zrušeni mocenského monopolu komunistické strany a ústavní zakotvení
politického pluralismu.
2.Právní zaručení svobody projevu, svobody sdružování a spolčnováni, právo na manifestace a na stávky.
3.Demilitarizace společnského života a tím i právo na odepření voj.služby.
4.Umožněni svobodných styků mezi obyvateli Československa a Polska jakož
i mezi obyvateli celé Evropy, především zrušením všech pasových a vízových
bariér.
5.0kamžitý odchod cizích vojsk z našich území; rozpuštěni voj.paktů Východu i Západu.
6.Urychlené zastaveni ekologicky závadných pro$zk*Avozů, zrušeni výstavby
dalších jaderných elektráren, zamezeni úniku škodlivých emeisi do ovzduší
a ochrana vodních toků a zdrojů.
jEme přesvědčeni, že podmínkou splněni těchto požadavků gs spolupráce a
solidarita mezi Československem a Polskem* Zároveň se domáháme okamžitého
propuštěni politických vězňů v Československu a zastaveni represi pvoti
nezávislým aktivistům. Pronásledováni lidi za přesvědčeni je hanebným přežitkem stalinismu! Protestujeme proti takovým vládním postupům.
Podepsáni: Ondřej černý /NMS, Ch77, KPP/, Tomáš Dvořák /NMS, Polsko-Čs.
solidarita/, Petr Payme /NMS/, Marin Smid /NMS, Ch77/, Radek Zeman/NMS,
Ch77, KPB/, Slawomir Dutkiewicz /WiP/, Badoslhw Gawlik /WiP, Polsko-čs.
solidarita%,Solidarita/, Wojciech JankowA /WiP/, Mtroslaw Jasinski /Polsko-čs.solidarita, VIA/Marek Krukowski /WiP, radikální strana/, Piotr Htemczyk /WiP, Polsko-čs.sol.,Solidarita/, Mieczyslaw Piotrowski /Pol.-
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čs.solidarita/** Pavel Baczynski /Společenství WiP, Polsko-čt+solidarita/ a účastník nezávislé fotoagentury Dementi z Vratislavi* /Názvy iniciativ, v nichž účastnici setkáni působí, jsou ynn uvedeny pouze pro orientaci*
13*PrQKramové prohlášeni klubu Obroda
Dne 18.5.v Praze posuzoval rozšířený přípravný výbor socialistického klubu za přestavbu - Obrda jednání svých zástupců na UV BSC dne 4*5* a schválil stanovisko k situaci ve společnosti. Podle Obrody je třeba považovat
za náklad přestavby svrhovaná národní zájmy, demokratické způsoby veřejného života a socialistické pojetí práce a rozdělováni hmotných a duchovních statků* Bál* se ve stanovisku poukazuješ na neexistenci programové
koncepce přestavby a na nutnost odhalit všedný projevy ********** čs.stalinismu v teorii i v praxi. Klb.Obroda se přihlašuje k obrodnému procesu
60+let v ESC- a žádá zastavení pomlouvačné kampaě proti jeho představitelům včetně Alexandra Bubčeka a revizi Poučeni z krizového výboje. Nejvýznamnějším programovým bodem je stanoviko k monopolnímu postavení KSČ
ve polečnosti, které je označováno za "anachroninmus^a brzdu vývoje'* Strana může sehrát při uskutečňování přestavby úlohu hlavního faktoru jen tehdy, když se plně zdemtkratizuje a "přijme rovnoprávné partnerství s #inými politickými stranami a společnskými organizacemi samostatně působícími a jednajícími". Má nadále fungovat jako "demokraticky formovaná a politickému soutěženi podrobená složka pluralitního spektra obrozené socialistické společnosti^'. Proto Obroda žádá legalizaci všech nezávislých
iniciativ a ochranu jejich aktivistů před represemi. Účastníci setkání poslali vládě, CNR a gen.prokuratuře protestní dopis proti 'křiklavému případu represe vůči Stanislavu Devátému".
14.Petice brněnských studentú*3R Celkem 11Í3 studentů University Jana Evangelisty Purkyně v Urně podepsalo petici v níž žádají ukončení pomlouvačné
kampaně v československých sdělovacích prostředcích v souvislosti s lednovými událostmi v Praze.Aapuštění těch,kdo jsou,ze tyto události vězněni
a otevřený společens# dialog vedoucí k řešení problémů,které se v naší zemi
nahromadili.ZádRají také větší důraz na humaná&cké tradice a všelidské hodnoty ve školní výuce.Pod peticí,kterou prňHpxHlMx studenti dne 17.5. odeslali Výboru českogovenské veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci je uvedena kontaktní adresa Jiří Voráč,Příční 13,Rrno.
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