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pro zahraniční věc^ Republiky Sen darino vydal již
[ítátní sekretariát prc
27.února t.r. sdělení,v němž zveřejňuje notu vlády této republiky proti
represivním akci* Če.bezpečnostních sil vůči Čs.občanúm;tento postup
je pro n^arinskou vládu joruřen^m dohod KbSE,zvlaEt& pak víuenskěho
závfrečnáho dokumentu.&ekretariát dále oznamuje,&e návčtévu Čs.ministra
xj
zahraniči,byí by byl* plánovaná jako soukromá,považuje za táto situace
za nevhodnou.
Patel Juráček
^ Dne 20.5. zemřel v Praze ve věku 53 let filmový scenárista a režisár,signa^ tái Ch
nekrologu,který vjdt li mluvčí (,h 77 23.5. te uvádí,že na ^avla
^,/Júrá&ka vzpomínáme "jako na jemnáho,citlivého & vzdělaného člověka,který
x dokázal i v n&jtěBBích dobách být věrný sám sobě a přijmout r tichéu neoQK kázalostí následky,která pra něj m*l uodpif Chařty 77".T 70.a 60.letech
* byla Juráčkovi prače u filmu znemožněn.Pohřeb Pavla Juračka se ko*d v pátek
. 6.' . v lí h^rin v krematoriu ve Ltta. nic^ch.
^-Společnost z^ veselení řoučaenost maueríkd vlád*
: polečnort
verelejií youíasnost se dne 19.5. obratila prostřednictvím
velvyslance na meáarrkou vládu s nabídkou,Že pomůže při odstraňování zabezpečovacího zařízení na msčsrsko-rakouské hrenici.Lpolečnoat žádá o informaci, jakým nářadím se mají její Členové vybavit,a kdy mají přijet.Akci chce
pořádat pod heslem "Dnes budeme stříhat my u vás,zítra budete stříhat vy u
náe".-společnost zároveň oznamuje,že od l.do 25.května proběhlo třídou
Politických vězňů za propuštění politických včz,ň& 438 běžcú.očh probíhá bez
vnějóích záaahů.Ppolečnost zve dal&í běžce,běhá se každý den od 17 hodin
od horního rohu třídy politických vězňů.
4.^ a;pjn<?9ti UjMbM Povití
^
.
^_
, ^ ,
Pět aktivistů XF? e N5R1 ^e zodpovídá pied komisí OWV v Praze 1 z údajného
přestupku proti veřejnému pořádku,jehož se měli dopustit 11.4..když pochodovali Prrhou s tran&parentem,piipominajícím Den politických vězňů a bojovníků proti faňi&mu /viz VI* CS 019,bod 6/*Kízení není dosud ukončeno.V informaci č.3/89 upozorňuje KPP na tr,stiháni Tomaěe Hellmicha /viz VI* CR
028,bod 5/.Informace č.4/39 popisuje represi proti Ro&lnu tákotníkovi,mluvčímu KPP,a dvěma jeho přátelům:jejich zauržením jim ^tb chtěla zabránit
v účasti na setkaní NMLaa Letná,jehož se ani nechtěli zúčastnit.-Doknmment
S.14 KPP je dopis tohoto klubu vysoký* státním.**E*K**Ěn funkcionáiům.KPP
v něm požaduje urychlenou aplikaci závěrů vídeňfkě náfledně schůzky do československého právního řádu.
5.T99ú*.MtlM,<řti m n á n ppo KfATQM fýpoyča
261etý Tomáš Hellmich,technik z Liberce,je podle fuělení VONL od 11.5.
stíhán pro tr.čin křivá výpovědi,jehož se měl dopustit tím,Ze jako svodek
ve věci obviněného Petre Cibulky odmítl vypovídat s poukazem ne obavu,že
by se svou výpovědí &ám vystavil nebezpečí tr.stíhúní.T.Hellmich byl již
dříve pro toto odmítnutí pokutovdn*V právním rozooru VOML dovozuje nesprávnos
a absurdnost tohoto pottupu proti T.Hellmichovi.Hrozí mu trest až do tří lat*
z B ^ m n žírovou
Dne 24.5. položila skupina Členů NME k pomníku sv.Václsva v Praze květiny a
umístila zde transparent e nápisem Svobodu pro Janu Petrovou.čtyři účastníci
táto manifestace *lice Svobodová,Jaroslav Kolafa,L&dislav Kohout a Zdeněk
-ichor - byli okamžitě zadrženi,převezeni na odd.VB do a&tzz školská ulic*
a po několika hodinách propuštěni bez vznesení obvinění či podezřeni.Příslučníci ÍNR odstranili květiny i transparent.TáhoR dne bjlV pu ťreze rozšiřovány letáčky,vyzývající k solidaritě s Janou metrovou.
7.Q RoUticw-i vaznou
Ivan Jirour výkon vá trest v b*u Strtlž pod ^alfkem.Jiří Tichý byl vyzván
k nástupu trestu.%rest nastoupí pravděpodobně dně 29.května.Dne ¿.4.5. skončil
dvouměsíční trest Jiří Fajmon,táhož dne měl skončit jednoměsíční tre&t
Miroslav Trámek.Ha propuštěném Jiřím Rolfovi bude vykonáván oehranny dohled,
který mu soud staggv^vpggýaahu §2 odst.l zák. o ochranném dohledu.
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p&t člení^ýborunaobr&nu yfft^rkaze^lsío nejvyČČím státním orgánům další podpisy pod petici,která požaduje "okamžitá ukončeni všech perzekuci
nezávislé kultury a propuštění Františka stárka z vazby".Z p&vodniho počtu
158 občanů se počet občanů,ktefi tuto petici podepeali zvýčil ne 11b.
9.Demokzatická iniciativa k oařižíiké konferenci a k pfeheadř na Dunani
Sedm zakládajících účastníků n*zóvifláho hnuti Dl vydalo dne 22.5. prohlášeni u příležitosti.zasedaní konference o lidské dimenzi Kb&B v Paříži,
w prohlářeni upozorňuje na existenci polovojenekych mechaanismů v civilním životě Čz.spoleČnopti.Lpatřuj^ Zejména v zákonných zákazech,týkajících
se vlastnictví výrobních prostředků,podnikání v oblasti vyroby obchodu i
služeb,týkajících se dále práv spotřebitele e souvisejících se ptáním
monopolem v oblasti politiky^administrativy,soudnictví i centrálně řízených
odborů.Proti těmto monopolům vystupuji nezávislá aktivity,jejichž legalita
je v rozporu s ČI.26 principů vídenského dokumentu Čs.rtátními orgány popírána.-Za demokratickou iniciativu zarlali dopis šéfredaktorovi Rudého
práva Martin Litomiský a Emanuel í*tandler.V tomto dopine z 19.5. navrhuji
Rudému právu uspořádání veřejné debpty za účaeti odborníků o stavbě vodního
díla Gabčíkovo-Magymaros.
10. $ poo^bůčanů požaduje ^syipj proie^tM Qpbčikovo^Megyaaroc.
Dne ?1.5. zveřejnili ing.Pavel Kiivka a ingTPetr kozaček zprávu o vytledcích
podpisové akce za vyhlášeni národního parku Podunajsko a zs revizi projektu
soustavy vodních děl Gabčíkovo-Na&ymaroe.Ze zprávy vyplývá,&e tzv.Dunajské
vyhlásenie podpořilo loni přes 1000 občanů pfevážně ze Slovenska včetně
renomovaných odborníkŮ.Vyhláeenie požadovalo jednak zřízení národního parku
ve slovenském Poduneji,jednak úpravu projektu.Nyní se k tomuto dokumentu
připojilo více než 450^ oočanů z Čech a Moravy.abecední seznam 3**5 signatářů zaslali P.Křivka a P.Kozánek současné předsedovi čt.vlády L.Adamcovi.
Zbývající podpisy budou zaslány dodatečně.
akt* ke 44.v/;oči Jivooozeni zápsoních (ech americkou armádou
11 .Pietní
,
Dne 20.a 21.května proběhla v různých místech západních Lech řada vz^tomín-

v Liticích u Plzně,asi 15 minut pied přijezoemomerické delegace,položili
kytici na místě k tomuto účelu vymezeném Jiří ^eeek,Jan nampich a Martin
Svoboda.Učinili tak jménem aktivistů a příznivců nezávislých iniciativ
Plzeňska.Kytice byla opatřena stuhou s nápisea ¿aerickým osvoooditelůmCharta 77.Položeni kytice qylo doprovázeno dlouhotrvajícím potleckem přítomných.Oficiální akt probfhl důrtojně,velvyslancův projev přednesený Česky
byl přerušován častým potleskem.Po odjezdu Američanů příeluaníci bezpečnosti
zabavili negativ filmu Michatu Vaňkovi z Plzně a několik osob legitimovali.
-Bez ruňivých momentů proběhl obdobný pietni ekt v Klatovech,kde včpk příslušníci VM strhávali v noci před vzpomínkovou slavnosti vylepené letáky
zvoucí na tuto akci klatovské občany.Mnozí obyvatelé Klatov usiluji již
del&í dobu o opětovná umístěni památní desky na počest americká armády,které
Klatovy osvobodila.
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