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íana Rojte a
jrozhodoval dne 26.
5. o odvoláních Vlasty čhramostové a Libuče 5lltiénové,jakož i odvoláni
N*z* prokurátora,proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 2 z 10.4.,jímž
byly tyto dvě aktivistky Ch 77 odsouzeny k treltu odnětí svobody v trváni
tři měsíců a podmíněném odkladem na jeden rok zs tr.Čin útoku na státní
orgán a orgán apolřenská or^^nizace pa-le § 154/2 tr.z.Tohoto tr.Činu se
měly dopuftit výroky v dopise 16.1.1989,adretovanám státním představitelům,
v němž vyjadřovaly nesouhlas a orutálním postupem policejních sil dne 15.1.
K3mčx±*xxx2xBzn na Václavském náměstí v Praze.Městský soud namítl všechna
odvoláni,čímž se stal rozsudek obvodního soudu pravomocný.* ústním odůvodněn
soudního usneseni poukázal přeuaeda senátu JU^r.Jan Rojt na to,že Č1.2Í
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,zaručující svobodu
slova,předpokládá rovněž omezení,která vymezuje zákon pro zajištění veřejnjhv pořádku.Obžalovaná pe v odvolacím řízení domáhaly zpročtěni viny,prokurátor JURr.Luboč Kratochvil navrhoval delčí podmíněné tresty.
výlezní lodi konalo první forua Cs.helsinmSsících bylo konáni fora čtyřikrát odloženo,a to
pro technická závedy^kteró se vždy ne poslední chvíli vyskytly při pronajímání súlu.Také vzhledem k těmto potížím se fora zúčastnil malý počet lidí
-34.Při vstupu na lod byli účastníci z povzdáli fotografováni pracovníkem
státní bezpečnosti,která pořizovala videozáznam při jedné zastávce.Plavba
trvala téměř seda hodin+čvodem uyl přečten referát předsedy ČSHV Jiřího
Hájnka,který je t.č. v Woreku,nazvaný Lávěrečný dokument vídeňská následná
echůzky a možnosti na&i další práce.V diskusi fe probíraly jednak otázky
stavu lidských práv a jejich právního zajičtěaí,jednak možnosti,jak pozitivně ovlivnit tuto společenskou oblast a napomoci k rozvoji demokratických
svobod,a to i v rámci přípravných prací na nove ústavě.Přítomní účastníci
růanfch občanských iniciativ - ČíHV,českých dětí,Demokratické iniciativy,
Hnutí za občanskou tvobodu,Charty 77 /včetně jejích ti i mluvčích/,Jazzová
sekce,Mírového klubu Johne Lennona ,Nezávislého míroviho sdružení,socialistického klubu Obroda a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných - schválili
na závěr prohlášení,která bude zasláno nejvyččím státním orgánům, v němž
požaouji má. plná respektování dokumentů helsinského procesu včetně ugnaní
nezávislých skupin,novelizaci trestního zákona a propučtění včech věznú
zvědomí.Přítomní se připojili rovněž k podnětu k podmínčnámu propuštění
Jany Petrové na s,obodu a k dopisu
Liehmovi,v němž ee hodnotí význam
exilového časopisu 130 OOo slov.
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^ne 28.5. nevčtívil Václave Havta v jeho bytě člen koaid* Evropských společenství Carlo itips di aeana s dopťovodem.C.^ipa ui 3eane je v této komisi,
která v avropsxém f^olečenství má úlohu vlády /tj.rady ministrů/,pověřen
otázkami kultury a životního ,ro^tiedí.Náv&tčvu učinil z pověře&í tdto komise.Tlumočil její rcdost z Havlova propuštění,Vyřizoval rovněž pozdaavy
itelckd socialistická strany,jejíaž je Členem,a osobně od generálního tajemníka táto sstrany aettina Craxiho.Václav iiavel poděkoval ze solidaritu a
hovořil o situaci s Československa,zvláčtě a ohledem na ekologii.Carlo Bipa
se totiž dne 29*5. účastni setkání ministrů Životního prostředí *eskoslovena
a jeho sousedů,kterou pořádá ča.vláda,a to jako řddný účastník tohoto jednán
Václav Havel hovořil rovněž o foučasná situaci projektu souátavy vodních dč
Gabčíkovo-Hapymarot a předgal Carlu Ripovi de heana dopis Charty 77,adresovaný čs.vládě,který se t4to problematiky týká.Tento dokument Ch 77 č.43/39,
nazvaný
"Ke sporu a maácrskou vládou",upozorňuje na to,že kritická stanovisko 3H 77 k výstavbě vodních děl na Dunaji,vyjádřen* již v dubnu 1967
/a znovu formulovaná v bíeznu lDáý/ zůstalo se strany státních orgánů bez
jakákoliv odpovědi."Rozhodnutí maJarská vlády",píce se v dokutanetu Ch 77,
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*b?, uělo být /pro Čt.mocenské orgány/ spí&e důvodem k zea^yčlení nadac vlastní neodpovčdnoetí,výzvou k vřeni,odbornéa veijná diskusi a konečnč i podnětem ke státniCÁíi velkorysosti,nežli příležitosti k pomíuvém a aatmyelndau
osočováni fou&adů".
^nc
den zahájeni setkáni ministrů životního proxtfedi Če?icoslovenskt
* jeho :oEredú,i;č kon^lb v rraze v dopjíedmch hodinách manifestace matTklj]
<H
H
, - projektu ^ H
novky na rnSSku.itHnifestujici proSli Příkopy a Celetnou ulici ne Ltaroaáa+náař;tí a odtud zp%t na Můytek;3anifePteci ukončili asi po hodině a
pňl aa Jungaannov6 n&aěrti.Průvod natáčela rakoutká tcleviae a rovnčž ftdtn:
bezpečnost,která zasáhla aá v závěru^kdy odcizila jeden arch s pH*iBix
podpisy pod petici,kterou Manifestující nechávali podepisovat koLe<A!doucim.
Petice,pod níž se Ehroaá&dilo několik set podpisů,požadovala mj. čistou
vodu & vHduch a informování veřejnosti o znečištění ovadu&í a vod.V petici
se rovnóž podporuje stan^vi^ko ;taáarykJ vlády a společnotti k w^stavbá
vodnic!
na Dunaji,protestuje se proti zahájení výstavby lanovky na
CaěRku.
Hne
dotlo asi k hodinovému :etm*ní aeai rakouskou Ministryní pro životní prostředí,al^deŽ a rddinu^kerii Pleaingovou a osRi účaftníky nezavitích ekologických aktivit w (e:kosioven:ku,vCetnč akviogicKáho bulletinu
a přípravného v boru ekologické společnosti.t-ikdo z Rt.účtftníká si nepřeje
ab^ oylo zv*iej:t?no jeho ^dno.Letkaní proběhlo nupůdř rakourkého vcivytísnectví .4 AHiLoutk* strmý t* ho zúčastnili i zástupci tří ekologických
skupin ,Glcutl 20o^,Or6ne alternativa/.hozohovor ?e týksl rakouskách investic v ČKfkoFl^ventAU.ť^fud jue o ^rojekt kanaiu Cara-jjunajvysiovila se
raxoua á Ministran* v tax smysiu,že k úóaati raKousxýcn firex by byio potřčbí předchozího souhlasu rakouského parlamentu,* že je n*pravdčpodobná,íe
by takový aouhlaa ^arl^want dal,vzhledem k názorům,panujícím v ratousxé
6pole3no*ti.Fa:ií Flt&ingové není nic známo o účasti raKous ýeh firer na
přestavbě pražs*éh3
Ungyeltu a oarandovatých teras,o níž psal Ss.
tisK;bude ae těmito problémy zabývat.?. ia*udi byly připo-enuty návrny na
zřízení apolečnýsh národníca parxo na
řodyjá a v Podunají.řaní
Flemmingová vyjádřila ¿¿odboru návrnu 5s.vlády nu zřízení informačního centra v ¿raze o e^ologic^ýcn atizxáca,Která by sloužilo veřejnosti a spolupracovalo s ní.Fokud jde o Temelín,Rakousko nená přít^ý zajen na jeho výstavba,pr^ta&e
elektrický proud vyráběný v Temelíně,který má na ousito
odebírat,přímo nepotřebuje a hodlá ho prodávat dále do
Konference
v Řruselu se dne ¿ 9 . 5 . obrátila
Charta 77 na představitele členakýcn státu tohoto paktu otevřeným dopisem,
v nčmZ vyjadřuje názor,&* "dalšímu rozvoji aesinárodních vztahu by re,ochybnč prcsp$lo,*ayby státy K<kiO vyhlásily svou vnli jednat s Varšavskou amlou
-vou o rozpučtční obou ^aktť do ro u 20v0".Ta*cvé rozhodnuti,píč* ae v dokumentu Charty 7? "by m31o :inoř*dný význam pro včechny a přtdevčím pro
demokratický vývoj v naší části světa".j^opis ^osepauli kros.6 tři mluvčích
Uh 77 i Jiří Dienstbier.Václav havel a Václav B^lý.ja* známo,VarKavsuá
amlouva takovou ochotu k jednání o rozpučtRní obou vojens^ýchpaťtú jič několikrát vyhlásila.
7 .Charta 77 píěe Li Pohankovi
Prostřednictvím velvyslanectví
zaslala Charta 77 dopis čínsi áru ministerskému předMedovi Li Pchengovi.Otevřený dopis má náMev Solida ita s
Čínskými studenty a politickými včzni.Vyjadřuje ne v ně podpora demokratickým yozadav^^m čina ých studentu a dalBích občanů a požaduje ae proputt*qí politických vězňů,v prvé řadě Rej Ting-senga,který re atal symbolem
úsilí o společné z^ěny v Číně.
-protestní ,axce v RDA
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iodie zpr&v z Lipana,chtějí učaatnici nezávislých o^čansxých iniciativ v
pořádat v orv^i polovině června dvě a^ce.Prvni a* má uskutečnit 4.června; jde o vzpomínkový pochod evangelického sboru Faula Bernarda,konaný
na protest proti znečištěni řek v obliti Lipska.-Druhou akci aá oýt 11.6.
protestní jízda na kolech z utata Rurzen do xě ta Tor^au,zaměřená proti plá
num na výstavbu jaderné elektrárny u Dahlenu.
Charta
a Či^Y zaslaly prostřednictvin Mezinárodni helsinské federace pro lidská práva a Mezinárodni společnosti pro lidská práva dopis,
v němš hodnotí stav lidských práv v československu a neochotu čs.vlády a
dalších ústavnich orgánf upravit čs.právní nozmy podle závazku,Které převzal čs.stát v ránci helsinského procesu,zvláště pa* přijetím posledního
vídenského doxumentu.Hezávislé iniciativy uvádějí Setné příklady z porušování razných oblasti lidsaýcn práv.V podrobnostech,odkazuji na situační
zprávu,kterou pro potřeby paříísaé konference vydal GSnV. ,
ix *.a pařížskou konferenci se obrátilo i p*t Čísnu ai*b.Rduraznuji,ie podmínkou
***trvalého míru ve světě je především mír v kaídé zemi.iaradoxai je závazek
představitelů československa urovnávat Mezinárodni spory mírovou cestou,
když proti vlaetnixu národu poučivá otevřeného násilí,fyzicxého a psychického zastrašováni.Tímto způsobem státní noc nezasahuje proti teroriatčm,
rozvášněným sportovním fanouškům nebo proti kriminálním Živlům,ale proti
těm občanu^,kteřá se dománaji práva na svobodu vyznáni a přesvědčení,svobodu projevu či orává na svobodu pokojného shromažďování a sdruŠ0váni,piŠe
se v opise ^MS.Členové RM5 se obracejí na pařičskou konferenci,aby se
u pře-iRtavitelá 3a.státu zasadili o propuštěni všech čs.politických vězňů
a v#& u svědomí.navrhuji také konferenci,aby se zabývala problematikou
odepivni vojenské služby z davodú svědomí.^v^j návrh na zavedeni altemati.
vni^sinRey.které by byle pro účaat^ické státy
závazné,podrobněx zdůvodňuji.
10.^s.nezávislé iniciativy podyorujá yois^ý
V *raze bylo #ne 29.5. vydáno následující prohlášeni,které přinášíme v plplném zněni:"Ceskosloveneké nezávislé iniciativy plně podporuji a solidarizují se a protestní i stávkami RZL na polských vysokých školách.^sme
pro okamžité schváleni původně navrhovaných organizačních stanov
a tím
i také pro uznáni leg
^ * tohoto svazu v l Olaku.Jsme přesvědčeni,še
uzákonění pravá nu stávka je nezbytným předpokladem pro vyřešeni yaynějšich konfliktu **ezi
a polskou vládou."Podepsáni z
-Jndřej uerný,
iomáš Dvořák,^anjthudoaei,Jachym AaplanyJakub kaplan,nana ^arvanova.Jiří
Havlíček,htartin *mid.To*áR Tv*roca,aaaek 4eman;a3íclskOi-6s.aolidarity
íetr Pospíchal,Anna rabatová,^atr Unl a LaČa Vonara.Lopoti byl z tslan na
věíomi velvyslanectví Fj^t.
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