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.feskoflovensko- rakouská ekologická petice
Da* 26. 5 1969 zaslali Členové Čs. a rakouských iniciativ, zejmámm ekologických, petici rakouské spolkové vládě, spolkovému kancléři P. Vranitzkénp, rakouské Národní radě a vládě C&SB. V dopise st BEEK W* Čt.
aby zveřejnila celý Čs. atomový program, včetně otázek týkajících se uložení radioaktivního odpadu. Poraduje se celospolečenské laická i odborná
diskuse o jaderném programu, jeho vhodnosti a připsané možnosti vystoupení z jaderného programu, včetně ekologického zajištění při získáváni
energie z klasických zdrojů. Na rakouskou vládu se apeluje, aby v rámci
metinárodních správních a diplomatických možnosti požadovala od československé vlády úplnou veřejnou informovanost a celospolečenskou diskusi
v oblesti ekologie a dále, ehy poskytla Československu účinnou pomoc odbornou, materiální i aorálnipřixekologicky vhodném Řečení energetické situace. Petici podepsali
2 těchto iniciativ: "Österreichische Rochxmh
schülerschaft, Grüne Alternative, Österreichisches Ökologie- Institut,
Charta 77zxpaanpnKti/v3ichnl tři mluvčí^ přípravný výbor Ekologická společnosti, Ekologický bulletin, MKS,prozatímní koordinační výbor HOhx a Klub
právní podpory,
x a alternativních
2. Dopis rpolkovému kancléři Helautu Kohlovi
Tficetfest čs. občanů, převážně signatářů Charty 77, zaslalo 28. 5. 19E9
dopis spol. kanclifi H. Kohiovi, v němž ho žádají, aby se u příležitosti
50. výroíí paktu mezi Hitlerem a Stalinem zasadil o o jeho anulováni a aby
podpořil právo baltických národů na sebeurčení.

I.Doois Charty 77 shromáždění /;ND v Loqd?ně
Dne 30.5. bylo v Londýnt zahájeno veiejné shromáždění britského mírového
hnuti END.Ch 77 zaslala tomuto shromáždění dopis.Pfipomíná v něm myřlenku
vytvořeni mezinárodní inétituce k prosazování helsinského procesu z^ola,
vzešlou v červnu 1988 z prostředí semináře Praha 88."reprezentativní nevládní
shromáidění,jakýei občanský parlament,prosazující program mírováho a cemokratického sjednocení Evropy a usilující o svobodné,ekonomicky silné,ekologicky orientované a sociálně spravedlivé společnosti v oblasti helsinského
procesu,by bylo žád učím vyvážením následných konferencí na úrovni vlád",
uvádí se v dopise Charty 77.
4.Otevřeni docif KkHTtTrY? *nlsovetelůa v Československu ve věci P.ítárka
Dne ¿5.5. vydal Výbor na obranu Prantiáka Stárka otevieny dopis,adresovaný
čs.spisovatelům.Popisuje v něm Život a práci Prantička Stárka a represe,jimiž
byl postižen.V dopise je rovněž popsán vývoj,jimž pročly Časopis V okno a
Voknoviny."Všeobecně se soudí,že spisovatelé by měli být fvědomim svého národa;
uvádí se v dmptnz závěru dopisu"Nechceme se zdezamýčlet nad tím,jak je tomu
v jiných zemích,v té načí je vček o tomto nutno pochybovat.StaČíx pouze připomenout nedávný proces s dramatikem Výclavem Havlem a skutečnost,jak málo
ča.spisovatelů načlo odvahu postavit se zs sv4ho stíhaného druha./.../V poslední době je i z oficiálních kruhů naší literatury stále Častěji slyčet^hlasy,
vyzývající k bourání'starých zdí^mravni obrodě std.Bouráni ^Rchto zdí*doposud
připravilo Prantičk Stárka o tři roky života na avobodě!C^ jsme ochotni
obětovat my?"
5.Donjs NMf Cs.mírov ístu vfboru
Dne ^9.5. napsali členová HäS Jen Chuuoael,Pavel Jógí a Ruth formová dopis
předsednictvu Cs.mírovómu výboru.Bekapitulují v něm domvadní jednúnímezi
13E a Ccxv a připomínají represe proti aktivistům NKE H.Marvanové,T.Dvořákovi
a J.Petrové."O je%ch případech jsme
informovali již přet několika měsíci?
píše se v dopise NME,"e opakovaně jsme žádali,aby se naSich vězně ých přótel
zastal".ČSMV včak neprojevil o jejich případy jakýkoli opravdový zájem."Není
nám jasné",píče se dále v dopise,"který z těchto dvou přístupú.jež fe navzájem
vylučuji,tj.die og
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e M É či* jeho odmítáni,je skutečně přístupen XZt &MV".(lenové NMP požaduji
po INK CFMV.aby formuloval jazné stanovisko,v němž bude vyjádřen vztah tohot:
výboru NMS.a dále,aby ze vyjádřil k případům odsouzených Českoclovenekých
mírových aktivistů."Očekáváme Vači odpověd do 30 dnů,jinak bychom Vače mlčen:
museli považovat za souhlas s jejieh vězněním,tedy ze negativní postoj k mírovým hnutím,v nichž působí".uvádí ze v závěru dopisu.

^ti.^t^
,
ravy i z Cech.Po několikahodinovém jednání při procházce aktivistů bo blízká)
okolí byli přepadeni pohotovoptnim útvamem VB a pracovníky &tR v počtu asi
150 mučů.Zasahujici jednotce velel mjr.Huzil z Ostravy.Policisté byli vyzbrojeni přilbami,ochrannými štíty,obučky a opakovacimi zbraněmi typu *Skorpion" a byli mezi nimi i pmovodi se psy .Rylo zearženo afi 50 účztníků setkán:
CPUSA,kteří byli legitimováni,filmováni a podrobeni ofobním prohlídkám e při
nichž jim byli odňaty různá písemnosti.Z lesa,kd byli aktivicté fPUEA zadrženi,byli rozvezeni na různá oddělení EMR v kraji.Zde byli podprobeni vý^lechům;a?i 30 předem připravených otázek se týkalo ÍPU&4,Charty 77 e dalších
nezávislých iniciativ.Jedna z otázek zněle,zds vyslýchaný bude souhlasit re
zvefejn&ním rvlho jména v souvislosti € tímto zadržením.Větčina zadržených *q
byle propuštěné v noci asi po 4 hodinách.Keni známo,zda někdo z vydýchaných
nezůstal v policejním zxjiŠtěni.Aei třiceti z nich bylo dyzam** vysloveno
podezřeni z přečinu proti veřejnému pořádku.fPOL* hodlá předložit tento
případ poruřováni základních i±d*x%mkxpontx občanských ívobod a čf.zóvazků
pařížské konferenci o lidská dimenzi*
IXapNETTWHKTTWTHTrnSKREEKZ
7-foor řtaniflava devátého s JZD HuBovice pokračuje
Dne 30,5. ze konalo u okresního soudu v Gottwaldově,jehož senátu předsedal
JUDr.Prantiček Králík,jednání ve pporu ít.Devátého proti JZD Slušovice,v
němž se tento loňský mluvčí Ch 77 domáhá neplstnocti svého vyloučení z JZD.
Jek známo,skutečným důvodem tohoto vyloučení v lednu miniulóho xmmx roku
byla okolnost,že se Stanislav ^evátý stal mluvčím Ch77.Pfi dne&nía jednáni,
které posléze soud odložil ne neurčito,se ukázalo,že okresní sud nehodlá
respektovat právní názor krajského soudu v ^rně z předchozího řízeni,který
pro St. Devátého pžiznivý.Z dosavadního průběhu lze mít obavu,že tvědecké
výpovědi a další důkazy budou manipulovány v neprospěch St.Devátého e že
soud se bude uchylovat k protiprávním postojům,jako například dodatečné
rozčiřováni důvodů vyloučeni z družstva.
6. etkáni čs.nezóvislých ekoloxů f ministrem MÍR
Dne 30.5. st setkalo pět aktivistů nezávislých iniciativ a to Ivan Dejmal,
Zbyněk Pe ráček,Jan Urban,Ludvik Vaculík a Lasa Vondra s ministrem ochrany
životního prostředí ?EH prof.dr. Klausem TOpiferem,který te v Praze zúčastnil
mezinárodni konference o životním prostředí ,požádané čs.vládou.Z německé
strany byli dále přítomni generální ředitel ministerstva p.Herefeld,velvy-.
slenec NfH v Praze Huber a dalčí pracovníci velvyslanectví.Ministr nejprve
čs.hosty informoval o průběhu konference.Poté,během afi dvouhodinového rozhovoru poloudili čs.účastnici otázku veřejné informovanosti o ekologické
problematice,a to zejména v československu,dále hovořili o některých ďvouřt*
stranných problémech zneči5iováni,např.^umavy,o postaveni nezávislých ekologických aktivit v Českoalovensku i o možnostech navázat v budoucnosti
užší spolupráci.V této souvislosti navrhl spolkový ministr dalči,tentokrát
již precovni setkáni,na podzim tohoto roku.
9.Setkánis italskou parlamentní delecací
Na pozvaní rady italského velvyslanectví Maurizia Fretiniho s setkali dne
30.5. při obědě členové itelcké parlamentní delegace,která je v těchto
dnech na oficiální nóvčtěvě v československu s několika signatáii Ch 77.Z ite
lfké InimgmxK strany byli přítomni kromě hostitele Nicola Nanese,poElanec
ze křestantkou demokracii a vedoucí parlamentní delegace,komunistický senátor Ardunio Agne111,profesor terstské univerzity.Přítomen byl i velvyslanec
Italská republiky Giovcnal Castellani Pastoris.Z československé Etrany tyli
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přítomni Václav Benda,Miloš Hájek,Václav ^avel,Dana Němcová,Václav Malý
* Petr Uhl.Kromě všeobecná situace v oblasti lidských práv v československu
se hovořilo i možnostech rozšíření styků západních politických stran,zvláště
pak křečtansko-demokratických,E nezávislými BkupinaÉi a hnutími v Ceskoslove
nzku.Cz.účastnici poděkovali za dosud projevenou solidaritu á čs.politickými
vězni,jmenovitě s Václavem Havlem,a požádali italskou delegaci o dalčí
podporu v tomto směru,zejména pokud jde o Petra Cibulku a Františka Stárka.
miniftr"zahranNí*^twn Andersson odpověá na interpelaci poslance liberální Lidové strany Hedara Carse.Poslanec se dotazoval,
co učinila švédská vlád,a ve prospěch Stanislava Devátého.Ministr uvedl ve
svá odpovědi,že propuštěni Stanislava Devátého z vazby neznamená pro Švédské
ministerstvo zahraničí,Za by Stanislav Devátý,tento jeden z mnoha statečných
a obdivuhodných lidí v Československu"^ svobodný.Trestní stíháni proti němu
totiž pokračuje,Sten Andersson upozornil déle na to,že již několikrát konstatoval ve švédské sněmovně,že vývoj v Československu se značně odlišuje
od demokratického vývoje v jiných východoevropských zemích.Podle ministra
jsou si če.představitele vědomi,že mezi přijatými mezinárodními závazky a
dodržováním lidských práv v ner.í plný soulad /toto přiznání čs.orgánů je
nové,teprve z letošního roku,ještě loni to vehementně popíraly-pozn.VIÁ/.
Přesto jsou všek podle švédského ministra zprávy o situaci v Ablasti lidských
práv v Československu zneklidňující.Za neuspokojivé označil ministr odpověd
čs.vlády na dotaz švédské vlády,které 1 odvoláním na vídenský dokument požadovala informace k případu Stanislava Devátého.Proto má švédská vláda v úmyslu připomenout tento případ na zasedání KBSE o lidské dimenzi v Paříži.
11.WMF v Brně slavilo Den dětí
Aktivisté NMS z brna uspořádali dne !.6.m,který je Mezinárodním dnem děti,
akci pro děti.Od 15 hodin malovali děti na chodníku před "anáčkovým divadle*
v Brně obrázky a byly za to odměňovány.Dětské soutěži přihlížela veřejnost
i pracovníci StB,kteří však nezasáhli.
Polovina trestu Jany Petrové
22leta aktivistka NMT Jana Petrové,které je od 16.1. vězněna za pokus položit
květiny k soše pv.Václava u příležitosti 20.výročí sebeupálení Jana Palacha,
vykoná dnem 2.6. polovinu ixzxt* devítiměsičního trtstu.K podnětu svého
manžela a matky /viz VIA CS 027,bod 9/ se koncem minulého měsíce připojila
i sama Jana Petrová,takže tento podnět k řízení o podmíněné propuštění je
nadále považován ze řádnou žádost.Mezi tím se obrátilo na okresní saud
v Chomutově 247 čs.občanů,kteří rovněž podali podnět k coudnímu řízení o
podmíněném propuštění Jany Petrové.
13.Vyšetřování Petre Cibulky má hýt ukončeno?
Podle zpráv z brnn se vyšetřování v tr.věci proti P.Cibulkovi chýlí ke konci
Petr Cibulka je obviněn jednak z hoápodářekých trestných činů /spekulace a
nedovolené podnikáni/,jednak z trestného činu pobuřování.Měl semjich dopustit
MnÉHKBTaMan hudební,adivadelní a jiné nahrávky nekomerční tvorby.Hrozí
mu za to trest od tři do tdeseti let.Po skončeni vyšetřováni,které se očekává
v příštích dnech,dojde k seznámeni s výsledky vyšetřování,jež může trvat
měsíc i déle.Petr Cibulka má ve vazbě stálé potíže s doručováním korespondence tak např. mu nebgb doručeno asi !80 pohledů a dopisů ze zahraničí.Jejich
nepropuštění zdůvodňuje vyšetřovatel StB JUDr.mjr.Edvard Petřík tím.že by
pro Petra Cibulka byly morální podporou,což nemůže připustit.Za poslední
čtyři měsíce bylo dále zadrženo asi 20 popisů a pohledů od přátel Petra
Cibulky,žijících v Ceskoslovensku.VyŠetřovatel tím hrubě porušuje ustanovení
tr.řádu,podle něhož obviněný ve vazbě má podroben jen těm omezením,která
jsou nutná k zabezpečení úspěšného provedení trestního řízeni.Matka Petra
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Cibulky podala kaceláři prezidenta republiky &áda*t,aty prezident republiky
v rámci své ústavná pnaomoci nařídil,aby se v trestním stíháni P.Cibulky
nepokraČovale:$ároven požádala o propuštěni z vazby.Petr Cibulka BRdči
dne !6.5. měztakému čoudu v Brně návrh na zahájeni řízeni,v němí *e com6há%
aby soud nafidil Úvodnímu národnímu výboru Brno 2 vydat Petru Cibulkovi
klíče od jeho hytu.Xliče odmítá národní výbor vydat právnímu zdřtupel P.Cibulky proto,Ze krajřký prokurátor v Brně dne 15.2. vydal usneáeni.jimZ
zajistil ve&kerý majetek Petra Cibulky.Je to příprava na konfiskaci jeho
majetku,zvlá&tě pak velmi drahého nahrávacího zařízeni,ymmanixmfhatxKet*
,na kterém Petr Cibulka nahrával hudební
a jiná samizdaty.Petru Cibulkovi má být zabaven i unikátní archiv nekomerční hudby z posledních dvaceti let.
M.Ypjd*,* ppYvMni 3af9pa*HtPr9^ňyt?ánl n
,
T,
Botmletr z povolání Sitčzrlav Kokoř,narozený 27.11.1967,* *6e,byl dne 3!*5.
odaeuzen vojenským obvodovým doudem v Plzni k trestu odnětí svobody v trváni 2* měcíců v I.NVr žtráté vojensk^tk hodnost*! za tr.Činy v hýbání se
výkonu vojenské služoy a svémocného odloučeni.Měl se jich dopustit tím,&e
zanedbával své sluZebni povinnosti.V.KOkof již dříve požádal o propučténi
z vojenského tvazku^a Sádel rovněZ o povoleni vystěhovat se do NER.VOHE
se tohoto případu dosud neujal,zji&íuji se motivy jednáni V.Kokoře,za než
tyl odsouzen.
15.Manifestace na
Dne 31.5. se na ^amp* s člo několik set malostranských občanů,aby se vyjádři
li k plánům na v stěhováni mno&n desítek bytů,kteié maji uvolnit místo pro
zahraniční hotely.Jde o plán přestavby domů mezi Mosteckou ulici a Velkopřevorským náměstím,které měla být svěřena australské hotelové společnosti
PennmntShromážděné občanů nebylo zakázáno.Několik hodin pied nim vyvččovali
přielu&nici VB po domech v okoli oznámeni,že pián přestavby bude přezkoumán.
Me shromáídčni se vBak nedostavil nikdo z pozvaných oficiálních činitelů.
Po projevech občanůx s<* zde začal ppontánně ppodepisovat dopis Národnímu
výboru hl.m. Prahy,v němž se požaduje,aby v podobných situacích byl brón
ohled i na názor občanů.kterých se věc bezprostředně týká+Sěk*lik mužů v
civilu,označovaných některými občany ZE příslušníky St&,vytrhlo jeden
z podpisových sešitů a pokusilo se s ním utéci.DoČlo ke krátkému fyzickému
konfliktu,který byl v zárodku utlumen přítomnými signatáři Ch 77.Se&it byl
vydán a muži v civilu se ne čas vzdálili.Občané se dohodli,2$ svolají podobné shromážděni znovu za 14 dni.
KONEC

