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1.Solidarita a Renetou Pánovou
128 občanů se obrátilq 13.5. na okresní prokurétorku v Táboře Xčz JUDr.
Věru Novou ve věci Renaty PánovS,aktivistky Dl,proti niž bylo dne 1.5.1989
zahájeno tr.stíháni v souvislosti s její účasti na prvomájových oslavách
v Táboře.Renata Pánová rozvinula při nich před tribunou transparent s text
tem "Dialog,,ne obušky a cely věznic' a se jmény V.Havel,I.Jirou*,J.Petrové
H.Marvanová a T.Dvořák.Byla proto obviněna ze schvalováni tr.činu /viz
VIA CS 023,bod 7/.V petici občané protestuji proti tomuto absurdnímu obvinění^a žádají okamžité zastaveni tr.stíháni Renaty Pánové.Za správnost
podpisů ručí Jan ZXH Zima,Nad Hejtmanem 181,391 11 Planá nad Lužnici.
2-V0MA oíše generálnímu prokurátorovi
Jiří Pavlíček,Tomáš Tvaroch a Luboš Vydra poslali dne 1.6. jménem Výboru
na obranu mírových aktivistů dopis generálnímu prokurátorovi CSSR,V němž
ho upozorňuji na případy vězněných Jany Petrové,Oty Vevrky,Ivana Jirouse,
Františka Stárka a Petra Cibulky a žádají ho,aby učinil vše pro jejich nep
prodlené propuštěni.
^
I^Reorese proti HOS
Dne 1.6. probíhalo v pronajatém sále rcsturace ne Hadovce v Praze 6 setkáni
Hnutí za občanskou svobodu,jehož se účastnilo asi 70 signatářů HOS a dalších zájemců o diskusi.Na programu měla být
rozprava o nových úpravách čs.právního řádu a připravované ústavě.Asi 20 minut po 18.hoťině,kdy
byla schůze zahájena,vtrhlo do místnosti větěí množství uniformovaných i
neuniformovaných příslušníků SNB.Násilím odtud vyvedli Ladislava Lise a
Rudolfa Battěka a všechny účastníky setkání postupně převezli na odděleni
VB do Ckalovagrulice v Dejvicích.Zde je podrobovali osobním prohlídkám,při
nichž zabavovali písemnosti,a to pod záminkou,že se musejí přesvědčit,zda
u sebe nemají zbraň.Po kratším výslechu zadrýené postupně propouštěli.
Pokud je nám známo,poslední byl propuštěn signatář Ch 77,aktivista NMS
a člen Polsko-čs.solidarity Martin Smíd.Při výslechu na něg byl činěn nejen
psychický,ale i fyzický nátlak - příslušníci ho tahali za vlesy.Chtěli
ho tím donutit,aby vypovídal,a posléze^aby podepsal výpově3.
4.Diskusní klub v Brně nesmí"pokračovet
Dne 1.6. se mělo v C-klubu OKVS Brno 1 v Brně-Kohoutovicích konat veřejné
setkání,které mělo být pokračováním předchozího kznžxxk%hm diskusního klubu,
konaného 20.dubna.I toto setkáni svolala a organizovala 31.základní organizace Českého avazu ochránců přírody Brno-město.Na programu měla být zejména
diskuse o tzv.rychlé trammaji.Odbor vnitřních věci MěNV v Brně oznámil
některým organizátorům několik hodin před plánovaným setkáním,že nesplnili
oznamovací povinnost,výslovně však setkání nezakázal.Asi 250 zájemců o diskusi zjistilo-že sál,v němž se má setkáni konat,je uzamčena nebude dán
Svazu ochránců přírody k dispozici.Asi polovina z nich poté odešla na soukromou zahradu,kde po dvě hodiny diskutovala o problémech,které byly na programu setkámi.
5.Pavel Kunert a Jiří Masáček před soudem
/viz VIA CS 023,bod 5/a /sd.VONS T315/.Dva vojáci z povolání,hudebnici posádkové hudby ve Slaném,Pavel Kunert a Jiří Masáček jsou obžalováni z tr.
činu vyhýbáni se výkonu voj.služby,přičemž jsou obvinováni z účasti na
nezávislých aktivitách.Oba jsou od 19.4. ve vazDě^B ané 8.6. maji být obe
souzeni Vojenským obvodovým soudem v-Litoměřicích.Jejich věci budou u soudu
projednávány samostatně,hlavni líčení proti Pavlu Kunertovi začíná v 8.00
hodin a proti Jiřímu Masáčkovi v 9.30.Pavlz Kunertovi a Jiřímu MasáČkovi
hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do pěti let.Na jejich případ poprvé
upozornil Klub právní podpory.
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občané,převážná
ministra kultury
CSB pro věci církevní Franti3ku Jelínkovi dne 28.5??V*HěmZ protestuji proti
záměru orgánů státní noci zakázat Miroalavu Vágnerovi výkon kněžského povoláni nebo ho poslat do faktického vyhnanstvi.Páter Miroslav Vágner,farář
u ev.Jiliji a správce kostelů nejsv.Salvátora,sv.Vorčily a sv.Františka,má
být církevními představenými přemístěn mimo Prahu pod hrozbou,2e ho jinak
státní úřady zbaví souhlasu a znemožni au výkon jeho kněžského pozaláni.
Úřední námitky proti faráři Vágnerovi jsou neurčitá a skutečným důvodem o
jeho odstršnčni z Prahy je nepochybně úspěčnost a účinnoct jeho pastorační
služby ,piže se v dopise pražských katolíků.Tento postup státních orgánů
uráží city věřících."Ve svých protestech jsme odhodláni pokračovat a stupňovat je,a to v mezích zákone a e respektem k právům světské moci",piče
v závěru dopisu.Za správnost podpisů ručí dr.Vratislav Slezák z Prahy 6.
7.MML piBe s^esdu lidových nofl^nců do, Moravy
Mírový klub Johna Lennona zaslal dne 29.5. dopis sjezdu lidových poslanců
do hoskevskáho Kremlu.Klub přeje práci sjezdu,"aby ee u vědomí s^á neopakovatelně jedinečnoeti a historická odpovědnosti stala přelomovým mezikem
na cestě xgmntm států od pošlapávaná nezávislosti a stále ohrožovaného míru
ke společná planetě lidi,osvobozených od vzájemného vykořictování,manipulace a ideolOKÍi-ismú".MKJL soudí,že áspěžná nastoleni s zákonná zakotveni
sovětského lidovóho parlamentu by bezpochyby příznivě ovlivnilo proces odumiráni neactaliask^ politiky v československu.Za klub dopis podepsali Heřman
CRr* ý a Jiří Pavliček.
d?3,pQfódpn-,t KRT ,y řfpsi
Dne 3.6, uspořádalo NMS v Praze ne Dětském oetrově odpoledne pro děti.Byli
připraveny různá hry,soutěže,malováni.Účastnilo *e asi 70 dětí a asi 100
dospělých.Průběh odpoledně eledovali přisluánici fKB v civilu,kteří pořizovali videozáznam.Pečlivě filmovali i soutěže gako např.skákáni v pytlích,
chůze v kbelících apod.Na lávce,spojující ostrov s levým vltavským břehem
kontrolovali občanská průkazy uniformovaní přiclučnici VB.Společnost pro veselejBi současnost ce proto připravila na ostrov na pramicich;řični polici*
nezasáhla.Po ckončeni programu pro děti byl uspořádán fotbalový turnaj,
jehož se zúčastnila mužstva NMĚ,f7S.ČD,HKJL,Vokna,RH a mužstvo zmanipulovaného davu.Turnaj nebyl z časových důvodů dohrán,turnajovou cenu předali
účastnici turnaje přislučnikům EtR,m#x jako výraz vděku za mnohehodinová
střeženi.Cena se sestávala ze sošky broučka s lueerničkou,která byla natváma
Osvícen? prokurátorek,a ze svazku ěplnavých dolarů.Ne účasti přícluěniků
SNB je pozitivní to,že nikdo z účastníků odpoledne nebyl ani zmlácen
zadržen.Pouze dvanáctiletá SaČa Uhlová byla podrobena krat&imu výslechu na
ulici před ostrovem.
Lne 1.6. bylo redakci a^ kolektivu autorů Revolver re ua uděleno Beneflcium
na paaět Milana Vienera za rok 1988.Toto beneflcium,která uděluje nezávislá
porota působící v Ceskosloven ku za kultivováni novinářekých žánrů autorů
do 35 let,si redakce BR zasloužila trvalou pozornosti,kterou věnuje zejména
rozhovoru a reprtáži.Benefleium poprvá bylo uděleno za rok 1987 časopisu
Prostor.
pokračování na str.3
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setkání ve Vimperku, jehož ^e zúčastnilo na 1500 lidi,z toho téměř 500 ze x
zahraničí.Na programu b^lá^úzná ekologická témata,jako např.jaderná energie,
problémy řek,kyselý déšt,ozonová vrstva,životni prostředí v Československu
apod.Dále pak **na±* problematika mírových hnuti,zvláště pokud jde o jejich
péči o životni prostředí v souvislodti s úsilím o odzbrojeni e o dosaženi
trvalého míru.Souběžně probíhalo několik fár e besed.Jednání tc zúčastnili
i aixixtx český ministr vnitra a živtoního prortíedi e dslčí oficiální představitelé.Početná delegace byla ze SSSR,v níž bylá i zástupci ekologických
hnutí z baltských zemi.Zápodončmecké "zelené" zastupoval Milan Horáček,který
po skončení semináře diskutoval v Praze 3 aktivisty nezávislých hnutí.Vimperského eetkání se zúčastnili i mnozí nezávislý ekologové.Někteří účastnici
tohoto setkání připojili své podpisy pod závěrečnou revoluci,na ni2 reagovala
NBS spolu se zástupci rozpuštěného cktivu ČSMV zvláštním prohLá&ením,k*zx*
HpinUvádíme jeho plné znění:"Čs.Rirov% s^tivi*té považujeme za svoji povinnost upozornit Vás na to.že mír v naší sami
v3cí váech,jak mylně uvádíte
vz
rezoluci zaslaná CřMV.Aby se tak skutečně stalo,je třeba navázat dialt
váech čs.mírových sil,mezi které náleží i NME-ILS.bes účasti zástupců včech
skupin,ochotných jednat c společných probléméch,zústsne Vaše setkání propagandistickou akcí f m . Z vlastni zkučenoeti víme,jakým způsobem jsou potíráš
včechny aaehy NMT o nastolení skutečných airových vztahů mezi občany.Věznění
aktivistů HMS,v poslední době též rozpuštění dobrovolného aktivu ČLMV svědčí
o tom,že jakýkoli zájem o aktivní práci v oblasti vymezená pojmem mír,vymykající se představám vedoucích stranických funkcionářů,je neŽádoucí.Sejdama
se xtxtKíxč příště skutečně všichni?" Dopis podeps&H ze KMS Hana Holcnerovó,
Jan Svoboda a Vladimír Vyskočil,ze rozpuřtěný ektiv ČSW Pavel aer§e,Jaroslav
Ludvík a Jan Sepák.
H.Václuv Havel v polské. televizi
Dne 4.6. od 16.30 hcd. vysílala polska Solidarita v pětiminutovém programu,
který
ji vyměřen v oficiální polské televizi,krátký rozchovor & V.Havíta
Záběr trvel asi 70 sekund,Václav ^avel v něm popřál Solidaritě tsin volební
úspěch.Bozohovor byl zařazen do programu severopolského vysílání v Gdaňsku,
které je zx běžně sledováno esi x na desetině polrkého území.Je to poprvé,
kdy Václav Havel mluvil v televizi některé zatmi východoevropské země.Další
rozhovor byl nedávno vysílán maďarským rozhlasem.
Dopif
12. TBIK&KKH kordinačního výboru BOS do Moskvy
Prozatímní kordinační výbor HOS re 2. června 13&9 obrátil ne akadenika
Andreje Dmitrijeviče Sjecharova s prosbou, aby tlumočil sjezdu lidových
poslanců SSSH jeho stanovisko, Že sovětská vojenská intervence v srpnu
1%8 byla neobhajitelným poruRením mezinárodního práva, a že by ji sjezd měl
odsoudit. Dokud se tak nestane a ookud nebudou z čs. území stažena sovět,
vojska, může být čs. i světová veřejnost na pochybách, zJe stále neplatí
tzv. Rrežněvova doktrina. Dopis koordinačního výboru HGS podepsali Rudolf Battěk, Ján čarnogurský, Jan Kozlík, írantišek Rehánek, Václav Benda, Jaromír Glac, Kadiclav Lis, Jsrolsav fabata, Pavel Bratinka, Tomáč
Hradilek, Pavel Neuman, Jan Stern. - Vzhledem k pronikavým politickým zrněná* v SSSB, Polsku a Maasreku lze očekávat, 2* obdobné požadavky brzy vyjádři i dalSÍ nezávislá skupiny v československu. V Čs.nezávislém hnutí
sílí toitž přeacědčení, 2e rozhodnutí oficiálně revokovat vojenskou intervenci z r.IBBH 1968 by podstatnou měrou přispělo k rozkladu neostalinskeýh
sktruktur a zbavilo by Čs.byrokratickou moc i těch zbytků zdánUvé legitimity, které má. Napomohlo by odchodu konzervativních činitelů z politické scény. Současně by posílilo občanská sebevědomí probouzející se spolačnosti
Konec

