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t-Pclsk*-S**tozl*v*nskA solidarita blahopřeje Solidarit*.
československá čázt Polcko-čeckořloveneké solidárity zmslmle blahopřáni
Nezávislá samosprávná odborové organizaci Solidarita k n% přesvědčivém*
volebníma vítězství* Ha závějr evdho blahopřejného dopisu Českoslovenští
aktivisté pí6í:"Přeje*e Vá* dostatek politické moudrosti a rozvahy. Ydi
nynějSÍ úspěch a zvláčtě úspěch Vašich dalčích politických kroků m&že znamenat mnoho nejen pro polské občany, ale i pro nás.^
^*Po^&Ěončani^ietního aktu ke 44^?^roči^osvoboseni Plzně americkou armádou
byl plzeňskému nezávislému aktivistovi Michalu Vaňkovi zebavtn negativ
filmu, na nějž pořizoval snímky z pietnl vzpomínky. Pietní akt se konal
20.5* v Litioich u Plzně /viz VIA CS 28/89. bod 1!/. Dne 25*5* zaslal
Michal Vaněk dopis Krajské inspekci ministerstva vnitra, v němž Bádá vráceni negativu film*. Náčelník ES SNB v Plzni jej v odpovědi ujistil, Že po
pročetření oelé^záležitosti Michala Vaňka o výsledku^vyrozumí. Rne 5.6.
včak Michala Vaňka vyzval ředitel závodu Stavebních strojů Plzeň, kdmx
kde je Vaněk do 31.7. zaměstnán, aby se příslušníkům VB za svůj postup
omluvil a svoji stížnost odvolal, jinak prý může mít potíže se sháněním
nového zaměstnání. Kdyby byla tato nepřímá výhružka realizována, zho**r&il* by to již tak čpetnou sociální situaci rodiny Michala Vaňka.
3JSoud bude rozhodovat o
propuřtfni Jrnv Petrové*
mxÉá^eBlAxfznyxH&trmzáxnxpa^miašmáx
ncíxJaylz^ maLsamznsm kxčicxiti xmř si cámy z

xámm*xR*BEsm

Okresní soud v Chomutově, jehož senátu bude předsedat JUDr.Zdeněk Jaroě,
bude dno 19.6. 1289 od 8.00 hodin v jednací síni číslo 28, v druhém patře
soudní budovy, rozhodovat ve vřejnám zasedání o žádosti Jany Petrová o podmíněné propuštěni z výkonu trentu. Jane Petrová, 221otá aktivistka NEES,
ja od 16.1. vězněna ze pokus položit květiny k soře sv.Václave u přile&itea*
tosti zpálezf 20.výroči sebeupóleni Jane Palecha. Polovina devitiměsičního
trestu, který vykonémá v NVÚ Včehrdy u Chomutova, uplynula ázmkáká 2.6.
Z vyjádření náčelníka !?VU plyne, Xe z hlediska orgánu SN7 výkon trectu Jany
Petrová je takový, že jsou splněny zákonné podmínky pro její podmíněné?
propuštěni. K původnímu počtu 247 Čs.ob^enú, kteři podali podnět k soudnímu řízeni o podmíněné propuštěni, se připojilo delěich 21 občanů^ z Brna.
1.Adresy tři politických vězňů
Ivan Jirousjnarozený 23.9.1944, PS 10, <i7l 27x ftráž pod Balíkem /okr. Česká Lípa/;polovina H ěestnáctiměsičního trestu uplyne 21.6*1989. Jiří
Tichý, narozený 2.4.1946, NVÚ Č.2 - Pankrác, PS 5/NT, 140 57 Praha 4,
/může být přemístěn do jiného NVu/; polovina * šestiměsíčního trestu uplyne
29.6.1989. HTMYXHVXK* Otakar Veverka, narozený 27.8.1956, PS 1 - B6,
273 07 Viaeřice u Kladna; polonina ročního trestu uplyne 16.7.1989.
Pra*** bude souzen za odpíráni vojenské nluZby
ZKEBXX Hlavni líčeni v tr.věci proti Liboru Frankovi narozenému 8.6.1970,
bytem Nevanova 37, 163 00 P6, bude probíhat u vojenského obvodového soudu
pro Prahu, nám.Hrdinů, P4-Pankrác, a to dne^%.6. od 8.30 hod.Předsedou
senátu bude mjr. řtrbik. Prokurátor vojenské obvoáobé prokuratury pro Prahu mjr.J0Dr.Lálgai9r Malovec Libora Franka stihá pro trertný činy nenastoupeni eluZby v ozbrojených silách a pro přípravu trestného činu opuBtěni republiky. Prvního trestného činu s€ měl dopustit tím. Ze dno 1.4.
nenastoupil,základní vojenskou službu, ač byl k ni povolán.Dne 3.4. odevzdal L.Frank Obvodní vojenské správě v Praze 6 povolávací rozkaz a prohlásil,že vojenskou službu nenastoupi z důvodů svého náboženského přesvědčeni. Vojenská správa mu ugčila nový termín nástupu na 10.dubna. Dme 13.4.
odcesto**! L.Frank přes FiYakovo do pohraniční obce Kiatcraká Bukovinka
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kde byl dvěstě metrů od státní hrante* zadrčen. Přiznal se, Ze chtěl uprchnout pře* Maďarsko do Rakouska, aby se tak vyhnal základní vojenské sluš-

oznámili předsedovi ONV pro Praha 7 dat 6.6., Ze
uspořádají v jednom z* sálů Perka kultury a oddechu Julie Fučíka nebo ne proetran
ctví před sjezdovým palácem tohoto parku veřejné shromáždění a příležitosti
zamekání konference o lidská dimenzi KBCE * Pařiii.fhromáZdění bylo nazváno
Občan a jeho práva po vídenských následných schůzkách.Má se konat ve čvttek 15.6. od 16 hodin do 17.30 hod.Na programu maji být mj. projevy o práva
na svobodu projeva a tisku, o práva na svobodná fhromažáovóní a sdružováni
a o práva na svobodu pohybu a cestování. ČSHY, který $e hlavním pořadatelem
tohoto shromáždění, Na něj pozval zástupce vlády,Národní fronty e Výboru
Č*.veřejnosti pro lidská práva. Pozváni jsou rovněí zástupci mezinárodní
helsinské federace, pracovníci sdělovacích proftředků * samozřejmě Čiroká
veřejnost.
7.Rearese ne Karlově mostě
V sobotu 10.6. se ne Karlové mostě v Prsze seHo podvakrát ve 14 a v 17
. .. několik desítek občenů,kteří tím pokračovali v pietnich ektech k uctě
65 pBmétky zabitých studentů při nedávných nepokojích v Cíně.V průběhu
příslušníci VB ze asistence přislu&niků řtB legitimovali a zabevovali
transparenty,květiny,filay e podpisové archy adreeované velvyslanectví ČLR.
Zadrženi byli LuboB Rychwalský a Karel Mařek,ktefí Čstli text petice s
prohlášeni &SSS.0 jejich osudu nám není dorud nic z-n&mo.Také Josef Knhn
byl krátkodobě zadržen.Petici protestující proti brutálnímu potlačení
pokojných demonstrací v CínČ podepsalo uZ celkem 1040 lidi.Asi ve 20.30
j se všichni účastnici v klidu rozečli.V neděli aé proběhnout pietní akt
^ naposled.
kPjspič^a P?t$u Cibulkovi pa B f ^ i ^ B v ^ é tyfe
Dne 10.6. večer vystoupila na &ratpisl^vskdlyře americká zpěvačka Joen
Baezová.Již odpoledne se v bratiřlavskóo hotelu Porua setkala s devíti
aktivisty Ch 77 e SMB,které ns fvůj koncert již předtím pozvala. Vzhledem
k přítomnosti StB, která eledovala Václava Havla při cestě vozem do Bratislavy, pozwala Joan Baezová skupinu nezávislých aktivistů do svého autobusu
jimi jela do sportovní haly,kde se koncert konal. Při cestě
haly byl autobus sledován vozem ftB.
Asi 2500 diváků přijalo vystoupeni Joan Bassové velmi
vřela. Kromě anglicky a Španělský zpívaných písni ze sifého repertoáru zařadila do programu polskou pisen,kterou, jek uvedla, zpívala den předtím
tvému příteli Lechu V&itmsovi na koncertě vGDeňsku. Následující pisen
avedla slovensky a věnovala ji ze bouřlivého potleská Chartě 77, NKS a
Petra Cibulkovi. Uvadla též jako své hosty v publiku Václave Havle a jeho
přátele. Když později pozvala na scénu bretiflBVského písničkáře Ivana hoff.
jsana- který nesmí pro aagaZovanost^Evá^tEOrby v Bratislavě vůbec vystupovat
vypauT^zvukový technik aprostřed
písničky Nech mi nehovorie
mikrofón.Obecenstvo reagoval* pobouřeně. Ne protest proti tomuto zásahu
věnovala Joah Baezová delči písničku Ivanu Hoffmanovi. *******
ui!**!)!* If*e****áia*w4 p e M á H i'U.<M.m* Smun) ilĚWm^mol, _
Na závěr koncertu Jj&pn Baezovó pozvala na scénu Vladimíra
Mertu a skupinu ex Vocal, která vystupovala v první části programu, aby
společně zazpívali*Donna,donna. Pc několika taktech včak zvukový technici
opět vypnuli mikrofony. Píseň pak dozpívala celá hala. Toto skandálni^^LdO zákulisi, kde se měla konat tisková konference.
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Ředitel festivale ji x*Kk odvolal s tím, že prý Joan Baezové nedodržela
smluvní podmínky .Blíže nespecifikoval,v čem toto nedodržení mělo spočígmntxBnnxníáD
Rozsáhlá policejní opatření se ostatně
týkala celého průběhu koncertu:^nisterstvo vnitra zakoupilo 400 lístků
a tato místa obsadilo svými lidmi. Zvýšena byla rovněž oátraha^sportovní
haly.Propagace reéitálu Joan Baezové před koncertem byla prakticky jen
v Bratislavě, zxt* i zde však byla minimální. I kd^ž hala byla vyprodána,
asi 20 % míst zůstalo neobsazených. Po koncertě hovořila Joan Baezová
v hotelu Foram asi tři hodiny s českými i slovenskými aktivistyjSetkání byli přítomni i zástupci Helsinki Watch a Mezinárodní helsinské
federace^^aAn-aa3*^várprT*ňěn^gbskytlajtři rozhovory, a to pro Infoch
77, Lidové noviny a časopis Melodi^r"Na otázku naší informační agentury
objasnila rovněž smysl a činnost společnosti Humanitas, v jejímž čele
působí^^
Václav Havel a jeho přátelé byli v nočních hodinách a ještě následující
dopoledne sledováni Státní bezepěSností.
9.Pietní akt v Brně
Dné"9l67"v"2ThpdiniSe^se§lpxXJBrně na náměstí Svobody u morového sloupu
asi 30 občanů.aByPvyosnPili^švejl solidaritu se zabitími čtínskými studenty.Celé akci přihlíželi příslušníci VB,kteří přítomné legitimovali se zdůvodněním,že akcenebyla povolena NV.Účastníci pietního aktu se asi po půl
hodině v klidu rozešli.
ID. Významné výročí
Dn& 15*6+ oslaví České děti 903.výročí pomazání Vratislava, krále českého
a polského. České děti se pmtH na počest tohoto významného výročí
zúčastni mše svaté, která se bude konat ve čtvrtek 15.6. od 5.45 hodin
rwHÍ ráno v katedrále sv.Víta v Praze. K účasti na mši zvou České děti
širokou veřejnost.
ll.Třídou Politických vězňů proběhl tisící běžec
Společnost pro veselejší současnost oznámila^ že v sobotu 10.6. se zúčasnil. pravidelného běhu třídou Politických vězňů již tisící běžec.Tento
Běh, pořádaný Společností od
každý den v 17yhodin od
Petschkova paláce, je výrazem solidarity se současnými politickými vězni.
12.Skončil Týden solidarity s čínskými studenty
/viz VIA CS 032,body3,7 a VIA CS 033,bod 7/. Každodenní shromáždění
na Karlově mostě, pořádané mladými aktivisty nezávislých iniciativ
na počest památky zabitých čínských studentů, se konalo od pondělí
do pátku bez jakéhokoliv policejního zákroku. Jak jsme již oznámili,
v sobotu 10.6. zasáhli příslušníci VB, a to jak po 14.tak po 19.hodině.
Dva zadržení aktivisté byli v pozdních večerních hodinách propuštěni.
Policejní zákrok zakončil i nedělní pietní vzpomínku. Policie ji nechala
proběhnout, ale po jejím skončení zabavila květiny a R-ř-ýxíH-ir černou
látku. Opět zadržela Lubomíra Rychvalsk^ho, kterého předvedla na odd.
VB do Vlašské ulice.
13.Policeriní zásah proti koncertu solidarity s politickými vězni
Dne 11.6. se měl od 19 hodin v Kujbyševově ulici v Praze-Bubenči konat
koncert solidarity s politickými vězni.Měljr se ho účastnit tři amatérské
kapely. Krátce po 18 hodině provedli příslušníci VB zásah, během něhož
násilím rozháněli přicházející návštěvníky koncertu.Počínali si přitom
velmi agresivně, mladým lidem nadávali a kopali do nich. Zadrželi
aktivistu NMS a signatáře Ch 77 Ondřeje Černého, kterého po necelé
hodině propustili z odd.VB ve Čkalovově ulici.
14.Represe proti návštěvníkům Budapešti
V sobotu 10.6. se konalo v Budapešti koncept Jaroslava Hutky a Jardy
Neduhy,dvou zxiiHx#*k českých písničkářů,žijících v exilu.Zúčastnilo se
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ho přes 400 Čechů a Slováků, převážně z Československa* Někteří zájemci
o koncert byli postiženi již několik dni před cestou, kdy ji* byly odehrány cestovní pasy* Dalším občanům byly pasy odebrány na hraničních přechodech do Mažarska. K masové represi došlo vůči návštěvníkům koncertu,
kteří se vraceli z Budapešti. Tak např. všichni čs. občané, kteří cestovali vlakem z Budapešti 11. 6. v 7+30 hod., byli na hraničním přechodu
ve Stúrovutfdůkladné osobní prohlídt^.U koho byla nalezena exilové literatura,byl vyveden z vlaku,kterým nemohl pokračovat v cestě.Takto bylo
postiženo 40-50 lidí.Kontroly byly prováděny v dalších vlacích a na silničních přechodech+1 zde byla odnímána exilové literatura.Nejméně ve čtyřech
případech byly odebrány cestujícím z Budapešti dokonce cestovní pasy.

