^

VIA PRAHA CB 034/89 /začato 14.6./
15.6.19^9
^
1.Libor Frank odsouzen
V*ien"ký obvodový soud pro Prahu, jehož senátu předsedal mjr.^trbik. odsoudil dne 14.6. X$*H***BxtXRhiKXK Libora Franka z Prahy 6 pro trestný
čin nenastoupeni služby v ozbrojených silách a pro pokus trestného činu
opuštění republiky k trestu odnětí svobody v trvání 14 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let* 19letý Libor Frank, povoláním
stavební truhlář, byl povolán, aby 1.4.t.r.nastoupil vojenskou službu^.
Na vojenské správě wsvětlil důvody, kteréha ho vedou k odpírání vojenské služby. Je stoupencem učení Hari-Krišna a jeho víra mu zakazuje nosit zbreň. Po obdržení nového povolávacího rozkazu se pokusil přejít ilegálnč hranici do M^gerska v úmyslu odejit do Pakouska. Byl však ještě
ne čs.straně hranic zadržen. Hlavni líčeni probíhalo po dvouměsíční vazbě. Libor Frank na něm prohláSil, že je nyní ochoten vojenskou službu
nestoupit. SsKáxpxHtHxxxnsix Podle názoru soudu je proto společenská nebezpečnost jeho jednání malá, jde prý o mladého člověka, který dosud nemá ujasněn vztah ke společnosti. Prokurátor si ponechal lhůtu na rozmyšlenou pro případní odvoláni. Libor Frank se odvolání vzdal. Soud vydal
rovněž usneseni, jimž se Libor Frank propuští z vazby; usneseni se stalo pravomocným a Libor Frank byl po vyhlášeni rozsudku převezen do věznice, kde mu byly vydány věci a byl propuštěn na svobodu. K hlavnímu
líčení byl* pozván* jako veřejnost asi 50 studentů gymnázia z Prahy 9.
Po vyhlášení rozsudku s nimi uppořádal předxseda senátu besedu. Také
při procesu s jiným odpěračem, Janem Éfubrtem, který tř. vykonává trest
odnětí svobody v NVÚ Oráčov /odsouzen na 16 měsíců, konec trestu 29.3.
1990/, byli přítomni branci z okresu Semily, kteří byli k soudnímu líčeni pozváni v rámci tzv.generální prevence, X±tx*xxix*izk%xHxxáMxix%xx
xxEin&KHxtx Třetím odpěračem je v poslední době 261etý Vladan Kočí, violoncellista z Prehy, který byl za odpírání z důvodů náboženského přesvědčení již vloni včzněn a nyní je proto od 5.6. ve vazbě. Militarismus čs.společnosti odhalují i dva probíhající procesy s vojáky z povoláni - s Vítězslavem Kokořem v Plzni a Pevlem Kunertem a Jiřím Mesáčkem v Litoměřicích. Jsou to tregické případy mladých mužů, kteří
trpí za to, že rodiče je xm umístili ve 14 letech věku do vojenských
škol.
2.NME a KPP k případu Vlodcna Kočího
Devět aktivistů Nezávislého mírového sdružení - iniciativy za demiliturizaci společnosti a Klubu právní pdppory zaslalo dne 11.6. dopis
poslancům Federálního shromáždění, v němž upozorňuji na případ odpčra5e Vladana Kočího, který byl 5.6.vzat do vazby, protože - již podruhé odmítl nastoupit základní vojenskou službu z důvodů náboženského přesvědčení. Loni byl Vladan Kočí asi tři měsíce xčz z tohoto důvodu vězněn,
jeh* trest byl amnestii prezidenta republiky zkrácen. Aktivisté NMS a
KPP povahuji "za politivánihodné, že v době, kdy slyšíme z oficiálních
míst tolik slov o potřebě porozumění, o budování společného evropského a
světového domu a o nezastupitelné hodnotě individuální zodpovědnosti
v tomoto procesu, jsou v naši zemi trestání lidé, jejichž jediným zločinem je to, že se nechtějí zúčastnit přípravy na válku". V dopise se
dále zdůrazňuje nutnost zavedeni náhradní civilní služby, popisují se
dosavadní jednáni, která o tomto problému vedlo NMS, a zdůrazňuje se
osobní odpovědnost každého poslanxce Federálního shormážděni, které
stále otálí s uzákoněním náhradní civilní služby.
3
*
'Politický vězen Ota Veverka hospitalizován
Ota Veverka, 321etý signatář Charty 77, jeden ze zakladatelů Mírového
klubu Johna Lennona a aktivista dalších nezávislých iniciativ, který je
od 16.1. vězněn za pokus položit k soše sv.Václava na Vóclavském náměstí
v Praze květiny k uctěni památky Jana Palecha, byl^dne 5.6.převezen z
NVÚ Vinařice u Kladna, kde vykonává trest, do vězeňské nemocnice v Praze
na Pankráci. Ote Veverka trpí žaludečními vředy. Správa NVÚ mu agpizd
nechce povolit,ái±xn%xxEkxKxt&xix±áky aby mu mohly být poelány účinné
zahraniční léky. Za odmítnutí léků čs.výroby byl Ota Veverka dokonce
kázeňsky trestán. Kázeňské tresty má celkem tři, takže jeho podmíněné
propuštěni po polovině trestu, tj.po 16.7., je problematické.
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A.^ifestace nezávislých xktixi* iniciativ vyhlášena
Jak jsme již oznámili /viz VIA CS 033,bod 6/, oznám li zástupci ! 7 nezávislých iniciativ, že 15.6. uspořádají v Parku kultury a oddechu Julia Fučíkt
v Praze veřejné shromáždění k pařížské konferenci o lidské dimenzi.Vedoucí odboru vnitř&ích věcí obv. národního výboru P7 JUDr.Alexandra Burianová konání tohoto veřejného shromáždění zakázala, a to z technických
důvodů. Cest nezávislých iniciativ, ato CrHV,CD,NMř,HOS,DI,MKJL, se rozhodlo vyhlásit k podpoře cílů pařížského zasedání konference^o lidské
dimenzi a na protest proti neochotě čs. státních orgánů umožňovat občanská setkání "pochod-korzo pěší zonou za občanská práva". Pochod se bude
konat v pondělí 19.6. od 16 do 17 hodin na pěší zoně ulic Ha příkopě,
28+ října a Národní třída. Účastníci se chtějí touto akcí zasadit především
o respektování práva na svobodu projevu, práva na svobodné shromežoování
a sdružování a práva na svobodu pohybu a cestování.
5.ČD zvou do Stromovka k diskusi
České děti zvou na 21.6. v 17 hodin před bývalou výletní restauraci do
Stromovky všechny xHggmzKXBxix odpůrce projektu dálnice,která má zaschnout
Královskou oboru. Budou diskutovat o radikálním omezení automobilové dopravy ve středu města a hodlají MXpNXHáKtxpnRpixBxma. k problémům životního
prostředí v Prsze uspořádat podpisovou akci.
6.XH Pavel Kunert a Jiří Maeáěek odwouzeni k nepodmíněným trestům
Vojensky obvodový soud v Litoměřicích- ^BhažxxHnáXHxp^KKyHáxt liznrl v
hlavním líčení, konaném dne 14.6. vojáky z povolání Pavlo Kunerte a Jiřího
Masáčka vinnými spácháním trestného činu vyhýbání se výkonu voj. služby
a odsoudil je k nepodmíněným trestům odnětí svobody, a to Pavla Kunerta
na 6 měsíců a Jiřího Masáčka na 7 měsíců. Zároveň je odsoudil k trestu
ztáty vojenské hodnosti. Oba zůstávají ve vazbšg, která ne ně byla uvalena
19. 4. Proti rozsudku se neodvolal ani prokurátor, ani obžalovaní^ není
nám však známo, zda rozsudek je pravomocný.
/Viz VIA CS 023/5,CS 031/5,CC. 032/12 a sd.VONS 1015./ Jak známo, 271etý
Pavel Kunert a 211etý Jiří Masáček byli hudebníky posádkové správy ve Slaném s vojáci z povolání* Obžaloba je vinila, že vojenskou službu zanedbávali mimo jiné proto, že se účastnili akcí nezávislých skupin, např.
Manifestace 28. říjne 1988 a soudního líčení s Vlastou Chramostovou a Libuší Silhánovou. Oba byli přijati do vojenskéhosKazku ve svých 15 letech,
když vstupovali na vojenskou školu. Na začátku tohoto roku podali oba
žádost o propuštění z armády, které nebylo vyhověno.
7.Petice NMS prezidentovi republiky
Dne 15. 6. x* začala podpisová akce ve prospěch odpěračů vojenské služby
z důvodů svědomí a náboženského přesvědčení. Čs. občané se připojují
k žádosti tří aktivistů NMS -Jana Chudomela, Pavla Jégla a Tomáše Tverocha, aby prezident republiky udělil milost Vládánu Kočímu, který je jako
odpěrač ve vazbě a Janu *ubrtovi, který ge z tohoto důvodu ve výkonu
trestu, a aby své právo udílet milost uplatnil ve všech případech trestního postihu odpěračů vojenská cesty. Podle petice by tím prezident
republiky předznamenal jedině možný vývoj zákona v otázce odpírání vojenské služby a uzákonění náhradní vojenské služby, které se petice domáhá.
První část podpisů této petice hodlají její gg^ppizátoři odevzdat prezidentu republiky 22.6. Obracejí sc k signatářům, KBy se dne 22.6. v 15.30
sešli ypolu p nimi před Arcibiskupským palácem na Hradčanském nám. v Praze,
odkud půjdou žádost s podpisy odevzdat do kanceláře prezidenta republiky.
Zároveň se podepisuje petice, adresovaná poslancům Federálního shromáždění,
obsahující požadavek, aby byla bezodkladně zahájena práce na formulaci
zákona o náhradní civilní službě a urychleně tak legalizována možnost
odepřít službu v ozbrojených silách z důvodů svědomí nebo náboženského
přesvědčení;petice se opírá o rezoluci Komise pro lidská prgSva O&N z roku
1987 a o vídeňský dokument KBLE.
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J^k^áí^e^již^oznéAilí /viz VlÁ cí^02R/3/, obrátila fe#p^lečno^t za
veselejší eoučasnoat dne X 19.K5. pr^třednictvím velvyslance aa mtd&rslE**
vládu s nabídkou, že pomůže při odstraňováni zabezpečovacího zařízení
ne ma3arsko-rakouské hranici. ípolečnost žádala o infor&nci, jaký ¡a nářadím
se mají gejí Slenové vybavit, a kdy maji přijet, ákci chtěla pořádet pod
heslem "Dnes budeme stříhat ay u vás, zítra budete stříhat vy u nás".
Koncem května pozval maaarský velvyslanec tři zásupce &VS a vysvětlil jim,
že jejich návrh není realizovatelný, protože by při práci riskovali své
životy / vzhledem k sinám instalovaným podál hranice apod./.
Tento jeho argument re zdá být chabou výmluvou. Podle informace budapečíského korespondenta VIA sdělily saáarské úřady vesničanům, žijícím podél
hranice s Sakoufkem, že se mohou na hranici sami zásobit ocelovým drátem
zlikvidované instalace. Jek ukázala maďarské televšze vzbudila tato
nabídka značný zájem.
^^ar^st^^y^zaplala dne^f^.6.^te!*gram, a resovaný občanům Madarska,kteří
tohoto dne veřejně vzdávají poctu někdejšímu madarskému předsedovi vlády
Imre agyovi a jeho ípolupračovníkům. "Tkutečný^ důvodem této justiční
vraždy bylo to, Že její oběti stály v říjnu a listopadu 1956 v čele včelidového povstání proti stalinskému despotiemu a Že se v z e p ř e i n v a z i
sovětské armády", uvádí ře v telegramu Charty 77. Ch 77 hodnotí osobnost
Imra Nagye jako " novodobý symbol maďarských snah a tužeb po svobodě,
demokracii a spravedlnosti, tedy po oněch univerzálních hodnotách, jež
inspirují i na^e dsilí o ozdravnění společnosti".
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