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1. Vřnec Charty 77 při pohřbu Imre Ncgye
Dna 16.6. krátce po ll.hodině položile signatářka Ch 77 Helena Němcová
věnec Char1y77 k hrobu Imre Npgye. Stalo se tak v rámci celonárodního
pietniho aktu, při němž bylylKXBXKKgpz ostatky Imre Na^ye, popraveného
v roce 1958, důstojně pohřbený. Položeni věnce Charty 77 snímala zmksn*
zk* televize. Podle předběžních zpráv 6e měl tohoto pietniho aktu
zúčastnit i zástupce čs. velvyslanectví v Budapešti.
inl.ieti,,
se informovali o činnosti nezávislých skupin a dohodli se na společných
postupech a vzájemná koordinaci. V diskusi se mj. zabývali stavem současného odborového hnuti. Účastnici setkáni uctili památku oběti vyhlazeni
Lidic* Ze svého shromáždění poslali velvyslanectví CLE dopis, v němž se
solidarizuji se zápasem čínských studentů a dělníků za lidská práva a v němž
protestují proti současným represím, jimž jsou vystaveni čínské demokretické
sily. Vrcholným orgánům čs. státu zaslali účastnici žádost o propuštěni
všech vězňů svědomí a o dodržováni lidských práv a občanských svobod. Setkáni
se zúčastnili jako hopté mluvčí Ch 77 Dane Němcová, Tomáš Hradilek, za HOS
Rudolf Battěk, Jiří Kozelka a Pavel Nauman a za Dl Emanuel Mandler. Na
setkáni bylo přitomno kolem 40 osob. Komuniká ze setkáni, datovaná 11.6.,
podepsali Jindra Konečný z Horní Blatné,Jiří ¿fašek z Plzně, Jiří Marek z
Kolince, Zdeněk Vachtl m Klatov, Jiří Kratochvil ze Sušice, Miroslav Crha
z Volar, Jiří Volf z Karlových Varů.
Předsedkyně eenátu^JUDr.^Jane^eiírovŠ^stenovila hlevni líčeni v tr. věci
proti Františku Stárkovi a Ivě vojtkové na 26.červen ež 30.červen. Líčeni
ee bude konat v budově okresního soudu v Ústi nad Orlici v jednací síni
č.24/1 a to vždy od 8. hodiny ranní. František Stárek, 361etý signatář Ch 77
a jedna z předních osobnosti českého kulturního undergroundu,je obžalován
z trestného činu pobuřováni pto-to, že vydával časopis Vokno a Voknoviny.
Je od 23.2. ve vazbě. Bude-li uznán vinným, hrozí mu trest do pěti let.
Jeho družka Iva Vojtková, která je stihána na svobodě,je obželováns z pomoci
k támuž tr. činu.
Ve Xnech*^L5. a3^l6,6. vysíýchala^tátni bezpečnost několik aktivistů nezávislých Anicietiv, kteří byli oznemoveteli později zakázaného veřejného shromážděni v PKOJF a kteří jsou svolavateli tzv. pochodu-korza, jež 6t má
uskutečnit v Praze ne pěší zóně v pondělí 19.6. mezi 16 a L7 hodinou.Výslechy se týkaly neuskutečněného shromážděni a plánovaného korze. Ledislev
Lis byl dne 15.6. k výslechu předveden psxxr* poté co byl zadržen na ulici.
5.Zflpžtn%
tmi? U ^ R ý c h pp$y
Dne 1.6. 1989 bylo vydáno záklróni prohlášená Křesťanské unie ze lidská práva
které podepsali animátoři KULP Radomír Malý z Brna, Tomáš Kopřiva ze fumperka,±*gx Karel Coural z Brna. KULP nechce být novou občanskou iniciativou,
nýbrž komunitou křesťanů, a to všech konfesi i těch, kteří nevyznávají
konkrétní konfesi. Toto nové společenství je podle základního prohlášeni
zaměřeno výhradně k úsilí o respektováni lidských práv. Prohlášeni ee odvoléyá na mezinárodni závazky, které v oblasti lidských práv na sebe vzal Čs.
?tát, a připomíná záslužnou Činnost Charty 77 a dalších nezávislých iniciativ,
CULP má v úmyslu ee zasazovat i za ta lidská práva, která jsou těmito ob'anskými iniciativami opomíjena. Jde předevčiŘ o právo na život dosud nenarozených dětiy o práva dětí žit v ucelená rodině. Chce také vystupovat proti
texuální nevázanosti a pornografii. Jedním ze základních prostředků duchového spojení této nové komunity je modlitba. Vyzývají proto všechny své stoupence, aby dne 10.12., v Ben lidských práv se při bohoslužbách nebo i v souTomí modlili za nespravedlivě stihané a pronásledované. Mluvčí KULP urří
¡eště další dny ke společné modlitbě a případnému poetu za politické vězně
t další pronásledované. "KLíLP není a nechce být křesťanskou alternativou
harty 77 a jiných občanských iniciativ. Jejím záměrem je pčz&nRim vyvolat
ředevšim mezi křesťany tlak zdola, aby do podvědomí věřících občanů proniklo
masovém měřítku vědomi, že ideály Charty 77 a dalších hnuti jsou svojii
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e jiných občanských iniciativ. Jejím sdnérea

je vyvolat především mazi kiestany tlak zdola, sbj/ do podvědomí věřících
občanů proniklo v m a s o v á mčřítku vědomá, že ideály Charty 77 a dalěích
hnutí j?ou evojí povahou evangelickými hoamotími, k nimž ea v jiná vnčjčí
podobB a v jiná historická situaci hlásili vRichni významná tvčdkové
Kristovi v d&jinAúch.", uvádí se v základním prohlášení.

6j, Otf. Veverky aBevcztn zpřt do <ryC Vincíice. _
Jak jsme oznámili/ viz VIA CS 034, bod 3/ , Ota Veverka, který je v^zni*a
cd li. 1 za pHxmxxpMkMK pokus poloáit k sose sv. Václava na Václrvském
nám. v Praze květiny k uctění památky Jana Palecha byl 5.6. hospitalizován
vc včzeňské nemocnici v Praze na Pankráci, kde byl zkoumán jeho zdravotní
stav. Ota Vevrka trpí žaludečními vředy a maži ním a ppidvou MVÚ Vinaříce
u Kladna, kdo je ve výkonu trestu, došlo ke konfliktu ohledně užívání
léků čs. výroby a povolení zahraničních léků. Lne 15.6. byl Ota Vevrka převezen z vězeňské nemocnice zpět do KVU Vinaříce k dal&ímu výkonu trestu
odnětí svobody.
Dne
orgány §irosíSwa Jg?i&ského z Vratislavi,
který cestoval z Prahy donů, vystoupit z rychlíku uoheaia. Na pohraniční
stanici Lichkov-Mezileeí byl krátce po 23. hodlné podroben odobní prohlídce,
při níž mu byly odňaty dva Peská samizdatové časopiay. Orgány Ltátní bezpečnosti ho převezly do Hradce Králové, kdy nu vyslovily podezření z přePinu proti zájmům socialistická společnosti v oblasti ttyku s cizinou podle
§ 5 píam. c zákona o přečinech. Podle tohoto ustanovení mú%e být postižen
trestem cdnBtí svobody až ne 6 mčsícůg-neuo peněžitým trestem do výSe
5000 Kčs ten, kdo do ciziny vyveze tisk, film, fonografický záznam nebo
jiná věci, jiaiZ může být ohroženo nebo poškozeno dobré jméno nebo zájem
republiky v zahraničí, po aoci strávená na KS íKa v Hr.Králové převezly
prgány ftétní bezpečnosti Miroslava JařiHského na Okresní prokuraturu v dstí nad Orlicí, kde po prokurátorovi požadovaly, aby vzal K. Jaainského,
do vazby. Prokurátor to odmítl e pracovníci StB odvezli Miroslava Jesinského dne 16.6. v odpoledních hodinách na pohraniční přechod. Miroelaw
Jesinski je aktivistou Polsko*čs. solidarity a fpoluvjdavetelem jejího
polského bulletinu, vycházejícího ve Vratislavi. V minulých dvou gaxtt
letech byl zbaven polskými orgány možnosti cestovat do zahraničí, pas mu
byl odebrán po tehdej&ím pobytu v československu.
Mí^opřeďředov**C^l%
s^V6tí*v*Salý*re^cbrátili dne 16.6. a*
pařížskou konferenci o lidská dimensi KBfE, aby svou autoritou napomohla
zderu nezávislé akce, připravované několika Č3. nezávislými skupinami.Jde
o,korzo, která ee ná uskutečnit v pondělí 19.6. od 16 do 17 hod. na pščí
zóně ulic Na příkopě, 26.října a Národní třída v Praze. Účastníci korza
ee touto ekcí chtějí zasadit o respektování základních lidských práv. Akci
připravují poté, kdy úřady zakázaly konání veřejného shromáždění na podporu
cílů pařížské konference, které se mělo v PKDJT minulý čtvrtek.
9.
i?ropn^tXRl íyanp ^yotirs a J^ř^olt^h^o,
Celkem 449 Čs. občanů ocdepsalo petici, která požtduje, aby Ivan Jlrous a
Jiří Tichý tyli po vykonání poloviny trestu odnětí svobody propuštěni ne
svobodu. Ivan Jirous a Jiří Tichý byli v březnu tohoto roku odsouzeni okresním soudem v Jihlavě pro tr. čin pobuřování, jehož sa učil dopustit tím,
že ručili zc rpavost podpisů pod peticí, upozorňující na nmrt politického
vězně Pavla ^onky a na justiční zločiny v posledních čtyřiceti letech.Petice pagaatHginaí požadovala zároveň nápravu poměrů v soudnictví a vězeňství.
Ivan Jirous byl odrouzen k 1G měřičům odnětí svobody v II.NYí a protože
nepřetržitě ve vazbě, uplyne polovina jeho trestu 2!.6.1989. Jiří Tichý
byl odsouzen k 6 měřičům v I.NVE. Z vazby byl po dvou měsících propuštěn,
výkon trestu odhětí svobody nastoupil z volné nohy 29.5.19^9. Polovina jeho
t estu uplyne 29.6. Ivan Jírou? vykonává trest v HVÚ
^tráž pod Balíkem
v okr. česká Lip*
Jiří Tichý v NVÚ
RB Plzen-Ďory. Okresním soudům v České Lípě a v Plzni-město, které jsou
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dosti odsouzených, byl dne 17*6.zaslán podnět k toauto řízeni. Podnět
podepsalo celkem gXE občanů. XBMHBXXSKX Soudům včak byly zaslány pod**** pity 426 občanů, protože jeoen podpisový arch a 23 podpisy byl
odcizen z jednoho brněnského bytu. Signatáři podnětu, zaslaného soudům,
uvádějí, že odsouzení Ivane Jirouee a Jiřího Tichého považuji za 'politické pronásledováni, které je v rozporu s meminárodnimi závazky
čs.státu a vyrázem nesvobodných poměrů, které panuji v naěi zemi. Ivenu Jirousovi a Jifimu Tichému už nikdo nevrátí Čas, který museli strávit ve vězeni. Nespravedlnost však můžete zmírnit", obracejí se na
soudy signatáři petice.
IQ.Vóclevu Havlovi navrácen počítač
Dne 16.6.vrátily orgány Státní bezpečnosti Václavu Havlovi počítač,
který mu odňaly při domovní prohlídce dne 27.října m.r. Při přejímáni
počítače trval Václav Havel na tom, aby mu bylo navráceno zařízeni h^rd
kompletní - pracovnici StB totiž nechtěli vrátit 3BW3W8P6 Počítače. ^ ^ ^
Po dzsAhmáiaax dvou hodinách čekáni byl včak Václavu Havlovi vrácen
počítač celý* V kruzích blízkých Chartě 77 ae navráceni počítače
Václavu Havlovi připisuje snaze Čs.úřadů vylepčit si alespoň trochu
Čpetnou mezinárodni pověst, e to v době pařížské konference o lidské
dimenzi.
11.
bfpépekého dtrHupp^ho ^lubu
Po znemožněném setkáni brněnského diskusního klubu dno 1.6. /viz VIA CS
031,bod 4/ uspořádala 31. základní organizace Cs. svezu ochránců přírody
v Brně novou diskusi, která se konala v sále plynáren Mc ^pitálce dne
15.6. od 18.30 do 22 hodin. Zúčastnilo se ji eai 160 lidi. Na programu
byla panelová diskuse o tzv. rychlé tramvaji, která je plánována v Brně.
Podle názoru mnohých odborníků i části brněnské veřejnosti bude mít její
výptavba i provoz negativní důsledky na životni prostředí. I když v diskusi
měli vystoupit zastánci i odpůrci projektu, dostavil se pouze jeden účastník, který projekt částečné obhajoval. Po panelové diskusi následovala
dipkuse veřejná, v niž byl vyjádřen názor, že k podobným projektům by nšt
se měl vždy vyžadovat souhlas obyvetelstvs příslušného miste. Ne setkáni by
ly probrány i dalči otázky společenského významu, zvláBtě problémy českého
svazu ochránců přírody. X Biskuli moderoval člen Divadla na prevézku
režisér Petr Oplzlý.
12.Pout ke cti ey- Jane Nepomuka Neumanne
Ve dnech 17. a 16.6. probíhala v ueskýcn Budějovicích a Prachaticích pout
ke cti sv, Jana Nepomuka Neumanna, který byl vyhlá&en patronem druhého
roku Desetiletí duchovni obnovy národa. Pontifikálni míi v Českých Budějovicích dne 17. 6. sloužil Ms^re.Antonín Li&ka, světici biskup pražské
arcidiecéze. Koncelebroveli ji arcibiskup filadelfský Belaqua, biskup
Bichelt z Lince a *±xkxp Český biskup bez átátního souhlasu Karel Otčenášek
Dne 18.6. se konali hlavni církevní slavnosti v Prachaticích, rodiěti sv.
Jana Nepomuka Neumanna. Zúčastnilo se jich okolo 5 030 věřících.Uctili
nejprve památku rodičů světce a řeholních sester u hrobů prachatického
hřbitove. V kostele ev. Jakuba v Prachaticích probíhal potom 24hodinový
duchovní program sestávají se z adoraci, meditaci,bohoslužby slova, hry
o životě sv. Jana Nepomuka Neumanna a sploečných přimluv, které vyslovili
věřící z různých prostředí, pocházející z různých církvi. V rámci tohoto
programu byly slouženy čtyři měe. Koncelebroval při nich i český katolický
kněz bez státního rouhlasu, signatář Ch 77 Václav Malý. Přítomni pracovnici
ftB ee tentokráte chovali zdrženlivě a omezili se psx na fotografováni
e filmováni účastníků. Věřící vHak tzxtakxá* nebyli legitimováni ani jinak
řiksnovóni. Zahraniční biskupové přednesli v kostele sv. Jakube své promluvy. Biskup filadelfský vyzdvihl dva rysy kardinála Františka TomáČka, %
jeho statečnost a věrnost. Teto jeho slova vzbudila nadšený potlesk přitom
ných. Aribiskup filadelfský i biskup linecký vyslovili ve tvých promluvách
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podporu československým křectenům a dali najevo, že vědí, v jakých podmínkách Žiji. Cenné bylo, Ze poutě se zúčastnili rovněž řeholnice. Po velmi
dlouhé době byla t&to pout prvni pouti v Cechách s celonočnim programem.
- Jan Nepomuk Neunann pocházel ze smíšeného msnZelstvi, otec byl němec,
matka čeřka. Byl Plenem redemptoriatického řádu. Odečel do U&A, kde v polovině minulého století zakládal katolická Školy a věnoval se péči o chudé
a potřebné. Stal ne biskupem ve Filadelfii. Svatořečen byl v roce 1977.
1 3 . Pozdrav x o o l f k o - č p . ^ s s n i c e
V sobotu dne 17.6. se mčlo uskutečnit xw*k%K*xxáx*MpB& v horách ne polskoč*. hranici setkání zňatupců československých a polských nezávislých iaicia*
tiv. Yzhledem ke zvýřené optreze ftátnich hranic ee polčti účastníci nedoetevili. Zástupci geekých dětí, Klubu prdvní pedpory, Nezávislého mírového
sdruZeni a fpolečnosti ze veselejší současnost, kteří se na místo doftsvili,
zvolali proto své pozdravy přátelům z hnuti fvoboda a mír /WiP/,z Nezáviflého svazu studentů /NZ&/ e z Pomerančové alternativy* do polských hvozdů a
připili ?i na jejich počest oranžovou vodkou. Prostřednictvím rozhlasu jim
poslali srdečný pozdrav, vněmX vyjádřili naději, Že násilná izolace našich sousedních národů bude odrtranřna i se vehi jejími příčinami.
14.
K1U&U zt? EOciB^fl-ickotj p ř e s a h u - Obroda
Dne 17.6. se mělo konat v pronejetomsóle restaurace Drancy v Praze 6 setkáni členů Klubu za socialistickou přestavbu - Obroda. íetkáni bylo předem
ohlášeno úřadům. Dva dny před jeho konáním pracovnici restaurace pronájem
zrušili, a to pro údajné aalování. Ve čtvrtek a v pátek byly předsedovi
přípravného výboru klubu Vojtěchu ráenzlovi doručený xákyzp rozhodnuti FMV
a ONV pro Prahu 6 jimiZ se setkání zakazovalo. V pátek byli aktivisté Obrody v Brně, Liberci, Plzni, Kladně a Jihlavě předvoláváni a v některých
případech i předváděni ne odd. VR, kdy byli varováni před odjezdem do Prahy a účasti nr setkáni. Přifluánici Stó vyhrožovali některým z nich i zadržením. V pobotu od rána hlídkovalo pied X restaurací Lrcncy kolem 25 uniformovaných i neuniforaov&ných příslušníků ČNB, kteří kontrolovali občanské
průkezy přicházejících. Setkáni ee přesto konalo později v aoukromém bytě
a zúčastnilo se ho 64 členů klubu e déle pozvaní hosté z Char)y77, skupiny
demokratických socialistů a HUE. V téměř čtyřhodinovém jednáni byl# formulovány zásady del&i činnosti klubu a jeho programu, který eeopírá o deatalinizeci politického Života, zrušeni mocenského monopolu KíC a o oodržování
všech lidských a občanských práv. Klub 3á v úmyslu zakládat nezávitlé pobočky
ve v ech místech, kde o ně bude zájem. Na Hovensku vznikla první pobočka
v Bratislavě a mezí její Členy patři i Členové KřC. Ne svém setkání se Obroda
solidarizovala se vfeai ostatními nezávislými skupinami, které povaZuje za
důležitý a nadějný projev demokratizace společnosti zdotA. Ne závěr bylo
zvoleno 33 členů zastupitelstva klubu.
Okresní soud v^Chomutov^, jeho^renŽtu předsedal JUDr. Zdčnčk Jaro3, rozhodl
ve veřejném zaredáni, konaném 13.6., Ze Žádosti Jany Petrové o podmíněné
propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody ee vyhovuje. Zbytek trestu Jany
Petrové v trváni tři Měsíců a 27 dnů podmíněně odložil na zkuáební dohu
18 měsíců. Prokurátor, který sán navrhl, aby soud Žádosti vyhověl, se po
vyhlášeni utnefeni vzdal práva stížnocti, takže rozhodnuti soudu nabylo
právní moai. Jana Petrová byla po pkončeni veřejného zasedáni v soudní
budově, jehoB se zúčastnilo asi deset jejich přátel, převezena do RVU V&ehrdy u Chomutova, kde vykonávala trest, a ječtě v dopoledních hodinách byl*
propuštěna na cv bodu. Jana Petrová, 2*letá aktivistka SUC, byla odsouzena
v únoru tohoto roku k devíti měsícům odnětí svobody za to, že se pokusila
dne 16.L. 1989 položit k 20&e sv. Václya nt m á m Václavském náměstí v Praze
květiny k uctěni památky Jan* Pala cha.
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V robotu ív.u.eemčla konítv Brati! í^vě přcdnáSka o Blízkém východu.
Přednd&sjíci, který přijel ze zahraničí ai nopfoje být jmenován. V pátek 16. 6. zadraovulti CtR po !! hodir\ Jána Carnogurfkdho z bratislevy,
kterého podezírala, že pinRHRmxnx má organizovat její urpofdddní. Zahraniční návštěvník dostal pak do hotelu vzkaz, Že re přednáška nebude konst*
KONBC

