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i. Korzo z. lidská nrávm v Prti*
Dne 19.6. t* po 16. hodině uskutečnilo na p M i zán3 v uliei Ks příkopě
korzo za lidská práva* pořádaná ěesti nezávis)^mi inieletlYeai -CD,ČSHV,
Dl, HDP, KMF, HEJL. Původně mělo bft uspořádáno u* 15.6. veřejně uhromáZděni v PKOJF, avíak úřady je zakázaly. Etá varovala i před uspořčdáním kon
ze. Tčsnč před jeho zahájením v 16 hodin zadr&ala u Prašná brány pít ozok,
mezi nini i Vladimíra Kováka, aktivistu MBS. Propustila je a% po skončeni
korze. Kole* 16.45 se vytvořil nzavřený korzující prstenec hustých aSkoliksctupĎ po celd délce péáí zony od ústi Panská ulice po Můstek. Asi 2000
oočanC tímto způsobem důstojně a pokojně připomnělo neurpokojivou situaci
lidských práv v Československu. několik manifestujících se procházelo a
respirótory na obličeji. Přítomni nlídky Vb v ntkoliku případech kontrolovaly občanská průkazy. Přielučnici &tB zsbovovali filmy z fotoaparátů
6 nejmánč ve g dvou případech fotoaparáty poškodili. Kolem 17.30 začali
odcházející účastnici korza podepisovat u sutomctu Koruna petice z* osvobození Ivana Jirouse, nn podporu řtuncvifka maáarskí vlády ve sporu o
dostavbu &VD Gabčíkovo - Nagymaroz a celosvětovou petici Greenpeace ta
záchranu tropických imx áeětových pralesů.
V^ned^ll
v Bmě-Lířni každoroční Krajská slavnost míru
a čc.-ťovftEkčho přátelství, kttrú je trróičně tpojens t politickým projevem -tentokrft promluvil ministerský předřsds Adamec- a rozsáhlým kulturním prcgranar. V letořní zostřeni politická atmosféře za řt3 zřejzě obává
i takových c-kcí, a proto některé nezávislá brněnská aktivisty v neděli
ztřeZila. Ostentativní ostraze byli pcdyroBani signatáři Ch 77 Hana Rolenerová a Milan Ohnisko. I přee značnou preventivní cktivlt* policie sa na
alavnosti podařilo rozšířit letóky, informující o činnosti a cílech VMS.
3.CdKÍP,ax. ,V tristní včti
Cibulky
Podle původního oznámeni málo začít ¿¡na 3.v. seanaaovan^ z výsledky vyEetřování v trestní věci proti Petru Cibulkovi, který je již oč října
miouláho roku ve vazbě v Brně-Bohunicich. 5 tímto úkonem, při němZ má být
Petru Cibulkovi a jeho obhájci JUDr. Kachourkovi předložen celý trestní
apis ke studiu, depesud ae^ylo z^po^cto, nebpt stčle joCtč nebyl dodán
znalecký posudek v oboru ekonomie. Který má obsahovat přlbii&ně 4U0-500
stucn textu. ?* ítznamcvčai e výsl*dkj Vj&aticv&ni buuc vůak pravděpodobná
pflstoupcrc jcBtP tento týden. YyČctřovatal XT EUR E m o teXádal o pxzmmmz
ilimí prodloužení x vazby Petro Cibulky do 24.8.1989.Obhájce Petre Cibulky
pode.l Zádoet o přezkoumání správnosti pottupu vyšetřovatele, který zedrSoval
dopisy ze zahraničí adresované P. Cibulkovi, s prokurátor zčásti vyhověl
jeho Žádosti, takže v poslední době bylo P.Cibulkovi předáno 173 dopisů
a pohlednic ze zshreničí, 7 pítemnottí p.Cibulkovi vyó&no nebylo, protoBe
ddajn* fchVRlvjí jeho trestnou Činnost. Dr. Pechoupek podsl t%! podnět
u trestně-právní sekce studijního kolegia Ústředí česká a slovenská edvokacie. Obsahem podnkčtu tyly nsáspěčná stížnosti na zkracováni práv obhajoby te rtreny vyěetřorotolú f+B, kteří idaítvli informovat dr. Machourka
o tom, která svědky hodlají v?Aetřov*t a tím mu prakticky upřeli právo
těchto úkonú se účastnit, ústředí Česká z slovenská advokaoia doapělo k
názoru, 2a tímto způsobem nelze osezovrt prdva obhajoby.
Dne 21.6. probahio v preiská kmzmzAĚ Královské oboře ekologická manifestace
na záchranu tátc abory, zvaná Ctrom^vka. ^aniicataca aa konala mesi !7.
a 15.30 hod.; zúčaFtnilo rs ji sri 25J pf<=vč5nč mladých U č í . Hlavní průvod pochodoval od PKOJF k bývalá zahradní restauraci, účastníci nesli
tranaperenty ^ nápisy "Na pomoc itromovce*, "šedáme Stromovku", "Nechceme
dálnici", a*^P 3ijí česká stromy". U zshrodní restaurace byla přečtena
rezoluce, protestující proti výstavba Pestiproudá dálnice, která má podle
projektu vást právě Stromovkou. Rezoluce vypočítává ekologická Bkody,
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kterd by uskutečněním projektu vznikly. Odvolává se i na nesouhlasná
stanovisko pražskáho městekáho výboru Ces. svazu ochránců přírody, bstavu
krajinná ekologie ČSAV a komise pro životni prostředí MV SSM. Přítomni
tuto petici podepisovali. Po dvacet minut, během podepisování rezoluce,
skandovali účastnici za rytmickáho potlesku hesla: "Stromovku nedáme",
*Hy chceme dejchat", "Neničte Ctromovku", "gyclik je i pro váz", "Pustte
Placáka", "Pryč se smogem", "Příští týden zase", "AÍ je nás vic". Od počátku byla manifestace sledována několika desítkami příslušníků 5HB v civilu i uniformóch. účastníky manifestace fotografovali a filmovali. U
zahradní restaurace, ještě před Čtením rezoluce, Zadrželi* a odvedli
Petra Placáka, představitele (eekých děti, kterd k manifestaci vyzvaly,
čtyři příslušníci StB ho zavezli do křivoklátských lecú, kde ho surově
zbili a ponechali jeho osudu. Do Prahy se vrátil ve večerních hodinách.
Před zahradní restaurací se pracoaníci ftB zmocnili dvou podpisových archů s rezolucí e e asi sten podpisů. Při zpátečním pochodu Stromovkou
příslušníci VB manifestující legitimovali a 7 zdvčru jich šest zadrželi.
?dy& se gvden ííntzik dospělý účastník zastal !31etdho chlapce, kterého
thtěli policictá zadržet, byl místo něho odvlečen sum. Zadržená píevezli
na nejbližší odd. VLS, odkud je po krátkám výslechu propustili. Václava
zufana jeden příslušník StB ve Strcnovce několikrát surově uhodil do břicha
a do obličeje. PřísluSnik Ct3 Jiří Duba dalčího účastníka manifestace pronásledoval a potá, co ho dostihl, fyzicky ho napadl. Na gogledních dvoustech metrech pochodu projížděla okolo průvodu policejní a z tlampačů se
oznamovalo, že shromážděni je neohlášená a tudíá nezákonná,a pfJto se
mají občane rozejit.
5.Represe nroti Petru Placákovi pokrsculí
Jak jsme ji% oznámili, byl představitel Českých děti Petr Placák na začátku ekologickájmanlfestace ve Stromovce dne 2t.6. v !7 hodin zadržen příslušníky Stá/n& odvezli za Beroun do křivoklátských le?ů. Rěhefa cesty au
vyhrožovali, že ho shodí ze skály. Na opuštěná letni cestě ho vysadili a
zmlátili. Bili ho po celém těle, a když upadl, několikrát ho velkou silou
kopli do hlavy a pokračovali v biti. Vz*li mu občanský průkaz a řekli au,
že si pro něj ml přijít druhý den ráno na KS 8HB do Bartolomějská ulice.
Petr Placák se dne 22.6. do budovy StB dostavil, čekali ho tam tři pracovníci St3 ze čtyř, kteří ho pfede3*áho dne sučiH. Vyhrocovali mu, Že s ni*
pojedou znovu "nc výlet"jako předečláho dne, a nutili ho, aby jim sdělil,
co bude dPlat během zbývajících aěsíců tohoto roku. Idyž Petr Placók na
ZMáMtk*T3kai*g±wk*xa*aifa*iaBZ jejich hrubá chováni nereagoval, znovu ho
fyzicky napadli a vyhrožovali au tres+nín stíháním pro tr. čin útMtu na
veřejnáhc činitele, jehož ze prý aěl dopustit předchozího dne. když byl
bit v lese. Vyhrožovali mu rovněž vazbou a tím,že ho akoapromituji u včech
známých jako spolupracovníka Sta. Potá ho propustili.
Dne
ve 13^!^hod^byli v^Srně na nda. tvobody zadrženi manželi Petr
a Hana Holcnerovi. Dva příslušnici StB je předvedli na okrsek V3 do Běhounská ulice, kde byli oba přea protesty podrobeni nezákonná osobni prohlídce,
při niž bylo Haně Holcnerovd odebráno 365 letáků, informujících o případu
Petra Cibulky, devatenáct letáků vysvětlujících činnost NMS a něktlik letáků proti vojenským hračkám, několik dopisů a dva bloky a osobními poznámkami. Petru holcnerovi byl zabaven Časopis Cport. V !7 hodin byli manželá
Holcnerovi propuštěni.
7.71p<!an Ko3* Rd Wt.fQVZSR
Předseda senátu vojenského obvodovdho čoudu v Praze JUDr. pplk. Jan Lensberg
nařídil hlavní líčení v tr. včci proti tladanu Kočímu na 27.6.1989 v 10
hodin do jednací sině Č.7 v I.patfe budovy tohoto soudu. Praha 4, nám.Hrdinú. Vladan Kočí je obžalován z tr.Činu nenastoupeni služby v ozbrojených
silách a hrozí mu trest odnětí svobody od 1 roku do $ let.
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261etý vidlORcellrt* Vladan XoCí z Prahy
z důvodů svého náboženského přesvědConí.
sícům nepodmíněně za stejný ttestný Kin,
Trast mu byl zkrácen amnestii prezidenta
o* 5.6.1939.

je odpSračcm vojenská služby
Vloni byl již odsouzen k 15 měpro nřjž je stíhán i nyní.
republiky. Kyní je ve vazbě

t.Betiy? sp,o4p3tB3* vo^ns^g.a^XRy
Jsk jsme
oxndan.ll /viz VL. (X u34, bod 7/, probíhá v Ceckořlovensku
podpisoví akre ve prospěch odpáraBů vojenská clužby z důvodů svčdomí a
^ nábožensk-ího přesvědčení. Y petici ze 2ddá, aby prezidint republiky uděp lil milost Vlcdcnu Kočímu a Janu fubrtovi, a aby své právo udílet milodt
o uplatnil ve vSach p&ípadech trestního poetáhu^-Día by předznamenal uzá3 konaní náhradní civilní služby, které petice rovněž požaduje. Dne 22.č.
eoRlo před Arcibiskupskou palácem v Praze aci 30 řignatafA táto peti^ ca a dev5t z nich, zástupci NTf a KPP, ji poté odevzdali prezidentské
pi kanceláři spolu s podpisovými archy a 221 podpirea. Deputaci přijal
W zástupce předsedyx kanceláře prezidenta republiky Fidler. bchem desetiminutového rozhovoru vysvětlili zástupci signatářů petice důvody, proč
^ ^ žádají prezidenta o udňlení milosti e proč požadují uzákoněni náhradní
civilní služby. P*n Fidlor jim sdělil, že rozhodnutí o uděleni milosti
* je výlučně záležitostí prezidenta. fignetáři petice, shromáždění před Ár^ cibiskupským palácem, se dohodli, že v úterý 27.6., v dsn procesu c Vládaném Kočím se opat sejdou n doručí ao prezidentská kanceláře dalBí
podpásy pot petici.
9.H3F
??
103^*4-9 a
3í..Y<?ft.ln<?*tA
XČkolik aktivistů HMT a KPP se dne 19.b. obrátilo na kardinála Tomáška.
V dopise ho informovali o případech odpěračů vojenská služby a o petici,
která je v jejich prospěch v současná době podepisována. Vyzvali ho.
aby ss veřejně vyjádřil k problémů odpíráni vojenská ?lužby 3 důvodu
svědomí nebo náboženského přesvědčení, a aby mezi svá podněty ^ přípravě
nová Ks. ústavy zahrnul i návrh na uzákonění náhradní civilní služby.
V dopise připomínají, že podobný návrh podal v nedávná do^ě jménem českobratrské církve evangelická její synodní senior THDr. Josef Hromádka.
Závěrem popřáli kardinálovi k jfho blížícím B* 90.narozeninám. Se svým
stsntvirkem k problematice odpírání vojenské plužoy seznámili aktivisté
N3P s. XPP rovněž tajemníka Výboru Čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci JUDr. Flégla. Ve svém dopise z 19.6. navrhují vyooru,
aby
urxutečnilo ťetkaní jeho* představitelů se zástupci hME a KPP,
na němž by se hovořilo o táto problematice a o lioech, kteří jsou za odpírání vojenská služby vězněni.
^
Výbor na obranu ^rantiíka Stárka adresoval dne^<22.6. Federálnímu shromáždění a vBem, kdo jsou odpovědni za dodržování zákonnosti v Československu
otevřený dopir. Informuje se v nčm o soudním procesu s Frantičkem Stárkem a Ivou Vojtkovou, který má probíhat od 26. do 30.6. u okresního zoudu v Ústí ned Orlicí. V dopise ze uvádí: "Obrocíme se nyn^ na zákonodárné
orgány zemč, která přijala mezinárodní akty i všechny formální závazky
z nich plynoucí včetně závěrů vídeňská konference. (bracíme se na v&echny
signatáře těchto ujednání, aby se ještě na poslední chvíli zamysleli nad
morálními i politickými důaledky takto octudného soudního proceau. Obracíme ae na všechny, jim& není lhostejný osud zákonnosti a osud kultury
v tdto zemi. Na apisoyatele, umělce, novináře, právníky především...
Zvláčt t* znovu zdůrazňujeme, Že není velkých a malých bezpráví, velkých
a nalých proceaů, velkých a malých nespravedlivě stíhaných. V každám takováto případě a v tom, jsk ho vidíme a ietíma se skrývá celá otázka
Morálního h právního zdraví země, at již se to při formálnísh mezinárodního příležitostech zalhává jakkoliv.*
V těchto dnech^je^v^eskotlove^s^*roz^iř^
prohlášeni Moravské mládaf*,
které uvádí kontaktní adresy: Badk* Drahná,Pekařská 21, Brno * Dalibor
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Hevlík.Slunná 13. Brno. Wěkterd pešadevky, formulované v prohldšení MM **
objevuji v nezávislém hnuti poprvé. Jde např. o odstraněni nedostatečného
finaa&niho zabezpečeni mladých rodin nebo o odrtraněni prioritního zájmu
tělovýchovných jednot o využíváni sportovních zařízeni pouze sportovci,
kteří jsou perspektivní pro vrcholový sport.MM chce o neplněni těchto požadavků usilovat, vydávat vlastni bulletin, pořádat pfednáSky, besedy a
aportovni a kulturní akte.
oiBe do Megerfka
EKJL zpslel velyyclanectv* KLB
Praze dno 18.6. děpia, v nimž odmítá projev Jana yojtíka v rreěcvě, a to tu pasáž jeho projevu, v niž kritizoval
dnešní vnitropolitický vývoj v Kaiarsku. SouBsaný společensko-pulitický
proees probíhající v M^darzku, sledují Slonová MKJL "a neszrývaným zájmem,
v něrž ss zračí sympatie a obdiv*.
13.Pepizy i-á^í za Otu Veverku
Jiří Pavliček a Vojtěch pokorný z 4-rahy předali dne ¿1.6. osobni Gen. prokuratuře & Výboru ča. veřejnosti dopisy amJL z 19.6. Požaduje se v nich
jménem KXJí, aby Otovi Veverkovi byli neprodlen* předány zahraniční léky.
Ota Vtvwrka, člen
který j* vězněn ve Vinařících u kladna trpí vředovou ohcrcbou, ne niž láky čs. výroby účinně nezabírají. V dopise Generálnímu prokurátorovi se rovněž požaduje, aby vzhledem k dlouhodooě neřešenému gostaverí politických vězňů nebylo v řízení o podmíněném propuítční
uplatnováno hodnocení, založené na posuzování odsouzených v současných nevyhovujících podmínkách v řádu o vý<onu trestu. V dopise Výboru čs. veřejnosti požadují, aby tento výbor vydával věstník, v němž by publikoval dopisy, stížnosti a dalěí podněty občanů zaslaná výboru.
14.Ca. nezávislí aktivisté nesměji do ř*řiže
Radimu PalouŠovi, Milanu aiaečkovi, ¿etru bhlovi, Janu Urbanovi a SaKovi
Vondrovi nebyly vydány čs. úřady cestovní doklady, aby se mohli na pozvání Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva zúčastnit jako konzultanti konference o liósxá dinenzi v Paříži, i když toto pozvání podpořila
diplomatickou notou francouzexá vláda. Ceatovni doklady nebyly ypiány agi
Ladislavu Lisovi, místopředsedovi PIDti, který es měl v těchto dnech ziíčaatnit zaaedání Generálních stavů, organizované touto federaci a jejího
řádného sjezdu. J,aóislav Li* se tak nemůže zúčaatnit ani obědu s francouzakým prezidentem f itterrandem, který je pořádán 23.6. a na nčjž oyl pozván.
Ve dnech 9.-11.6. ae konal v západoněKeokám Heidelbsrgn sjszd čs. sociální
demokracie v exilu. Zúčastnilo se ho 4Q delegátů z 10 zemi a několik
deaite* hostů. Ka sjezd byl pozván 6*. nezávislý aktivista Rudolf Battěk,
jeauž však Sa. úřady nevydaly cestovní doklady. Krátký pozdrav Václava Havla ajezdu přednesl signatář Ch 77 ^arel TrinkevltB.
16. 0 odvolání St&nlsl^va PitaČe bude rozhodovat kra^skg_soud
Dne 12.7. v U.15 hod. ae bude konat u krajckého souču v Hradci Králová v
jednací síni 6. 58 v I. patře veřejná zasedáni, v němř ee bude rozhodovat
o odvoláni Stanislava litaěe, signatáře Ch 77 a Člena HMS, který byl
odsouzen okresní? soudem v Náchodě k trastu odnětí svobody v trváni 10 měaíců v 11. hV5 pro tr. činy útoxů na vsřojndho tiaitele /viz Via Ob 027,
^od 1/. Stanislav íitač so aěl těchto tr. činů dopustit jndnik verbálně
údajným použitím urážlivých a poalouvačných výroků proti pracovníkovi StB
npcr. Raužerovi, jedna* fyzickým útokem na příslušníka LtB, kterého něl
podle policejní verze zranit při předvádění dne 27. října 1383. Senátu,
jenž bude rozhodovat o odvoláni Stanislav* Pitaše, bude předsedat JUDr.
Bona houbová.
17. ^etr řoKpíchal bude seznáaen s výsledsy vyšetřování .
Nezávislý aktivista a pracovník VIA Petr Pospíchal byl dne 2*.6. orgány
ČtB vyslýchán ve svá vlastní tr. věci. Je stíhán pro podvraceni republik?
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* hrozí mm proto treat odnětí avobody od tři do deaeti lat. V prúbčhu
výaleohu byl dotazován na avúj podii na rozmnoZováni a rozšiřováni čaaopiau Infoch 77* na činnost va VIA a na finanční záleZitosti spojeně a nadaci Charty 77 aidlici va StocMalmu. Několik dalších otázak aw týkalo
činnosti Patra Poapichala v Polako -6a. aolidaritě a jeho styků a polskou
Solidaritou* Styky a Poláky jsou předmčtem vyšetřováni v těto tr. všci
od lwdna 1967, kdy byl Patr Pospíchal vzat na čtyři měsíce do vazby.UZ
od tě doby jaou důvodem pro přianější traatni kvalifikaci. Orgány činně
v treatním řizani povaZuji tyto styky Patra Poapichala za podvracani rtjyubliky va apojeni a cizí moci nabo cizím činitelem. Skutečnost, ča aa
někteří aktiviaté Solidarity, hojně uváděni v traatnim apiau Petra Poapíchala+mezi tím atali poalanci Sejmu, jako např. Zbygniew íanas a mluvBi
Solidarity Janua Onieazkiewitz, na těto traatni kvalifikaci nic nemění.
* naprostě většině předložených otázek aa Petr Poapichal odmítl vyjádřit.
Z ávěrem výalechu mu bylo sděleno, Ze ve atředu 28.6. v 9 hod. buda v jeho
traatni věci zahájeno seznamováni a výsledky vyšetřováni. Po ukoněení
vyšetřováni bude trestní apia předán prokurátorovi k vypracováni obZaloby.
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