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1.^ásah StB ^roti kolektivu mluvčích Ch 77
Dne 24.6. v odpoledních nodinácn se mělo kon--at setkání kolektivu mluvších
charty 77. ^olektiv mluvčích Charty 77 ae sedává ze součaoných a všech
bývalých mluvčích Charty 77, dalších pravidelných účastníků a jsou na
nčj obvykle zváni i další hoaté. Ryla oČe^ávana účast asi 30 lidí.Setkání
mělo proběhnout v jeanom soukromém bytě v rraze-Bubenči. StB provedla
proti jeho účastníkům záaah a šestnáct z nich zadržela v blízkosti míata
setkání. Na oddělaní VB v Frazw 6, ve Ckalovově ulici, byli převezeni Váolav
R enua, Rudolf Bereza, Stanislav Devátý, Hloš aájak, Torná* Rradílek.Marie
R romádková, Bohumír Janát, Marta Kubišová, Ladislav Lis, Jan íitomiský,
Jiří ^arek /z Eolince u Sušice/, Dana Němcová, Jaroslav Sabat*,Jan Stern,
Petrušya bustrová a Petr Uhl. lyli zde podrobeni výslechu. Otázky se týkaly
jedna* setkání kolektivu, jedna* petice "Několik vět", která je v součaané
době podepisována v širších vrstvách čs. veřejnosti. Otázky sugerovaly
názor btR, že činnost nezávislých akupin i probíhající podpiaová akce
"Několik vět" podkopávají přeatavbu apolečnoati. Vyalýchanym bylo vyaloveno
varování, že budou poatiženi podle 3s. zákonu, budou-li v nezávialé činnosti pokračovat.^Zadrženým byly provedeny nezákonně oaooní prohlídky, při
nicnž jim byly odňaty různé píaemnoati, včetně většího množatví pozvánek
na o*lavy atátmch svátku Kanady a CSA, které ss bulou konat na velvyslanectvích těchto zemích v Praze 30.6. a 4.7. Mezi 19. a 21. hodinou byli
předvedení dílem propuštěni na svobodu, dílem převezeni na nádražš, kde
byli donuceni odceatovatfšlo o Jaroilava sbatu, Jiřího Karka, Rudolfa Berezu a Tomáše hradílka. Stanislava Devátého a Fetra Uhla odvezli do cel
předběžného zadrženi v Fráze v ^onvitkaké ulici, kde je věznili do odpoledních hodin dalšího dne. Toto zajištění na 24 hodiny zdůvodnili příalušníci Sta poze pokázám na ustanovení ý 25 zákona o SNb, bez jakéhokoliv
bližšího odůvodněni. V poaledních dvou letech byla asi polovina všech aetXYYXáaÍT kání kolektivu mluvčích Charty 77 rozehnána státní bezpečností.
2.Dokument uharty 77 k procesu a Františkem Stárkem
^h*rta.77 vydala 24.6. 1909 dokument č. 47 "RuŘme atateční jako Fr. Stárek".
Upozorňuje se v nš^. n* soudní proces, který v týdnu od 26.-30.6. probíhá
u okreaního soudu v Ustí nad Orlicí. Před soudem stojí Fr. atárek, který
je od 23.x. ve vazbě a jeho družná Iva Vojtková. Jsou obžalováni z tr. činu
pobuřovaní, resp. z pomoci ^ tomuto tr. činu, jehož se měli dopaalit vydáváním a rozšiřováním časopisů Vokno a Voknoviny. Dokument Ch 77 hodnotí
velmi pozitivně rozsáhlou činnost Fr, Stárka v kulturním undergroundu,v
Chartě 77 a v dalších iniciativách. "Oaud Františka Stráka muže zmírnit
aolidarita náa všech, v CeakoalovensAU i v zahraničí", uvádí se v dokumentu. "Orgánům státní moci však-muaíme nejen ukázat, že nám uvěznění Fr.
Stárka není lhostejné, nýbrž i to. Že ae jím nenecháme zaatrašit a že
v aobě najdeme aleapon část oné atatečnogti, jíž vyniká ťrantišek Ltárek.
Tím se stane jeho vězněni společensky neúčinné", končí dosu^ent Charty 77.
Prohlášení Ch 77 bylo zasláno na vědomí Mezinárodní helsinské federaci
pro lidská práva, Mezinárodní federaci pro lidaká práva a Mezinárodni
společnosti pro lidská ^ráva. Buaou-li František Stárek a Iva Vojtxová
shledáni vinnými, mohou být odsouzeni k trestům odnětí svobody od 1 roku
do 5 let. V československu probíhá již tři měsíce podpisová akce za propuštění Františka Stárka a za ukončení všech perzekucí nezávislé kultury v
československu. Petice je adresována ^ederálnímá shromážděni, předsednictvu
federální vlády, ministru vnitra a ministru spravedlnosti. Pořáoají ji
členové Výboru na obranu ťrantiška Stárka. Bo 22.6.1939 se k ní připojilo
celkem 4a7 občanu.
3.rontifikální_mše_k_90. narozeninám í*rdinála_Tomáška
Arcibiskup pr*žs*ý a primas český, kardinál František Tomáše* se dožívá
zx*a*zž* 3o.6. 1939 devadesáti let. U příležitosti tohoto jubilea bude
sloužit v sobotu dna 1.7. od 9.30 hod. v katearále sv. Víta pontifikální
mši, Kterou budou koncelebrovat desítky biskupů, arcibiskupu a kardinálu,
účastnicích se oslav jeho narozenin. V českých ¿oetelích a v arcibiskupském paláci v Praze jsou vyloženy gratulační listy ke kardinálovým narozeninám.
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ě.Trestnioznámeni ^otra_llacáka
Přodatavitol nezávialá m u l i n y česká dšti Petr M a c á k podal dn* 23.6.
vojenská obvodová prokuratuře v ?razo trsatni oznámeni. řopiauje v něm y
paycnická a fyzicxá týrání, jemuž byl,podroben několika příslušníky StB
po avám zadrženi při ekologická manifestaci v* Stromovce v Praze 21.6*
a následujícího dne v budově StB v J*tolo.išjaká ulici /viz VIA CS Praha
036, body 4,5/.
5+^*tkáai na polako - 5a. hranicích
Dne ¿5.6.1939 ae na polako-čs. hranici aettali zástupci nezávialých
iniciativ a hnuti obou zemi. informovali se navzájem o tom, co podatatnáho ae děje v Poláku a ^eakoalovenaku, projednali ^noho věci, která
obě strany považuji za důležitá, a konkretizovali několik apolečných
axci a projextu. i*ezi nimi jaou!
1. přehlídka nezávialá čs. kultury v kontextu duchovni aituace
atředni *vr+py, xterá se má konat ve Vratislavi od 3. do 5.11.1^39!
2. akce zaměřená proti výstavbě koksárny ve Stonavě na severní Moravě a nová Česká boudy a lanovky na Směžce.
účastnici se nadále shodli na tom, že budou trvale protestovat proti
trestnímu stiháni Petra Pospíchala, který je stihán mimo jiná za svá
pracovní styky s polaxou odborovou organizaci Solidarita, a proti
vězněni těch, která aoučaaný 5a. režim Žalářuje sa to, že ae svobodně
politicky a kulturně projevuji.Účaatnici eetkáni vyjádřili avá rozhořčeni
nad polioejnim záaahem proti achůzco kolektivu mluvčích Charty 77
dne 24.6. 19o9*.který znemožnil několika přátelům na toto setkáni
přijet. Polští účastnici byli šokováni zprávou o brutálním teroriatickám
utoku ča. policie na Petra Placáka a Václava Zufana. Schůzka na ča.polaká hranici trvala několik hodin a byli na ni přítomni mezi jinými*
¿rzegorz Braun, Joanna Czarnecká, Ján Carnoguraký* Karel Freund, Václav
áavel, Jan Chudomel, Zbimgniew Janaa /poalanec Sejmu PLA/, Miroelaw
Jaainaki, Andrej ¿.rob, Ivan Lanuer, Václav Malý, Mieczyalaw Piotrowaki,
Petr Poapichal, Jan xuml, Anna Sabaiová, Jáchym Topol, Jan Urban,
Zdeněk Urbánek, Saša Vondra, polaká nezávialá fotografická agentura
Dementi a ča. Originální videojoumal.
..Yýboru na obranu Františka Stárka
Jedenáct členu Výboru na obranu Františka Stárka zaalalo dne 26.6.
dopia adreaovaný federálnímu ahromážděni CSSh, federální vládě, miniatru
apravedlnoati, miniatru vnitra, Výboru ča. veřejnoati a VONSu, v kterám
upozorňuji na dnešní zahájeni oatudnáho procesu * Františkem Stárkem a
Ivou Vojtxovou. "Bývá aituace, kdy je škoda slov, kdy je akutečně možno
reagovat jen geatem, náznakem tioháho arozuměni.*, uvádí ae v dopiae Týboru na obranu Františka Stárka. Navrhuji proto, aby proteat proti táto
událoati byl dne 27.6. vyjádřen nejmenš 24hodinovou hladovkou.
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7* První d*n procesu s Fr ntičkem Stár***
Dne 26. 6. začalo u okresního soudu v Ústi nad Orlici hlavni ličeni v tr.
věci proti Frnntičku Stárkovi a Ivě Vojtková. Obžalobou okresního prokurátore JUDř. Jaroflm,Mpzbnecř který j* ličeni osobně piitone*, jsou
stíhaní pro tr. din pobufování, jehož se měl František Stárek dopustit
ti*, že v dév^l e rozšiřoval unJergroundová časopisy Voknc a Voknoviny,
a Iva Vojtková ve formě pomoci k tomuto treetndmu činu tím, že k výrob* poskytla svůj domek a Františku Stárkovi v jeho činnosti pomáhala.
Obšata hrozí trast odnětá evobody od jednoho roku
do pě-VS
ti lot. Prvnimmx*n*x*imzn***x*íčwm* den hlavního ličeni bylo v soudní budově přítomno asi dvacet přátel obželovsgých. Pět z nich, včetně
i l u v í h o Charty 77* Tonáte redílke.se mohlo^učastnit jednáni v soudní ^
/ ^ S t á r e k 3o od 23.2.ve vazbě, I.Vojtkowá jo a o u z e n a T ^ ^
(
na svobodo.
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/pokračováni 7.zprávy/
František Stárek ae odmítl k obžalobě vyjádřit. Soud dále vyslechl
čtyfi svědky. z nichž dva odmítli vypovídat a poukazem na to, Ze původní výpověo, kterou učinili v pžipravném řízeni před vyšetřovatelem
StB mjr. Kváěem, tyla vynucena psychickém nátlakem. Dalčí svědkyně
svou původní výpovčá opravila. Dále byly čteny xzHďEKkxxvýpovědi
tři čvědků učiněná v přípravnám řízení, i když obžaloba původně navrhovala jejich xxřgH osobni svědectví před tpuuem . Když se tit*
svědci, jejichB výpověS je pro Františka Stárka nepříznivá k soudu
neáortavili, navrhl prokurátori aby byla čtena jejich výpověď učiněná před StB. I když s tím obhajobě souhlas nevyslovila, tjto nepříznivá výpovědi tyly skutečně čteny; soud tak hrubé poru&ll ustanovení
tr. řádu o dokazováni. Proti tomuto postupu obhájce Dr. Hulík nevznesl
námitku. Jednání bylo v 15 hodin odročeno na 27. Červen. V polední přestávce tyli v místní restauraci zatřeni tři přátelé Františka Stárka;
Luděk Marx z Prahy, kterého příslušníci StB převezli na KS SHB do Prahy. kde ho po výslechu propustili, a dva mladí muži, ktii zedrženi
Ludka Marxe v restauraci fotografovali. Podle názoru účastníků procesu je pravděpodobná, že hlavni lučení nepotrvó dA pátku, jtk je plánováno soudem, nýbrž skonči již ve etředu nebo ve Čtvrtek.
8. Setkání p australskými poslanci
Dne 24. 6. s* tři čs. nezávislý aktivisté Václav Malý, Karel Srp* a
Jan Urban setkali se členy australská parlamentní delegace, která je
v Československu na oficiální návštěvě. Dalčí pozvaní aktivisté ee
nemohli na setkáni dostavit vzhtfledem k odpolednímu zásahu StB proti
kolektivu mluvčích Charty 77. Australští poslanci^Informovali o svém
setkáni * kardinálem Tomáškem , o postoji svých politických stran
/ Labour party a australské demokratické strany/ k otázce lidakých práv
a živě se zajímali o konkrétní situaci v této oblasti v Československu.
Čs. aktivietá potom seznámili australské poslance se svými názory na i
politickou a kulturní situaci v československu & dalřich východoevropsycJ
zemích a na žádost podrobněji vysvětlili případy trestních stiháni
některých nezávislých čs. aktivietů, zvláště Petre Cibulky, Fr.Stárka
a Petra Pospíchala. Je třeba ocenit, že australská parlamnetni delegace
na vysoká úrovni -jejími členy byli i předseda austral. senátu a předsedi
parlamentního zahraničního výboru- ee s nezávislými aktivisty setkala
ještě před začátkem oficiálního programu své návětěvy v Československu.
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