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1. v^u-j^ ..očí souzen
la*
nad. bud* probíhat odročené hlavni líčení v trestní v*-)
ci proti Vládánu kočímu, odpšraói vojína*! služby z duvodu svědomí, sousenéau pro týt treetný čin již podruh*. H lavni líčení se bud* konat v judovojenského obvodového soudu v ^raze na n*^méstí H rdinu v ^raze-fankráci,
a to pravděpodobně v jednaoi síni 6. 7 v 1. patře budovy, Předsedou senátu
vojenského ojvodovéno soudu je Jbi^r. pplk. Jan Lansbsrg. Vládánu kočímu
hrotí trest odnětí svouody od jednoho rotu do pěti lat. /Viz ViA tib u^e,
bod 3/
k.bolidarita s Fra^tiakem Stárkem
¡u*m nazávíBiyca 8*lIža*tovycn"vydavatalatvl vydalo dna H-.7. prohlášení
a názvem Solidarita a Prantiákem Stárkám. Lidové noviny, informace o
Chart* 7 7 . aevolver ravua, magazín RrUb*, VIA, uri^inalní vidaojournal,
Alternativa a rroator ve avém pronlášení *j. uvádějí: "Caaopiay Vozno
a Voknoviny jaou neodmyslitelnou aoučáatí nezávia^é ^^bliciatizy v Ceakoaiovenazu. Vyzývána všechny redaktory eamizoatové produzce, aby tr. poatihu rrantiěza Utarka věnovali maziícálni pozornost. apelujeme na veřejnoat doma i v zahraničí, aby protestovala ae stsjným důrazem, jazo kdyby
Šlo o Lidové noviny, infoch nebo o Václava navla." Připomínáme, že Prantišak btárek, vydavatel aamizdatovýcn čaaopiau a undergroundovým zaměřením
Vozno a Voznov^ny byl ano
odaouzen k treatu odnětí evooody na dva
m pul rozu se zuřazením do Ai.aVb. /Viz VIA Ob
bod 9/
událostem v Čín*
aez*vI&Ie'^Irove*9aruieai zaalalo dne M.7. dopis předsednictvu vlády ůbSn,
v němž žádá, aby vláda zaujala k potlačení pokojných demonstrací čínských
atudentů jednc^R^Snd atanoviaka, které by se opíralo o mínění čs. občanů
a vycháaeio z úcty k základním lidakým hodnotám. Ve svém dopise
mj.
píše* "Velmi nás znepokojili reakce československých představitelů a sdělovacích.prostředku na události v Cín*, způsob, jakým a nich informují
a zároveň vyjadřuji pochopení pro ,otlače**ni lidového hnutí.*
auj.ízdatuv ůhomutově
5ne*I0777"5yIT v rá"nTc*"E5ain&cK"postupn3 zudržovani někteří zkisséx
chomutovští signatáři Oh 77.a gejí příznivci, hezi zadrženými byli podle
zatím neúplných zpráv lotr lurica, Jiří Aoula, ¿denčk Áulíz, ^adislav
^ichtenberK, ^adislav medvěd, Jan ^oaák, Pstr kantora, Jindřich íoaaáe*
* Petr *ežulka. Dvšaa sa zedrženýcn, ¿otru Lurioovi * Jindřichu Tomášzovi,
byly v jejion byt* provedeny domovní prohlídky, b obou byly zajištěny
ruzn* píaeanoati, mezi nimi informace o ^hartč 77, Jazzatop atd. W Jindřicha Tomáška bylo zabaveno aai lu^ kuau chomutovakého samizdatového
Čaaopiau
/sezáviala občanská skupina/, popsané cyklostylové blány a
paací atroj. zadrženi byli vyalýchani na vydávaní měsíčníku
na činnoat nezávislých iniciativ a někteří tak* na náboženskou probl*m**iku.
U většiny zadržených byla provedena nezákonná osobní prohlídka. Příslušníci StB z Prahy a z ústí nad Labem vyhrožovali některým ze zadržených
atíháním pro přečin proti veřejnému pořádku. Během téhož dne byli všichni
zadržení poatupně propuštěni.
5.Trestní stiháni proti ^-tanialavu Devátému rozšířeno
^
7CKr*vý35I"3no*Ii:77"yaTIěnI'Sr"TP+r7 v nyňE^InTarMuje o rozšíření tr.
atíhání vedeného proti bývalému mluvčímu Oh 77 Stanialavu Devátému. Dne
26.ó. obvinil vyšetřovatel XS &t3 v B m š mjr. JUDr. Jan Domínek Stanialava
aouviaejíci a prvomájovou manifestací; za účaat na ni byl btanialav Devátý
nejprve atíhán pro přečin proti veřejné u pořádku. Prvního z těchto tr.
činů ae měl St. bevátý dopuatit tím, že bšhem prvomájové manifeatace provolával hesla schopná narušit slavnostní atmosféru manifestace, P*iSemž
odmítl prokázat svoji totožnost a nsuposlechl vyzvy příslušníka &hB k náaledování; svému předvedení se poté bránil pasivním způsobem. Druhého
tr. činu se mši dopustit
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tím. Z* ve dnech 1. * ¡¿.5. v cwlw předběžného zadržení údajné hrubý* způsobem urážel konající službu příslušníky S5á. Kromč stíhání pro tyto dva tr.
diny je Stanislav svátý stíhán ještě pro trestný din pobuřování, jehož se
m$l dopustit dvěma O č n í m i dopisy za propuštění politických vězňů.
6- Stanislav Pitaš %ravomocnČ_oa^ď^*n
Da*
proMhlo veřejně žašědánT*o odvolání Stanislava Pitaše, který
byl okresním soudem v Náchodě odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců se zařazením do 11. RVb. Senátu krajského soudu
v Hradci králové, který odvolání projecnával, předsedala JUDr. boča Koubová. Z krajské prokuratury byl přítomen JUDr. Václav Pařizek. V průběhu
veřejného zasedání navrhl obhájce Stanislava Pitaše JUDr. Uhlíř, aby soud
znovu uvážil případnou právní kvalifikaoi Pišášova jednáni při incidentu,
který se odehrál během jeho zadrženi dne 27.10.196u. Soud k tonuto návrhu
přinlédl a vynegl rozsudek, v němž uznal Stanislava Pitaše vinným pouze
trestným činem utoku,na veřejného činitele podle i 156/2 tr.z., jehož
skutkovou podstatou u ajně Stanislav Pitaš naplnil oběma žalovanými skutky,
jednak svým jednáním vůči příslušníkům St3, kteří ho 27.10.1^66 předváděli,
aby tak zabránil jeho případné účasti na nezávislé manifestaci k výročí
vznizu republiky, jedna* výroky uvedenými ve své stížnosti na n p o & . h a u šera, kterou odeslal v březnu 196<-. Odsoudil jej proto k mírnějšímu trestu
než soud prvního stupně, a to k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců nepodmíněně se zařazením do II.&VS. Přesto však je nutno pokládat
rozsudek nad Stanislavem řitašem ze extrémní pokus státní moci kriminalizov*t nezávislé, aktivisty, a tím poěkodit jejich pověst. Konflikty,v
jejichž důsledky, byl Stanislav Pitaš odsouzen, vznikly v důsledku jeho
snahy chránit své oprávněné zájmy proti nezákonným zásahům orgánu StB .
Stanislav Pita* byl kromě nspodmíněného trestu vězení odsouzen ještě k zaplaceni regresní náhrady ve výši 2361 &čs. Vzhledem k tomu, že necelý
měsíc trestu odpykal vazbou, bude Stanislav Pitaš tedy nucen strávit ve
vězeni ještě pět měsíců a Čtyři dny.
7.^alší ekologická demonstrace ve_Stronovce
Již počtvrté za poslední čtyři týdny se dne 12.7. v 17 hodin konala nezávislá ekologická demonstrace v pražském parku Stromovka. Tentokrát se demonstrace zúčastnilo asi 100 lidi. Kteří nesli transparent s nápisem "Ke
autům ve Stromovce". Průvod demonstrantů byl provázen Šesti vozy VB a
větším počtem příslušníků StB. Asi patnáct minut po zahájeni demonstzXrace
vyzval demonstranty ozvučený vuz Spojů, aby se rozešli, protože toto
shromáždění nebylo RV pro Prahu 7 povoleno. Přitom v Ceskosiovensxu není
třeba k manifestacím a průvodům povoleni, stačí ohlášení na národním výboru. Záhy bylo asi 15 osob zadrženo a odvezeno na oxreek VB; mezi zadrženými byli i demonstranti, kteří nesli transparent. Ze zadržených je nám
známa pouze totožnost člena
Josefa r.uhna, kterému bylo na okrsku VĎ
vysloveno podezření z přečinu proti veřejnému pořádku* Je pravděpodobné,
že toto podezření bylo vysloveno i jiným zadrženým. Po i5 minutách od začátku demonstrace se zbyli účastníci v klidu rozešli. Nejméně pět demonstrantů bylo po hodině a půl propuštěno, o ostatních zadržených nemáme
dosud žádné zprávy.
6.Výhružné dopisy nezávislým aktivistům
V posleonlčh ¿nech"ob&řÍeIi*3va nezávislí akti^sté, Stanislav Penc a David hěmec, syn současné mluvčí Oh 77 Dany němcové, výhružné dopisy, které
jim vyhrožuji smrtí. Stanislava Pince v,aýva anonymní oisatel k sebevraždě
a poté píše: "Jwstli k tonu nenajdeš odvahu, tak si bud jist, že ve chvíli
konečného účtování s tou vaši velezrádnou bandou nejbližši kandelábr bude
tvůj." Dopis, který dno 12.7. obdržel poštou David t.šmec, je ještě konkrétnější. ¿de je jeho text: *Věo: oznámeni rozsudku smrti. David Aěmec...
byl v plné míře usvědčen v souvislosti * aktivitou týkající se spojeni
s vlastizrádným seazupením tzv. Oharty 77 a z* velezrádné spojeni s nepřítelem se odsuzuje
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podzemní* revoluční* tribunál** k trestu sarti oběšeni* v pražské* perku
Stromovka na blíže neurčené větvi. Jatu* vy onáni popravy bude stanoveno
pozdřji. Tento akt revoluční spravedlnosti je v pln* shodě z populární*
lidový* healem "dobrý ch^rtista - visící chartista*. Proti rozsudku není
odwtláni." Pro Stanislava Fence ani pro Davida Simce to nejsou první taková
dopisy. V průběhu letošního roku jich ktždý z nich obdržel již několik,
tyto dopisy jfou z nich včsk nejoftřejši. * také to nejsou jediná výhružky
adresované v poaleaní době nezávislý* aktivistů*, uana ^ternová, bývalá
mluvčí Ch 77, našla před několika dny na dveřích svého bytu kresbu Šibenice,
letos už podruhé. V kruzích nezávislých iniciativ
soudí, že tyto vyhrůžky
nejsou díle* nějakých anonymních odpůrců. Jsou součásti určitá stvategit,
do niž patři kampaň proti nezávislým aktivistů* v oficiálních sdělovacích
prostředcích i podobně temná výhružky Čet od Času vyslovovaná v úřadovnách
ítátni bezpečnosti.
.Mirosltv lilio nesmi za dcerou do
Orgány správy párů a viz odmítli vydtt publicittovi dr. Miroslavu Filipovi,
který již dvacet let nesai oficiálně publikovat, výjezdní doložku do U&A,
kam mři společně t manželkou odczstovat na pozváni dcery. Loni v fíjnu
byl Miroslavu Filipovi cestovní pes odebrán na ruzyňská* letišti, když měl
cestovat do Koykvy. ťřoti to*uto zákroku protestoval Výbor na ochranu novinářů s# sídle* v New Yorku dopise* generálnímu tajemníkovi UV KEC Jakešovi.
Koncem kvitne letošního roku byl dr. Filipovi cestovní pas vrácen, avšak
k cestě do US* neobdržel výjezdní doložku, protože jeho cesta do ciziny
údajně není v pouladu se státni*y zájmy CCfH. Jde o vážně porušeni dohod
o umožněni návštěv rodinných příslušníků v zahraničí, kteří jsou součásti
nedávno přijetých vídenských dohod, k jejichž plněni se zavázela taká
čs. vláda.
Dne^tli^I podaí^&tanícInv^Jov^tý, signatář Ch 77 a aktivista několika nezávislých iniciativ, u obvodního foudu přo ťrshu 1 žalobu o ochranu osobnosti
v niž se domáhá opravy nepravdivého tvrzeni, které bjlo o jeho otobě uvedeno
v tiskovině nazvané Aktuální politická informace, kterou vydává ÚV KSČ. Ve
třetim letošní* čísle táto brožury bylo uvedeno, že Stanislav Devátý byl
v smiulosti třikrát soudně trestán, a to za trestné činy opilství, ublíženi
na zdraví a vydíráni. Stanislav Jevátý ve své žntobf piče:" Uvedený údaj
je neprevdivý e současně způsobilý snížit moji občtnskou Čeat... Zsstaveni
rozšiřováni uvedené tiskoviny již pravděpodobně neaf saysl. Za přiměřená
zadostiučeni považuji odvoláni nepravdivého údaje o mně v některém budoucím
čísle tiákov ny a písemná ospravedlněni žalovaného."
Ve dnech 1". a 13.7. pobyvši v Česko; lovsneku ministr zahraničních věci
NfB Hans Dietrich Genschěr. Během své návštěvy v iTaze se setkal nejen s
oficiólnimi činiteli, nfbrž i s drrmetikem Václavem Havlem a bývelým ministr** nejméně osm aktivistů různých nezávislých iniciativ, avšak toto setkáni bylo později zrušeno, protože H.J.Genscher projevil přáni setkat se
pouze p Václavem Havlem P^Jlřim Hájkem, a to * keždýa zvlášt. během prvního
dne sv4ho pobytu v československu navštívil H.D. Censcher po setkáni a čs.
minirtrem zahraničních věci Johanesem a předsedou vlády *drmcem kardinála
Františka Tomáška, s nimž setrval v kratším rozhovoru. Poté přijal v budově
velvyslanectví Nf^ Václava Havla. Toto setkáni ?e uskutečnilo pouze v přítomnosti tlumočníka, v místnosti nebyli přítomni členové ministrova doprovodu
ani pracovnici velvyslanectví. V. Havel oznámil ministru Genscherovi, že
pozváni k tomuto rozhovoru chápe jako pozváni pro nositele Mírové ceny německých knihkupců, která ^u byle letos udělena ve Frankfurtu nad Mohane*
udělena. Tuto cenu považuje V. Havel ze oceněni nejen svého literárního díla,
nýbrž i
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avá Činnosti v oblasti lidských práv. Proto také chce během tthůzky hovořit
tďedevšim na toto téma. Zároveň ho, jak prohlásil, mrzí, že se v Časově*
pořrdu ministra Qensc^era nena&el čet na setknní se zástupci různých nezávislých iniciativ. Potá Václav Havel hovořil o obecná situaci v Ceskoslovensku, e stoupajícím ntpětí v zemi a o nebezpečí konfrontace, kterou í* státní
moc pokouěi vyvolat. Nezávislá iniciativy chtějí podle V. Havle jit cestou
pokojného dialogu. Namísto něj jsou v&ek odsuzováni do včzeni lidé jako Petr
Cibulka, Ivan Jirous * František Etárek, a to výhradně pro svoji činnost
na poli kultury. Dalěim důkazem neochoty státní moci vést dieolg *e společnosti je kampaň vedená v pohledních dnech v oficiálních sdělovacích prostředcích proti nezávislým inici tiv#*, mimo jiné v souvislosti s provoláním několik vět. Zároveň Václav Havel upozornil nc to, Ze politických vězňů je více,
Ze jejich ořípedy jsou často velmi tragická a že by pozitivnímu řečení jejich
případů nepomohla publicit* a podpora vlád a perlsmnetů v zthraničí. Dokumentaci k jejich případům má k dispozici západoněmecké velvyslanectví
v Praze. Ne dotaz H.D. Genschera, jaký druh ekonomická pomoci může KIN poskyt
mam* vat, Václav Havel vyjádřil obavy, že poskytované úvěry mohou být promrhány a byl by nerad, kdyby naěe děti byly za patnáct let nuceny splácet mnohamiliardová dluhy, jsko je toau nyní v Polsku. úvěry by měly být poskytovány
jen na účelová inveatice, přičemž účelovost těchto investici by měla být
průběžně pod veiejnou kontrolou. V. Havel hovořil o Československu jako o
křšžovatce evropských dějinných proeesů. Proto jsme dodnes* zvláůtě citlivý
ne události ze srpna 1968 a jejich důsledky, proto taká zulaly nezávislá iniciativy v minulýeh dnech otevřený dopis parlamentům a vlódán pěti zemi
VarSavská smlouvy, jejichž vojska se tehdy na okupaci podílela. I v táto
oblasti by byla pro Československo jakákoli podpora parlamentů a vlád evropských zemi významnou posilou. íituace v Československu se právě v táto době
značně vyhrocuje a nyní j* důležitá, jak bude státní moc reagovat ne výročí
okupace dne
srpna. Václav Havel ministra Genschera upozornil, že v prostředí státní moci jcou fíly, která by a*
srpne chtěly z Václavského náměstí udtlet náměstí Nebeského klidu. V. Mrvel ministra mpazmwtt prosí, at
apeluje ne pana Jake&e v tom smyslu, aby státní moc napostupovalt ceátou konfrontace. Ministr Genscher ujistil V. havla, že zá^adoněmecká vláda situaci
v Československu pozorně sleduje a že události v na&í zemi považuje za velmi
důležitá. 0 problematice nezávislých inicirtiv a politických vězňů hodlá hovořit taká při svých setkáních s vládními představiteli. ítejně tak bude
hovořit o možnosti Havlovy účasti při předávání Mírová ceny nčmeckých knihkupců letos na podzim. Václrv ievel vBak svoji účsst na předávání téměř vylou<
čil, protože nemá záruky návratu do vlasti. Podle Václava Havla není možná
reforma hoapodářského systému bez současné reformy systámu politického. Také
současné zkušenosti Jc3arska, Polska a Sovětského svazu ukazují, že je to jediný možný způsob prováfční reforem. My včak nyní nejsme v situaci, kdy bychoa
bojovali o nový politický systém, zápasíme teprve o právo hovořit o něm,
]
řekl V. Havel. Nezávislá iniciativy usiluji o svobodnou diskusi k naléhavém
problémům e v žádném případě nechtějí sni napětí, tni konfrontaci. Setkání
H.3. Genschera 9 V. Havlem trvalo hodinu. Závěrem setkání vyjádřil Genscher
znovu svoji podporu nezávislým iniciativám e^požádal V. Havla, aby vyjádřeni
táto podpory zvýa přátelům tlumočil a zároveň aby řekl, že rozhovor s V. Havlem chápe tak, jako by byli přítomni i ostatní zástupci nezávislých iniciativ
Dne 13.7. ráno přijal H.D. Genscher také prof. Jiřího Hájka, během hodinováho
rozhovoru, který proběhl bez přítomnosti dalěích osob, se hovořilo o problematice vzt hů mezi oběma zeměmi v rómci helsinského procesu, Jiří Hájek se
soustředil předev&ím na oblast lidských práv, e to jak v konkrétní, tak i
v obecné rovině. Zdůraznil, že otázky míru e epoiupráce mezi jeanotlivými
státy nelze oddělit od otázky lidských práv. Prof. Jiří Hájek se zmínil rovněž o přínosu nedávno přijatého vídenskáho dokumentu pro celý helsinský proces, protože posiluje nezávislé skupiny, které tleduj* aituaci v oblasti
lidských práv e zároveň ukládá vládám, aby vycházely těmto skupinám vstříc.
Jiří Hájek připomněl, že na nedávné vrcholné konferenci Vcrěavské smlouvy
v Bukurešti se Čs. představitelé k tomuto principu znovu přihlásili; závěrečný dokument z tohoto bukurešťského setkáni obsahuje mj. formulaci, že nikdo
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nemá monopol na pravdu, zdAraznil Jiři Hájek. Ministr Genscher vyslovil tomuto stanovisku Jiřího Hájka podporu a současná vyjádřil sympatie nezávislým
hnutím a inicistiváa.Ujistil jej, Z* západonémecká vláda prosazuje ve stycích z ča. oficiálními představiteli obdobnou koncepci, kterou Jiří hájek
přednesl. Druhý den ministrova pobytu probčhly rozhovory * ^iločem Jakeěem
e Gustávem Husákem. Václav Havel poskytl o tvém rozhovoru s ministrem Gentchwrem krátký rozhovor zápodonřmeckd televiztí stanici ¿HD. Ministr Censcher přijel k rozhovoru i bývalého Čs. ministra zthraniínich včci Bohuslave
Chnoupke. Ha krátkém setkáni, které bylo uspořádáno ns letičti pfeá ministrovým odletem výhradnč s novináři NSR, Genscher prohlásil mj., že rozhovory s bývalými Cs. ministry uhrsniči Hájkem a Chnoupkem a s dramatikem
Václavem Hevlem mu poskytkly moinost, aby ti utgořil komplexnčjái obraz o
eitusci v Československu.

K 0 N R C

