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BtUKftr* Malítttul Ti

Oslavy 200. výročí francouzské revoluce předzntnenalt manifestace, kterou
8.7. urpořád ilf futcouzfkd levice ne nám. ^eetilly v Paříži. Konala ta
pod haslém proti dluhu, apartheidu a koloniím a její účastnici poiaaotali
pln* a okomžité odepsáni astronomických zehrcničnich dluhů zeni tzv. třatiho twSta. M^nlfeatujici proteftov^li proti politice fr;nc^uzs*cé viády,
proti zneužiti Ofluv revoluce, proti eetkéní představitelů tedai nejooh^tšich zemi ev2ta v P^řiŽi, tle i pnti repraeia v Líně; znélj zae heslo:
"Pekingy víech zemi - spojte ae!". Manifestace te zúčastnili i nedávní c&Zenci z Činy. Při pochodu pařížskými ulicemi čli vedle eebe aíaxime Grenetz,
člen politbyr? ÚV KS Francie, Alain Křivině, představitel trockistické
Revoluční komunistické ligy f Jtcq<i*& Oeiilot, biskup evrwaxský. Odpoledne
ee manifestace zúčastnil* 19 0OU lidi, večerního koncertu na nám. Bzstilly
100 ^^0 lidi. lyzwu k táto jnniíi*sit ci ; 3dep Lr řf.cr ťrencouzsgýcn politických s kultmnich osobnosti, od anarchistů pře? komunisty e socialisty až
po levicová katolíky, odnor. k této výzvě přičlr i ze zahraničí. V československu ji poue&Sfli Jan aartůnSk, loadč bvořóx, Sartin Hekrdla, Rrika
Kadlecová, Jen Klement, Luboč Kohout, uiloš Kutv^rt, Petr KuŽvart, Dalibor
Kubik, 71^dimir áíhř , íarie žiliovó, Petr Uhl e %ertin Zikeě. Z ťolekp by^o
zveřejněno eedm fignatářů z vedeni Polské cocialietické strany, včetně Jozef
Piniora, Zuzr <y ^vbrovaké a riotra Ikonowi*ze. mhletien k v./hranfnámu politickému postoji výzvy nebylo ve východoevropských zemích snadné podpity
ziskat. Fntd oroto oyly zveřejněny jen po jednom oodpise z EbSR a Haáarfke.
M * ae k výzvě připojili Boris Kagarlickij a ¿ndreds Hegedue, býv. mcáersky
minirtr zahraničí. ,utorea výzvy byl francouzský fpirovctel Gilleř 'erruult.

*Dne
v^ll*hoáin"p^i&!i^k^doa!:u^t. 13 v Hočtálkově ulici v Praze 6-tiřevnovt dvn pfirlu3nici rt3, kteři chtěli předvést majitelku domku Oiju Hofmuno
vou k výrlechu. Vlastnici této nouzové ftavby manBelá Frantiček n Olga Hochwanovi jrou ftgn^+áfi Ch 77. Vloni v srpnu byl v domku proveaena domovní
prohlídka v rámci tr. ?tíháni ve věci pobuřování, k němuž mělo dojít výrobou
e roz&ifováním letáků Českých děti k aanifertaci 2!. yjtpna. V lednu t.r.
vahe*l vyšetřovatel StB konkrétní obviněni z tohoto tr. činu přítelkyni manželů Hoch?ifnových Lucii Váchové, k poudnimu řízeni do:ud nedočlo. Stb naléhala již vloni, aby nouzová stavňa hýla v rámci fTnace zbourána, " červnu
t.r. vAak NVPpz zručil rozhodnuti OHV pro Prahu 6 o demolici. Když dvt příslušnici ItB přičli vyzvat O. Hochmanovou, aby í nimi Sla k výslechu, první
věc, ne kterou se ptali, bylo, jak to, Ze ten do^ek ještě ftoji, že měl být
dávno zbourán. Ol^s Rochmanovó odmítl* s policisty jit. Eekli tedy, Že ji
pošlou piedvolánku nap příští týaen. Vyptávali se také, koe je její manžel.
Krátce po rozhovoru s občma přielučniky &to úlgs Hochmuová odešla z domku
spolu ae svou přítelkyni, si^netářkou Ch 77 berborou Veeelou, která ?e do
domku před nčkolihe dny nestěhovala. V odpoledních hodinách domek vyhoíel.
I když člo o nouzovou stavbu, Bkoda přeeahujeH 100 000,-Kče, protože byl
požárem zničen pr:ktick3 celý, včetně větviny nábytku, zaříxeni a vecí uvniti
domku. Podle informace policie začal domek hořet ve 13 hodin, podle sousedů
v 16 hodin. Přivolaným požárníkům se podařilo zrchránit jen wen6i Čáft majetku manželů Hochamnwých a Jarbary Veselé. Před le. hodinou, v době, kdy byl
požár uhesen, při6el ťrentiček iochman, kterému přiflu&níci V& ztbránili vynděet věci resp. je zabezpečit před dečtěm, který re fpustil. Odvezli ho k
výslechu. Po IR. hodině přičls Liga Pochnpnovš a barbare Veselá. ,ni jim
nedovolili přieluÉnici VB věci zabezpečit. Barbora Veselá chtěla odnéft některé své věci, ntpř. ^axety. Nedovolili ji to a nesmtlc fi vzít sni do is
od přítele z Anglie. Hekli ji, aby evé věci uložila do zá?uvky e obč mlado
ženy musely vyhořelý domek opustit. Druhý áen ráno, když Cis/ ochmanová
přišle k domku, byl etále střežen přislučnike^ VB, který potvrdil
že domek
byl hlidán celou noc. Uvnitř domku byl jeden ze dvou přielučniků ítž, kteři
*e minulého dne podiv*vall ncd tím, že domek ječtě řtoji, e prohlížel tam
nespálená věci e piremnosti. Odmitl Olze Hochmanové říci, jak te jmenuje,
prohlásil pouze, že je odborník na požáry, rot*, co uniformovaný i neuniformovaný
policisté odeěli a po příchodu Barbery Veselé se ukázalo,
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/pokrsčováni zprávy č. 2/
Za vřechn^v le.jí věci, které uložila do určené záfuvky, zRize&y* ?lo o s-pnf.
kazety, časopis iiavoív*r revue a pireanorti. utratily re i věci manžeíů Hofmanových. Danek mvětívili i údajní nrycovnici kriminály, kteíi ře nijak
netajili tím, že jde o případ žhářství - podle nárledků požáru 3 lze předpokládat, že poKdr vznikl v kuchyni, amtincs*** jediné zděné míttnosti jinak
dřeveného domku, a to politím linolea hořlavinou - linoleum totiž zhořelo
zcelf. Tito pracovnici e chovrli k Lize hochnanovd arogantnč a hrubé, naznařovli ji, 2e požár založil určité někdo z jejich nepiátel v nezávislém
prortředí t ěkodolibě se vyjadřovali v tom smyslu, že je to odplata ze nezávislou činnost manželů Hochmanových. Domek nebyl pojiřt^n. UPv v ťraze 6
přidělil manželům HSKmmovým náhradní přirtřeěi a doporučil jim, aby ťi
nodali žádost o byt. Vylíčená okolnosti vzbuzuji oprávněná podeziení, kdo
byl pachatelem tohoto závažného tr. činu: v aáželech Itochntnových vyvolávají potit, že jsou poňkozeni nejen žhářstvím, nýbrž že se nalézají v bezzákonném e bezprávném postaveni a navíc jsou oběti celkem nepokrytého výsměchu.
Í.padr3ení Jiřího ..¿ňkt
Středisko pra vzděláváni dospělých, což je instituce heaenské zemské vlády
/HSR/ pofáóala * t&fhto dnech turistický vzdělávací zájezd do Čeakofloveneka. V jeho ráati pozvtli oi^anizátoři zájezdu nakolik Českách historiků
a vědeckých pracovníků, aby účastníku* zájezdu přednášeli. ílo o Jaroaleva
Optta, Jiřího Há^ t , Jan.!r Xurhla, Jana iena t *. ^jtécha onzla. Zajezo účast
níků x Hf H byl ubytotán v hotelu vlympik, kde měly být také přednášky. E,tB
varovala jednak německé turisty, jednak některé přednáeejici, a oznutila
jejich plánovaaá aetkání za provokaci. Jiři Hájek varován nebyl, přijel 14.
7. po 3. hodině k hotelu vlympik, kde oyl před zraky německých účastníků
zájezuu zao^Žen Státní bezpečnosti m odvezen na odděleni VB. ťfi nezákonná
oeobni prohlídce mu byle odňata i pozvánka ne recepci na francouzském velvyslanectví, již se měl účastnit týž den. Becepce na zahradě Buquojského
p?*16ce se konal: k ÍCO. výročí francouzská* revoluce, učnrtnili se ji oficiální představitelé včetnř ministra zahraničních věci Johanese, pražský
diplomaticky sbor i pozvaní aktivisté nezávislých iniciativ a dalai hosté.
Policie Jiřímu Hójkovi v účasti na recepci zabránila tím, že ho n^ odděleni
VB zadržovali a pak ho odvezla až do Zahradního města, kde bydlí, a v době,
kdy recepce už končila, ho tam propustile. Jednáni rtíi t?e považuje v prostředí nezóvirlých iniciativ sr záměrný nevlídný akt vůči Francii, a také
vůči USB, jejíž miniítr zchtaničnich věci pozval denpředtim Jiřího Hájka
k rozhovoru a která je domovskou zemi h-Sfenrkého Stiedicka pro vzděláváni
dorpělých, jež nevydařený zájezd do Prahy pořádalo, uřrdy NfH proti zsdrřeni
Jiřího Hájka protestovaly, a to jek v ťraze, taktv Bonnu.

Zádoet o zastaveni včech perzekuci nezávislé kultury v Československu a o
oksmXiť! propučttnl FrantiBk^ ftárka podepřá&o do D.7.1^6^ už 67t* občanů.
Jsou mezi nimi cpicovatelé František ¿svliček, Zdenčk Botrckl, Ludvik
Vaculík, Ydclav íkvel, artin.
Šimečka, Milan Uhde, Lenka rocházková,
Bva Kantůrkovi, Karel Pecka a Miroslav Zikmund, básnici Přemysl Rut, undraj
StankoviČ, Petr Kabeě a Pavel Srut, literární vědec Miroslav červenka, literární a divadelní kritici Eargej <4echonin a Milan Jun^mann, filozof
Ladislav Hejddnok, hudební kritik Jan Rejžák, scénárista Jiří Křižan, herečka Vlasta Ohramostová a písničkář Peti Lutka. Osmnáct občanů z ¿eské skalice,
Náchode, Trutnovs a Nového Kčft& n. Metují zafla&o Ča. úřadům protest prpti
odsouzeni
stárka a I. Vojtková. K hlavnímu líčeni a k rozsudku nad i.
Stárkem, který byl zt vydáváni undergroundcvých čssopitů Vokno a tóknoviny
dne ¿8.0. odsouzen okreEnim soudem v Ústi nad Orlici k dvěma a půl rokům
odnětí svotody v II. MVf, vydal Výbor nt obranu Františka ítárh-a cne 14.7 +
prohlá5eni, které obsahuje podrobný popis hlavního líčeni; přilchu tvcii
závěrečnú řeč Frsntifka Ctárka před foudem.
'.řgllM
- H H l E ť v ř Pit?**
!'7 občanů, převážné z východočeského kraje, zaslalo před odvolacím řízením
v tr. věci proti Stanirlavu Pitaóovi minifterftv* vnitra a generální prokure-
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tuf* ČS3 o#tici, požadující zrueeni roztuuku ^rvdho etupné. )odepsaní soudí,
ž. pii zajiř^ování 2 7 . října n.r. klí.dl í.Pitai, p m n ^sivni odpor a Za
je vcrkuteřnosti stihán ze tvé non*onfor*ni názory. d^k zn^no /viz
Os
042 - 6.bod/ byl u ocvolaciho soudu trest odáéti fvobody ítanicla\,n iitače
snížen * 1C nf 6 m?siců.
MOCÍ QfifOUKtn
oovočcvý i uo v rraze, jehož yenátu píedfe^al pplk. Jen Lxníborg,
dne lů.7. 251et.4h* vioToncellittl Vladnna Kočího zt mniPtouptcl
zAkírnrr vojenKá sluř ^ k tre^u odn't. v^tùdy v tr^^ni 16 ..Pííců ; v.řkonea
v I.MVí. Vladan Kočí byl za odpíráni vojenské flur.Cy p o t m t á n již vloni,
A to li? tačíici ^dn^ti fvahůí.^, z niclJl vStk vykonal jen dva f půl míříce,
protone
na něj vztahovala amnestie prezidenta republiky* * hlavním lícaní^
které te nyní konalo u vůjenského obvodového roudu v Prese, ntplijtl piaďcedr ? entitu řpoletenrkou záruku nabízenou Hezávitlýr^ mírovýn Pdruženía 6 ti*,
Ze ve paye lu zákonu není NME orgtniz^cí, kteiá by takovou záruku mohla nt bizet. ťri soudním Jednáni byly opět konstatovány náboženská motivy jednáni
Vlsd^r.t Kočího, který nemůže, jfk uvedl ve fv<í závěrečné ïefi, vykonat vojenskou pfis^hu, protone by ho srv&zovala k piipaónému použiti zbraně vůči
bližnímu. Jfk Vlrďan oči t*r i soud v odůvodniní rozzuuku ooukázali na zainy
v zákonných úpravách vojenské povinnvřti v Polsku a v -^adar^ku * ns možný
vývoj tímto fstřrem i v Cstkoplovenpku. ¿oud v&sk konttatoval, že poule dosavadních zákonů je Vladun Kočí vinen. Odpíráni vojenčkó flužby re ftává
pravděpodobně určitýa celotpolečtnsk^m problémém; jen k útvrru, k němuž
mři nťtoupít Vlrtan Kočí, nenm toupili krom< nčho ovs atlůi branci. Jozrudek
nen^t ^ právní moci, Vladan Kočí i prokurátor si ponechali lhůtu np rozmyšlenou k ;ííp^dí! K!U odvoláni. Krotat rozsudku vyhlásil čoud i urnereni,
jimž rozhodl o prop.átčni Vladana Kočího z vazby, loto rozhodnuti zdůvodnil tím, že Oťlči odvod branců je až v fijnu t.r. e Že do té doby nestoupí
Vladan Kočí, stane-li se roztudek pravomocným, trest oan^ti tvobody. irokurátAr voak poo*l proti utne^eni stížnost, *teiá má odklauný účinek, takže
Vledan Kočí zdztavá dáie ve vazbě. o stížnosti prokurátora bude rozhodovat
vyňáí vojenský soud v Příbrami, a to *iřive než uojue k oovolccí^u iizcní.
Vladan Kočí je ženatý a ottc 41eHho dítěte. ^dreta snažel^y; Hana Lo(í,
Jánsk? vraek S, H 8 ôu Praha t.
7. Dn.^i polPAf / P^d n<m<rí 3 „
vo.len^
,
Dne 11.7. předalo sedm aktivi-tůN^P a KPP v knncelafi prezidente republiky
dalBí podpisové archy pod žádoetí o milost pro Vl^dana Kočího, Jana fubrte
a vSechny oztntní odpCrafe vojenská flužby. Podpifová archy přijal Člen
sekretariátu kanceláře p. Fiedler. ^odpifů bylo 98, takSe od vzniku petice
dne 15.6. doaáhl celkový počet jejich fignttúřů 397.

JuDr. Jiří Machourok, obhájce a právní zástupce věznčnJho Petra Cibulky, podal #m%mnx jeho jmáaea dne 10.7. Zdeňku Hořenímu, fófredaktorovi rudého práv*
žádost o tifkovou oaravu. Uv3di v ni, Že formulace Plánku v áF ze 7.7. o
P. Cibulkovi "vyšetřováním bylo prokázáno..." je nepravdivá a dotýká re
jeho cti. Jde o nepřípustná ovlivňováni veřejného mínání i konečného rozhodnutí vo v^ci 2 né, jrkož i o poruření z^stdy présumée neviny. JUDr. Aachot
rek sou? rn navrhl zi.čn- opravy: "Jn* 17.7. 1
b;, 1 v
nt str. L uveřejněna zpráva o skonřeni vyňetfováni trertná Činnorti Petra Cibulky pod názvem
'Záv6r vyšetřování'. V t^to zprávě byly uveřejněny nepravdivá a pravdu zkreslující údaje v Eáeti začintjicí slovy 'Vyšetřováním bylo prokázáno...' o
končící Blovy '... a prod j tickovín více než 25
íčs*. fprá7ně mělo být
uvedeno:'Podle doravtdnich výrledků vyĎstřováni mři Petr Jibulka prodnt
magnetofonové pdíky, kazety a pisejmořti v hocnotč aři
Jo^
^ prodej!
pásků e kazet měl zíektt prospěch 56 000 Kčs. Titkoviny prodal celkem za
částku 25 363 Kčs, případný prospěch nebyl doeud vyčíslen. O tom, zda se
jmenovaný skutečna trestné Einnocti dopustil, bude v konečné fázi rozhodovat
soud. '
-choutek v Ž/.dofti o tit govou o,rrVu dále uvudi, ;e ne^veiwjni-lj
RP navrhovanou opravu, bude narok Petre Cibuklky uplatňovat cestou soudní.
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9.
* vlrle;<y w ttřov^i v tr. vtci nrott rt^nitlrvu
DÍt ^.'/I h.ylo xlooř-rtí.. se ^ z J u d v iA^
íýrlsd^ vyčetřovdní v tr. 7*cl
proti t. ^vátdnu, Ptih!n4r*u jednfk pro pobuřov-ni zt ŮČRSt n^ zhotoveni
e rozAiřovdni oetice SťUtA a dopisu vrcholný* státním orgánúa, jednak pro z
ztěžováni výkonu pravomoci veřejného činitele a útok na ve:ejnáho činitel*
v souvirlo^ti r úBtiftí it. ..evdtčho n* prvcmájovi mnnfmtrti v Prszs a
jeho ndrladny* uvč^n^nim. :tanisl:va Dsvdtdho * jeho obhájce JUÁR-. Jiřího
Machourki f azónoval na
TNU v t^rnč s výfledk; vyšetřováni vyčet ovetel
mjr. JUUr. Jun komínek. Kw rpisu plyn*, %e ze 76 pfeovolsných rvčdků ohledně
tr, činu pco fovóni jich 56 odmítlo vyoovidet - pfifemi 5 z nich bylo pokutováno po 590,- Kča - e výpovědi zoylých 18 sv^dkS jiou jsho důxaz proti
D*v4t4*u n*? KOu3iteln4. f ezn< pováni nebylo dokonřano, bud? v nřm pokrsčovdno
24+7. <*t9nielsv uevdtý nnvrhl doplněni dokazováni výslechem dalůich fV6dk&t
přítomných 1. máje n: Vdcltvsk^m náaSrtí, dále nagnetofonpwym zázn?mea, odňatým státní bezpečnosti l.mdje at< Véciťvskám náačsti korespondentu baC
Mlshovi Gltnnymu a výfl chea knatara^ane P*. televize, který pořizovrl při
prvomájov4 amife?tf ci zásnf*, jenž je součásti trestního ypiru.
10, Pochod rútiJarit, s ooiitifnýiti
1^.7. upujiáo ii xtivirté r UtOU-enci nezuvi? 'eh ínic^rtiv z* řevr^východnich 5ech pochod solidarity s politickými včzni. Celodenní pochod z^čal
v 9 hodin v *FVÍLovicich. tn rtr^tu oylo piet ^o uí-rstniků e pét vozů
jejíž příslušnici při kon+rule oočans^ýcn průkazů odvezli jednoho účastníka,
který tento doklro nemél v pořádku, aidiči jednoho doprovodného vozu odebrali technický prňkuz. Pochod směřoval přes Jpici uo MořiČek, kde byl občd.
Při m
zadrželi e ouvezli priflusnici řta jednoho z ú#n#zstniků, e to
Stanislav^ Pitaše, xtwrý oyl mmz 12.7. pravomocné odsouzen k trertu SwetimPfiřniho odnětí voooay z? konflikty s rtb. Jne 13.7. nu povolil předseda
eendtu okresního soudu v Ndchodč 3m#sični odklad nástupu do výkonu trestu,
a to z rodinných důvodů. Stanislav PitaS byl po zrdrženi odveZen ne OS EMB
v Ndchodč, kde byl zndrKován
do večerních hodin. - ^ Eohoutovč, kde pochod končil, m6li orgrnizdtofi pronajaty pal. Při vstupu do sólu zjiftili,
Že v n&m tedi 30 přitlučnikA Lidových milici a výčep je obsazen přizlušniky
Stdtni bezpečnosti, kterým velel mjr. Dubec z Irsdce Králová* fv3ho záměru
uapofádot společnou besedu se proto účastnici pochodu vzdali e rozjeli se
do svých domovů.
dti z* Mottoň k udlloatm* v čině
rve ""
! !!
t
+ v ^íné, j^k ss gpmaevilo v če. ed%lov cích proříleocít-i r v
v d-uise
čz. vlútič Z
J m u Petrová,
^^Ka***^ M nutit JAAJV.I.
3^.<r/te<k < w v
r^uteníy, o tol^v jíci
ní. Z í -d.A A6V-*ěi.0VHMÍ

—
tepofádelo velvyrlínsctvi UE & besedu, na niž se seřli rignatáfi
Charty 77 Ftanisluv devátý, Véclsv Atlý, Martin Pnlouá, Petr Pospíchal,
Jan Urbnn a Zd.ntk Urbánek t pracovníkem Státního departmentu /ministerstva
zahraničních vcc^ USA/ Jiaen .vlhartem, který byl v ČetkoElovensku n&
návSt*vP. Jiň Fwihnrt j<? ředitelem kanceláře pro východní Rvrcpu n Jugoslávii. V nřkollhMhoninov<4 diskusi ce hovořilo o situaci v "eskcslovtníku a
sousedních východoevropských zemích, z+jmgnE pokud jde o lidčkú právc a
americkou zahraniční politiku, kterd md uplatnováni a rozšiřováni lidtkých
pr%v v Ceskoslovenfku oodporovet. V táto rouviflosti byly probírány i podmínky dosud poskytovaných a budoucích rmcrických úv#r&.
+2. t,6koli* včt oode.ir;Lo ¿H*tljHř
T;. oLCanA
Jrk
v Ir izo dne 1.7.
Ch 77 ÍHÍL V^nciL. petici (t. veiejnostl
Wákolik včt podepcrlo jiE více neů 6500 občtnů. Haoho podpimvých fr^hů
je na cestč. Text peticc cc poctupnč rozšiřuje do včech miet republiky a j*
podepisován zejr?:4n: ne pracovištích.
14. podPVř návrhu n^ udílení letošní Nooelov.v ceny míru V. ilrvlovi
Výbor nr podporu ndvrhu udBlení letoini tiobelovy ceny míru V. J pvlovi dne
15.7. oznéail, že ukončil svou činnost. Ne podporu návrhu shromáždil Výbor
podpiay 4377 občanů, podpisoví archy poftoupil Nobelovu úetsvu v Oslo.

