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r-i-ns^v i - ík Rovnost útočí na nezávislé aktivisty
Dne 18/7. uveřejnil dění* Rovnost, Který vycnázi v Brně a je orgáne* jihomoravského krajského výboru KSC, článek s názve* K požadavkům výzvy Několik vět. Tento článek *i*o jiné ostouzí některé
iihomorrvské nezávislé aktivisty a také Ivana ¿rouše, Jiřího Tichého a Petra X*z Cibulku. V článku plné* polopravd a lži jsou ostře napadeni zej*éna signatáři Charty 77 dr, Rado*ir Malý a retr
pospíchal. Rovnost je obviňuje, že předávají informace ídeodiverzní* centrálá*, zej*éna Svobodné Evropé. a dostávají za tuto činnost peníze aniž by však článek uváděl původce těchto infor*aci.
Rovnost hovoří také o nepřátelské činnosi Petra Pospíchala ve spojeni s polskou Solidaritou, což v současné politické situaci vyznívá zvláóí absurdně. V prostředí nezávislých iniciativ se všeobecně soudí, že podobné články v oficiálním tisk* periodické* tisícka ji ze cil jitřit společenskou atmosféru a připravovat půdu pro
další represe proti nezóvislý* aktivistů*. fřipo*íná*e, že podobná
vyjádření jsou v rozporu se zásadami novinářské etiky e navíc čerpají z informací poskytnutých policií, která tyto informece získává často nezákonnou cestou. Takové informace gsou dále upravovány
pro propagandistickou potřebu. Nezávislí aktivisté nemají iemeř
Žádnou možnost veřejně se proti lžím a polopravdám tohoto typu
bránit.
Hané Holcnerové odebrán cestovní pas
H nu ňclcneroťou, signatářku Chrrty 77 f zástupkyni NMS navštívili
dne 21.7. dva pracovníci Správy ppsú a víz SNB a odebrali ji cestovní pas. V rozhodnuti, které ji současně doručili, se uvádí, že
není ve státním zájmu, aby byla v současné době držitelkou cestovního dokladu a cestovala do ciziny. Její vycestování by podle tohoto rozhodnuti, které nečitelně podepsal náčelník Městsgé správy
pesú a víz v Brně, bylo v rozporu s ochranou vniřniho pořádku státu. Je pravděpodobné, že odebráni cestovního pasu Heně Holcnerové
souvisí s její účasti na setkáni v Budapešti, které se konalo ve
dnech 1. a 2. 7. a o němž js*e teferovali ve VIA CS 040, body 1 a
11. Na tomto setkáni se jednalo o zřízeni nezávislého evropského
shromáždění pro *ir e de*okracii. V posledních týdnech byly cestovní doklady odebrány více než dvaceti nezávislý* aktivistů*.
Jopp Bímová projevila zájem o zrkoupení archivu ťetpa Cibulky,
americká folková zpěvačka Joan Baezová, které v měsíci červnu koncertovala také v Bratislavě, jfk js*e referovali ve VIA CS 033,
bod 8, projevila zájem o zakoupeni hudebního a dokumentárního archivu ťetra Cibulky. Tento archiv je nyní v drženi orgánů Státní
bezpečnosti, která jej zabavila při domovních prohlídkách provedených v bytě Petra Cibulky a v bytě jehomrtky e jeho přítelkyně loni v říjnu, kdy byl Petr Cibulka vzrt do vazby a současně proti němu bylo zahájeno trestní stiháni pro trestné Činy spekulace, nedovoleni
ho podnikáni e pobuřováni. Přestože je rrchiv vězněného Petra Cibulky nyní zrbaven, soud jeho případné propadnuti nebo zabráni nevyslovil a proto zůstává zetim jeho majetkem. Joan Baezová by ráda
zachránila kulturní hodnoty, které Cibuljcův erchiv obsahuje, rroto se
obrátila dopise* ne retre Cibuigu, jeho matku Věru Cibuixovou a krajského prokurátora Indru. V dopise Petru Cibulkovi Jorn Baezová píše:
uJek vile, snaží* se odkoupit Veši sbírku hudebních skladeb, nahrávek
a časopisů, tedy Váš frchiv. Jse* ve styku s Vaši *etkou a Vaši*!
přáteli. Doufá*, že se ná* náš zá*ěr zdaří. Jó a *i přátelé Vá* zasílá** pozdravy a přejeme Vám co nejvíce naděje a odvahy, jak jen
odtud můžeme. Věří*, ze se mi jednou podaří se s Vómi sejit. S lósKou Joan Baezová." V dopise Krajskému prokurátorovi JUDr. Indrovi
Joan Baezová informuje o svém záměru archiv ťetre Cibulky odkoupit
a sděluje své přáni mít, jestliže bude )coupé možná, k archivu přístup
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/pokr dování zprávy číslo 3/
bŘá osobně, nebo prostřednictvím svého zvoleného zástupce. Tím má
po dobu, kdy bude reti Cibule vězněn, ing. ¿vy Vidi fová zxR
z brněnského Liv dlr n provázku. Z .čv
Jo n 5 ezova je znói.
svými ČrStýai vystouieními na obranu nespravedlivě pronásledovaných lidi v různých Částech světa.
4. Poletí piáttlé v Prrze
U&e 21.7. ve večerních nodinóch uiicestov lo do Prahy P^t ^ivistú polské -clid.rity: cdíx úichnik, Zbigniev, J^n 8, Jtm ^itynaki,
Zbi^Li^.-. ^iuiík u jíircsiew <J.-t>inEki. Frvní tři jsou nyní po.1 nci
polské o Se^au. Pie jezd polských přátel přes polsko-českoslovanskou stótní hr nici proběhl bez jakýchkoli komplikací. Ihned po
příjezdu se v ječnoMm pražskům bytě seili k neformální bessáš
s nakterýcii nezávislými aktivisty.
BČ-hem nčkolik denní návštěvy se chtčji polští ktivisté sejít
: ucc^t viteli různých nt závislých iniciativ, zsjména se svými spolupr covníky
přáteli z Polskc-československé solidarity, jejímiž
vticlni politi hostij členy. V progr mn návštěvy je t<'íé setkání s vécl vem Htvlem
kardinálem ¿r ntiskem Tomáškem. Polětí přátelé by se rnoi xsetk li s bývelým prvním t^jetauíkea
i.lex 3dresi DubčekeM.
T.to rtáv?i1. v je prvním setkáním posl nců nové zvoleného polského
p rl nentu s nezévitiými ktivisty nejen v Československu, tle ve
východní Bvropé vůbec.
5.
tolikýth piiltLl v Pr ze poky čujc
Báno one 22.7. b ^ l i o T T t í posl*nci & nezávislí aktivi3té žbigniew
Janas, J n ¿itynski, ^dam Hichnik, Zbignieih Bujek t Airos^ w Jesinski piij ti piimasei českým, kardinálem Fr:nti-kem Tománkem.
Pii této audienci je doprovázeli sign táf Charty 77, katolický duchovní Václav ^ lý, pracovník naří agentury Petr Pospíchl a signatúřkt Charty 77 .Acna Kromóň^ová. Setkání byla též přítomna polská novinářka Kristýna Krt uscová. V průběhu půlhodinového setkání
vyjádřili pol&tí hosté velké sympatie polských kias- katolíků k Československu ? ujistili kardinále Tománka, že jsou si uobře vědomi,
že žijí v mnohem lepcích podmínkách pro činnost církve než v naáí
zemi, Cítí se velmi % vázáni odmínk mi, kterJ nyní mají, ¿by jich
využili ¡i ve prospěch Čechoslováků. Me otázku ádrma Michnika, v Čem
by nyní jhokli Paláci Československé katolické církvi nejvíce pomoci, odpo^ůdél k rdínál Tománek, že nejačležitějsí je v současné době co neťvétáí vzájemná informovanost o problémech, které nás tíží.
;:dčim Michnik, j kožto Šéfred ktor nezávislého deníku Solid rity Gazeta v-yborezo ho ujistil, že bude i nedále usilcvat o co nejpodrobnějčí inform*ce o p oolem;tice Československé církve. Zbigniew Jan.s iofornov 1 kardinál TomáSkr o podpoře poslanců Solidarity v obou komorách polského parlamentu provolání Hěkolik vět, se kterým
seznámili d&kou veřejnost. Kardinál tuto podporu vysoce ocenil.
Délf jej Zbi.;niev.' J m a s ujistil, že po lati poslanci Solidarity budou v pari:mentu intervenovat ve věci represí vůči kítolické církvi v Československu. Celé setkání natáčela zép doněmecká televizní
stanice
, N& závěr kssdinál Tomáaek podekov 1 z? etarost
o osudy československé církve a dodal: "Kdo re modlí, Qelá hodně,
kdo pr-cuje, dělá více, kdo trpí, dělá vše."
V detain programu polských hostů je oběd se zástupci Československých ne^áv slýcb inici tiv, pr c<*vní setxání a beseda v Širším
kruhu.
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Komuniké zc setkání Polsko-čs. solidarity
Ve dnech 21.-22. července se v Praze uskutečnilo pracovní setkání
Polsko-čs. solidarity. Setkání se mohlo poprvé uskutečnit v hlavním městě Československa a nikoli na hranicích á#ko dosud.
Účastníci proajednali celkový postup a taktiku činnosti a spolupráce v nové situaci, která se vytvořila v zemích Varšavské smlouvy. ^lavní pozornost se soustředila ne otázky, spojené s nadcházejícím výročím událostí ze srpna 1968. Hovořilo se o perspektivách
rozvoje demokracie po volbáčh v Polsku a o možnosti překonání důsledku invaze pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa. Óčastníci se shodli na tom, že zkušenosti polského kulatého stolu
má zásadní Yýxzqnc a rovněž inspirativní význam pro budoucnost Československa a naší části Evropy. Vyjádřili také podporu myšlence
evropského kulatého stolu č nezávislého helsinského shromážcění.
6s. zástupci ocenili podioru. kterou provolání Několik vět vyjádřilo 169 poslanců a senátoru, členů polského občanské poslaneckého klubu. Účastníci setkání zvláště zdůraznili nutnost okamžitéhopropuštění všech politických vězňů v československu. Dohodli se
rovněž na dalších podobných schůzkách.
Komuniké podepsali účastnici pracovního setkání Polsko-čs. solidarity Rudolf Battěk, Zbigniew Buje$, Jiří Dienstbier. Hana Holcnerová, Zbignieiy ^pas, Miroslav ^sinski. Krystyna Krizová, Ladislav
Lis, Jen Litynski, Václav Malý, Adam ^ichnik, Petr Pospíchal, Jan
Ruml, Jaroslav šabata, Anna Šabatové, Tomáš Tvaroch, Petr Uhl, #en
Urban a Saša Vondra.
Nezávislá skupina Polsko-čs. solidarita se veřejně vyhlásila 6.7.
1987. Vyhlášeni předcházela mnohaletá spolupráce nezávislých iniciativ v Polsku a v Československu, o jejíž rozvoj se od poloviny 80.
let zasloužili především Miroslew Jasinski s Vratislavi a Petr Pospíchal z Brna. PČsS byla vůbec první mezinárodní nezávislou skupinou ve východní Evropě, pozdřji vznikly Polsko-meáarská solidarita
a rumunsko-maáerská skupina Romania Libera. Činnost Polsko-čs. solidarity umožnila i vznik naší Východoevropské informační agentury.
V aoučesné době má Polsko-čs. solidarita Šest mluvčích, a to Zbignj.ewe Janase z Varšavy, Mircstawe asinského a Jozefa Piniore z Vratislavi, Jane Černogurakého z Br-tislavjr, Petre Pospíchala z Brna
a Annu Sabatovou z Prthy. ^ejí činnosti se účastní asi 12 polských
poslanců a senátorů. Součástí volebního programu poslance Sejmu
Žbigniewe Janase se stel rozvoj polsko-Čs. styků v rámci nezáv^r*
^ Polsk*-čs. solidarity, ^řesto však npní dosud teto skupina vg&lsku legalizována a polská cenzura postihuje informace o její činnosti. Ve Vratislavi vychází - zatím samizdatově - Informační bulletin Polekočs. solidarity.
7. Kritické připomínky na adresu Charty 77 z Če^ké Bělice
Devatenáct účastníků setkání ektivistů a stoupenců občanských iniciativ z Východočeského kraje, převážně z náchodská, napselo mluvčím Charty 77 dopis, v němž je informuje o této diskusi, konané 4.
7. 1989 v České Skalici. Signatáři dopisu požadují, aby se zvýšila
účast aktivních mimopražských signatářů Charty 77 na pracovních setkáních kolektivu mluvčích Charty 77 a navrhují, aby ne setkání kolektivu byli zváni i ektivisté z jejich oblasti. Kriticky i sebekriticky se vyjadřují o nedostatečné solidaritě s právě souzeným a vězněným Františkem Stárkem a přimlouvají se za to, aby Čs. i zahraniční veřejnost byla o tomto procesu důrazněji informována. Signatáři dopisu se také zamýšlejí nad možností obnovení for Charty 77, a
není-li jejich pořádání vzhledem k policejní represi možné, doporučují častější konání regionálních setkání, jež by byle spojene s diskusí s některým z mluvčích Charty 77.
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8. Dopis NMS-IDS Mi?h^.ilu (?orb^čovoyi
^ezávislč mírová s růžení - inicietiva ze demilirazaci společnosti zaslalo dne 19-7. otevřený dopie Michailu GorbaČovovi, který
se týká sovětské vojenské intervence do Československa před jednadvaceti lety. V dopise se připomíná, že 6s. mocenské orgány čerpají svou legitimitu právě z této intervence. NMS nepřímo kritzuje xzx
sovětské vedení ze jeho dosavadní postoj k této otázce: "Odpovědnost za minulost", uvádí se v dopise, "nelze přejít obecným proklamováním záead nevměšonání ani slovy o právu každé země ne vlastní cestu vývoje. Současná 'vlastní' cesta Československa není cestou demokracie, tedy ani socialismu v pravém slova smyslu, ohrožuje E uvolňování mezinárodního napětí, které probíhá v rámci helsinského procesu, a v poáledku současný vývoj v Československu není vlastní cestou naěich národů, nýbrž vlastní cestou československého vedení, dosazeného v rozporu se zájmy občanů právě těmi politiky, kteří rozhodli o vojenské ixxxz intervenci v roce 1968."
NMS vyjdřuje v dopise obavy ze zákroku, kněmuž by mohlo drjít při
shromáždění většího počtu občanů, manifestujících svůj nesouhlas
s vojenskou intervencí u příležitosti jejího 21. výročí. "Považujeme proto za žádoucí", píěe se v dopise^ "aby se Sovětský svaz
otevřeně vyslovil k událostem roku 1968 oeště do 21. srpna tohoto
roku, nebot odpovědnost, která na Vaší zemi leží, má ještě jeden
závežný rozměr: jasné, konkrétní stanovisko SSSR k této události,
která je jistě temným místem dějin nejen našich, ale i vašich národů, může odradit státní a stranické vedení ČSSR od konfrontace
s demokraticky smýšlejícími silami, kterou toto vedení v různých
formách stále vyvolává a která by právě v souvislosti s výročím
srpnových událostí mohla přerůst z forem inscenovaných procesů a
osočování ve sdělovacích prostředcích v otevřenou brutalitu, jež
by mohla mít tragické následky? Dopis podepsalo pě* zástupců NM$
a to Hana Holcnerová, Jan Chudomel, Jana Petrová, ^en Svoboda
a Ruth Šormová. -Dopis NMS ŘH M. GorbaČovovi je další výzvou, adresovanou sovětskéhu vedení, aby veřejně kriticky přehodnotilo
toto bílé místo nedávných společných dějin. 2 Tento požadavek vyjádřilo nedávno i Hnutí za občanskou svobodu, socialistický kluo
Obroda a rovněž Charta 77 spolu s dalšími nezávislými iniciativami. Podle názoru lidí, pocházejících z různých praztiEdi sociálních prostředí, gen raci a z ruznýchčástí republiky, očekává značná část obyvatelstva tento nutný krok sovětského vedeni s nadějí
a mnohdy i s netrpělivostí.
9.

rgánů diskreditovat nezávislá
pod názvem "Kdo seje vítr a kdo
_ se v něm obviňování občanských iniciativ z výzev k násilí či dokonce z terorismu již po manifestacích
na Václavakém náměstí v lednu t.r. Výbuch v Óstí n.L., který stranický tisk spojoval s činností nezávislých iniciativ, nebyl dodnes
obj&sn<-n a okolnosti případu vzbuzuji "podezření**, že teroristický
čin mořil být i záměrně zinscenován", uvádí se v dokume&ntu Charty 77. Nová kampaň ve sdělovacích prostředcích vypukla koncem i
červne. Případy požárů v severních a středních Cechách, stihané
jako záškodnictví, jsou prý v přímé souvislosti s činnosti Charty 77 a delších nezávislých skupin. V dokumentu se uvádějí informace, shromážděné Východoevropskou informační agenturou, signatáři Charty 77 a dalšími občany /viz VIA Praha CS 0%^bod<j7
/
o čtyřech mužích, kteří byli zatčeni a obviněni z účasti ne záškodnictví koncem června t.r. Žádný z nich není signatářem Charty 77, uvádí dokument Charty 77. Pokud jde o Jakuba Dubského,
syna signatáře Charty 77 PhDr. Inana Dubského, odvolává se dokument ne sdělení jeho obhájce dr. Hejduka, podle něhož obhájci nejsou zatím známy žádné skutečnosti, které by opravňovaly trestní
stíhání jeho klienta pro záškodnictví. Sám Jakub Dubský prohlásil
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/pokračováni bodu č. 9/
u výslechu, že své trestní stíháni považuje za politickou provokaci.
V této souvislosti dokument připomíná, že matka ¿akuba Dubského, paní Irena Dubská je manželkou aktivního politike ždeňka Mlynáře a od
roku 1977 s ním žije v zahraničí. I pokud jde o Julia ^asse a vicekrát trestaného ^ana Gřegoře, je podle dosavadních zjištění jejich
účast na záškodnictví krajně nepravděpodobná. Absurditu celé situace
vidí dokument Charty 77 v tom, že trestní stíháni proti pachatelům
požárů - údajně neofašistické skupině - je vedeno již od r. 1987, přičemž veřejnost byla informována o odhalení více než 30 členné skupiny
až nyní. "Jek je možné", uvádí se v dokumentu Charty, "že ve státě,
který vynakládá miliardové částky na vnitřní bezpečnost a kde je takový nadbytek policistů, že příslušníci SNB sledují disidentyteměř na
každém kroku, působí několik let organizovaná konspiretivní skupina
neofašistů, navíc údajně řízená pečlivě sledovanou Chartou 77, aniž
by proti ni Bezpečnost jakkoli HEzaséhle?"Charte 77 znovu připomíná,
ze jediným východiskem z neutěšené HBiitiEk společenské situace může
být pouze pokojný a trpělivý celospolečenský dialog. Ch 77 a dřlší občanské iniciativy zásadně odmítají jakékoli formy terorismu či násilných metod. Na její vytrvalé úsilí o dialog se státní mocí, který by
mohl směřovat k nápravě obecných poměrů, se Chartě dostává, kromě vytrvalého mlčení, jediné přímé odpovědi: zatýkání, biti, vyhrožování,
a další formy represí, nezřídka hraničících doslove s terorem. "Nyní,
když už režim nemůže existenci Charty 77 a dalších občanských iniciativ ve společnosti popřít", uvádí se v dokumentu,"přicházejí odpovědi další - tentokrát v podoDě lžité kampaně a obviňování z terorismu
a záškodnictví. Argumenty a slovník, které tuto kampaň provázejí,připomínají jednou padesátá léta, jindy zas Německo třicátých let."
Státní moci už podle dokumentu Charty nezbyv% nic. Kg než se uchylovat k podobným zoufalým akcím. "Snaží se ooviňova^ nezávislé iniciativy, že si celospolečenský dialog nepřejí a že chtějí konfriontaci.
Vinu za zruinovrné hospodářství, které no sobě zanechala, se snaží
svalit na druhé. Probouzející se občanskou společnost se pok uši zastrašit. Tato zoufalá akce ovšem nepoškozuje nezávislé iniciativy,
protože veřejnost - zejména po nedávných událostech v pražských ulicích - dobře ví, kdo si přeje konfrontaci A kdo ne, ale ohrožuje bud
lidi, kt(?ři jsou s největši pravděpodobností nevinní, anebo ty, kteří - jak nasvědčují dostupné informace - jsou vydíráni v tom směru,
aby potvrdili své údajné srojení s nezávislými iniciativami a tím svoji zlou situaci zlepšili. Čh 77 ostře odsuzuje tyto metody a podnikne
vše, oo je v jejích silách, aby odhalile pi3rou podstatu věci", konči
dokuFient Charty 77. Dokumept podepsali její mluvčí Tomáš Hradílek.
D^.na.^Němcová a Sašt Vondra. Podle dalšichinformací dosavadní vyšetřován:
Dubského se omezuje na zjišťováni, které restaurace v místech, kde byly požáry, kdy navštívil, aniž by byl dosud předložen sebemenší náznak důkazu jeho s olčení s pachateli těchto požárů, ^en
Gřegoř byl vyslýchán mj. nya své styky a Chartou 77, jimiž se před
svým zatčením ve svém prostředí vychloubal a o nichž uváděl zcela
smyšlené údaje. Některé smyšlenky o Chartěffa svýc& stycích s jejími
aktivisty uvádí i nyní do protokolu při výslechu obviněného. Jeho
%xRáKMx&$XXX údajné styky s Petrem Uhlem a Petrem Cibulkou byly předmětem svědeckého výslechu, jemuž byl podroben dne 17*7. Petr Uhl. Jeho výDOvěď byla zaznamenána ne video a na magnetofon, přičemž Petr
Uhl s natáčením souhlasil s tím, že si vyminil, %e obrazový a zvukový záznam nebudou veřejně přehrávány, V této souvislosti je třeba upozorjit ne to , že trestní řád zvukové a obrazové snímání výslechu
nijak neupravuje a Že není možno n&tit svědka, aby k němu áal souhles.Proto je možno takové snímáni odmítnout.
IQ.VONS k případu voriáke z povoláni Vítězslave Kokoře /Viz VIA CS
bod
Dne 31.5 byl vojenským soudem v Plzni odsouzen jedntdwacetiletý rotmistr čs. armády z povoláni Vítězslav Kokoř za vyhýbáni se vojenské
službě a ze svémocné odloučení k 24 měsícům odnětí svobody v I.NVS.

/
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Trest vykonává v NVÚ MS Ostrov nad Ohří. VONS vydal dne 18.7. k tomuto prípedu sdělení, v němž poukazuje na pstupně prohlubující se kriticky vztah V. Kokoře k politickěmu zřízení e na jeho narůstající odor k vojenské službě. VONS se nicméně celého přípedu ujel pyž pio
určité době a jistém váhání, protož^ jak uvádí, stát má právo ne ochranu své armády trestně stíhat ty, kdo neplní své rovinnosti, ač se
k tomu jako vojáci z povolání dobrovolně zavázeli VONS však spatřuje
prapříčinu uvěznění V.Kokoře ve skandální úpravě jeho služebního poměru, která prvek dobrovolnosti uzavřeni smlouvy velmi omezuje. Rodiče 13ti-letých ež 15ti-letých chlapců, kteří se' hlásí na střední vojenské školy, rozhodují de facto nejen o studiu, ale i o dalších 15
letech služby, kterou e rmáda po absolvování školy vyžaduje. V Kokoř
žádal dvakrát o uvolnění z armády do civilu, žádosti byly zamítnuty.
VONS považuje postavení vojáků z povolání, kteří jsou proti své vůli
nuceni setrvávat v armádě, za nerovnoprávné a navrhuje*konkrátní změny poamínek smlouvy, ktereu uzavírají.
11

. BeszBlO už není sunjzdatem
27. číslo madarskeho cesopieu BeszOlB /Hovorna/ vyšlo v minulých dnech
jako poslední číslo, vydané samizdatově. Od záři bude vycházet jako
normální týdeník. Kulturně politický časopis vycházel řadu let v rozsahu 120-130 stran jednou za dva až tři měsíce. Redakce zůstává původní. tvoří ji Ferenc KCszeg, Jánoš Kis, Otilia Szoltová a Jánoš XEHřat:
Kenedi.

12. Sbírkp ní panžele Hochmgnpvy
/Viz VIA CS 043 -bod 2/
Požárem domku, který byl pravděpodobné úmyslně založen, ze dne 13.7.
vznikla manželům Františku a Olze Hochmanovým škoda více než 100 000,Kčs. Aktivisté nezávislých iniciativ se proto rozhodli uspořádat sbírku, která by alespoň částečně jejich finanční ztrátu uhradila. Příspěvky do sbírky je možno zasílat na adresu Anna Hradílková, Olega Koševého 17, 160 00 Praha 6.
13. Kranský soud v Hradci Králové převzal obžalobu v tr. věci proti F.
V minulých dnech zaslal okresní soud v Ústí n. Orlici krajskému soudu v Hradci Králové trestní spis s rozsudkem ve věci Františka Stárka a Ivy Vojtková. Jak známo, byli oba okresním soudem dne 28.6.1989
odsouzeni, a to F. Stárek k 2 a půl roku odnětí svobody, Iva Vojtková k tresíu podmíněnému. Po neúspěšných ookusech přidělit jednotlivým soudcům tento případ k vyřízení obviněni, přijal obžalobu JUDr.
Špryíxňar. Termín veřejného zasedání tohoto odvolacího řízení nebyl
dosud určen.
^*Dne 23.7?^oíjele^s^upfna^p^ti^a^tivistú^Poísko-^s. Solidarity, kteří
jsou v Československu na návštěvě, z Prahy na chalupu Václava Havla
na Hrádeček u Vlčic v Podkrkonoší. Polští hosté zde za doprovodu mluvčího Charty 77 Saši Vondry strávili celý den. Přítomni byli rovněž
pracovníci"čs. nezávislého videožurnálu a nezávislí novináři z Polska
a Československa. Diskuse aktivistů Solidarity s Václcvem Havlem trvala 15 hodin. Její halvní témata se odrážejí ve dnou rozhovorech,
které zaznamenal pracovník VIA Petr Pospíchal. V rozhovoru mezi Václavem Ha/lem a Adamem Michnikem objasnil Adam Michnik svou koncepci,
zveřejněnou v deníku Gazeta Wyborcza, podle niž by Solidarita malá
v současná době vytvořit koaliční vládu s reformně orientovanými členy PSDS. Na přikladu převzetí vládní noci v polovině sedmdesátých let
ve Španělsku Ad m Michnik vyvrecel Havlovy pochybnosti o možnosti vytvořit již nyní vládu Solidarity. Lidé, kteří nás zvolili, uvedl Michnik, neočekávají, že budeme v parlamentu odhalovat, jak je komunismus
ŠDatný: to dobře vědí sami. Očekávají, že přispějeme k řešení katastrofálního stavu, v němž se nalézá Polsko. Další diskuse mezi V.Havlem a X3
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a
A. Michnikem se týkalo možnosti r vize oficiálníhh stanovisk parlamentů a vlád pěti států Varšavské smlouvy na vojenskou intervenci do
Československa v roce 1968. V. Havel v této souvislosti připomněl nedávnou výzvu nezávislých iniciativ, adresovanou parlamentům a vládám
intervenčních států. Podle Adama Mlchnika má setrváváni ne původním
stanovisku k tété vojenské intervenci velký význam pro všechny reakční sily nejen v Československu, Ble i v Polsku a v SSSR. Dokud k revizi stanoviska nedojde, cití se tyto síly bezpečné. Připomněl jasné
stanovisko Solidarity a osobně Leche Wal?sy a informoval Václava Havla o svých rozhovorech na toto téma. které vedl nedávno v Moskvě.
U tekzvané mezioblastní skupiny Sjezdu lidových poslanců se setkal
s jasně odmítavým stanoviskem k intervenci roku 1968. Sovětští poslanci však Adama Michnika upozornili, že hlavni příčin u. proč SSSR
nemůže dosud veřejně uznat chybnost vojenského obsazení Československa v roce 1968, je stanovisko československého vedení, jmenovitě soudruha Jakeše, který se obává negativního vlivu takového prohlášeni
v řadách KSČ. Adam Michnik označil v Moskvě i nyní při rozhovoru s václavem Revlem Miloše Jakeše za člověka, který háji své kastovní zájmy
a nikoliv zájmy xxgikBiixxxájzy československé společnosti: jeho pozici označil za ktstovní egoismus. V rozhovoru s Jzenem Li "týnským, který se týkal mimo jiné nutnosti obrany politických vězňů a všech těch,
kteří jsou pronásledováni 8 nemohou se sami bránit, vyjádřil tento poslanec Sejmu názor, že v Polsku pomalu vítězí nový typ myšleni pokud
jde o otázky národní a mezinárodní. Dosavadní zaměření na čistě polské problémy a zájem omezující se na jednáni s Moskvou a se ^ápadem
jsou postupně nahrazovány přesvědčením, že při rozpadu impéria je nutno postupovat společně a hledat společná řešení podobných problémů.
se rozvíjí myšlenka společné federace národů východní a střední
'propy a z oblasti, která zahrnuje Polsko, Československo a Ma&arsko,
ye tyto představy týkaji stále více i národů Sovětského svazu včetně
*%tuska.
Po noci strávené v domě Václava Havla odjelo pět aktivistů Polsko-čs.
solidarity do Prahy, odkud Zbiggiew Bujak odcestoval letecky do Varšavy a Zbigniew Janas, Jan Litynski a Adam Michnik v doprovodu sign.
Charty 77, člena socialistického klubu Obroda a pracovníka VIA Jana
Urbane odcestovali do Bratislavy, kde byli ve 14.oo hodin přijeti A.
Dubce^em v jeho domě. Intenzivní rozhovor p.slanců Sejmu s bývalým
prvním tajemníkem UV KSČ trval více než tři hodiny. Alexandr Dubček
v něm odpověděl na četné dotazy poslanců, které se týkaly vývoje v
Československu v posledních 35 letech. Mluvilo se dále o současné
situaci v Československu a v dalších východoevropských zemích. Zvlštni pozornost byla věnovina vývoji v SSSR. Diskutovalo se také o blížícím se výročí vojenské intervence 21. srpna 1968. Obě střeny považují
tuto intervenci za naprosto nepřijatelný a protiprávní akt, který musí
být oznečen za neplatný od samého počátku. Adam Michnik informoval
Alexandra Dubčeka o svých nedávných jednáních v Moskvě včetně těch,
která se týkala situace v Československu. Popsal i své dojmy ohledně
vývoje v SSSR. Na závěr poskytl A. Dubček krátký rozhovor polskému
deníku Dazeta Wyborcza. Před vilou A. Dubčeka bylo během návštěvy
polských poslanců několik příslušníků SNB, kteří však nijak nezasáhli.
Bylo to podruhé, kdy polští hosté zaznamenali přítomnost čs. policie.
V prvním případe dne 22.7. hlídkovali příslušníci SNB před domem, v
němž žije Jan Urban, a filmovali videokamerou příchozí, kteří vcházeli
do domu, aby se účastnili besedy s po3.&kými hosty. Filmováni byli i
Poláci. V Bratislavě policie nefilmivala.
Po návštěvě u Alexandra Dubčeka odjeli polští poslanci s Jonem Urbanem
do bytu Pavla Carnogurského, který žije v Bratislavě. Pavol Čarnogurský je bývalý funkcionář Ludové strany a jako účastník protifašistického odboje je nositelem čestného kříže polské Zemské armády /Armija
krajowa. Polští hosté maji strávit v Bratislavě noc a ráno 25-7.89
maji odjet do Varšavy.
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