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Manželé Kořínkovi propuštěni z psychiatrické léčebny
Okresní sóud v Kroměříži, jehož senátu předsedal JUDr. Jindřich Urbánek, rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 13.7.1989, že manželé
Karel a Jindřiška Kořínkovi se propouštějí z ochranného léčení, Ústav
ní ochranné psychiatrické léčení uložil manželům Kořínkovým okresní
soud ve Znojmě již v roce 1985, oba se však po čtyři roky skrývali ve
snaze vyhnout se hospitalizaci v psyhiatrické léčebně. Dne 10.5. byli
manželé zadrženi orgány SNB a umístěni v psychiatrické léčebně v Kroměříži. ^krerní soud v Kroměříži rozhodl nyní o jejich propuštění na
základězaaleckého posudku MUDr.Jiřího Pejchla a nenařídil ani ambulantní léčení. Usnesení soudu se stalo téhož dne áevomocným a manželé byli propuštěni. Jejich případ má počátky v 60. letech e je značně problematický. VONS s Ccharta 77 v jejich prospěch nikdy neintervenovaly a nepřidaly názor, zastávaný některými přáteli manželů Ko^
řínkových, že v jejich případě šlo o znaužití psychiatrie.
Jmenování nových biskuoů římsko-katolické církve v Československu
Z obvykle dobře informovaného církenního zdroje se naše agentura dozvědčla, že v příštích dnech budou, po dohodě mezi čs.úřady a Vatikánem, jmenováni noví biskupové. S největší pravděpodobností se sídelním biskupem litoměřickým stane ThDr.Josef Koukl, dosavadní profesor morálky na teologické fakultě v Litoměřicích. Biskupem v Olomouci se má stát dosavadní duchovní spráťce v Rýmařově ThĎr. František Vanák, který bude administrovat olomouckou áiEExarcidiecézi.
A konečně biskup Ján Sokol, který je prozatím apoštolským administrátorem trnavské arcidiecéze, má být povýšen na arcibiskupa této" ^
arcidiecéze. Nikdo z jmenovaných není členem provládního kněžského ^
sdružení Pacem in terris, které sdružuje asi třetinu čs. katolických
kněží a vykonává činnost v rozboru se stanoviskem Vatikánu.
Zásrh Sto nroti Obrodě
25.6. provedla cs. StB zásah proti Klubu za socialistickou přestavbu - Obroda. V dopoledních hoálnáchzadržela předsedu klubu Miloše
Hájka a později ještě nejméně pět dalších členů vedení klubu. Výslechy zadržených se týkaly manifestu Několik vět a vztahů k ostatním,
±niE±KÍ2YHm nezávislým iniciativám. Při nezákonných osobních prohlídkách bylp zabaveny řada písemnosi, včetně článků sovětských oficiálních autorů. Kolem 22.30 byli všichni zadržení propuštěni, s výjimkou
Vladimíra Kolmistra z Kladna, který byl pražskou StB zadržen v Kladně, převezen do Prahy azde byl předán kladenské Stb, která ho převezla opět do Kladna. O jeho dalším osudu negí zetím nic známo.
Tářání účastníka pochodu solidarity s politickými vězni
Vfk jsme již oznámili /viz VIA CS 043, 10.bod/, uspořádali aktivisté
dezávislých iniciativ dne 15.7. pochod solidarity s politickými vězni Havloštice -Kohoutov. Ve zprávě jsme uvedli, že již při startu odvezli příslušníci VB jednoho účastníka, kt&ý u sebe neměl občansky
průkaz. Byl to Petr Jirák, dělník podniku Tiba ve Dvoře Králové, bytem Mostek 142, okres Trutnov. Petr Jirák byl příslušníky VR převezendo Trutnova, kdé byl ne oddělení VB podroben výslechu. Příslušníci VB přitom použili nezákonnýKhm způsobem násilí: bili ho a kopali.
Dřlší riednúní polských aktivistů P-čs. soliáfrity v Praza.
Dodpt čně unformujeme, že dne 22.7. za svého pobytu v Praze se setkali dva členově dele ace polských aktivistů P-čs. solidarity, a to
poslanec Sejmu Zbigniew Janas a předseda mazovské Nezávislé a samosprávné očborové organizace Solidairita Zbigniew ^ujak, s účastníky
československé nezávislé s u iny Demokr§ti§ká iniciativa^ kteří se
v uoČtu asi 60 účastníků shromáždili v ednom pražském Dytě. diskuse se Z.Janesem a Z.Bujakem se týkala mimo jiné možnosti nezávislých
hnutí v procesu demokratizace společnosti € překonávání nedemokratického pálititického systému. Dne 24.7. s sekal s aktivisty Nezávislého mírového sdruženi Miroslaw Jasinski, mluvčí PCSS. Diskuse se týkala mj. budoucích společných akcí.
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ó. A, Haupatmannová se brání nepravdivým iiiform&cím o vězněném manželovi
Alexandra auptmannová, manželkr politického vězně ing. Petr? Hrupímanna reaguje svými dvěma dopisy ze dne 24.7. adresovanými redakci
Rudého právs e řediteli Cs. televize np článek uvřejněný pod názvem
"Ohledně politických vězŇú" dne 6.7. v Rudém právu a na pořad Volná
tribuni - lidská práva, vysílaný dne 12.7. Čs. televizí. J^k deník
KSu tak Cs. televize podávají velmi zkreslené a neobjektivní informací o ořípadu ing. Petra Hauptmanna, odsouzeného k desetiletému vězení ve II.NVS. Oba sdělovrcí prostředky přičítají Petrovi Hauptmannovi "vyzrazení státního tajemství", jehož se Petr Hauptmann nejen
nedopustil, ale jež nebylo ani projednáváno během soudního jednání,
píše Alexandra hauptmannová. Redaktor Rudého práva K.Walter si tak
"osobuje právo vystupovat jako aamozvaný prokurátor' a dr. Bímal,
zástupce Generální prokuratury v televizním pořadu, zcela vědomě užívá nesprávného termínu, aby mystifikoval veřejnost. Ing. ^auptmann byl odsouzen pro trestný čin vyzvědačství, jehož se, jak píše
Alexandra ^auptmannová, nedopustil. Paní Alexandra ^auptmannová je
svědkem záměrného deformování případu svého manžela od samého počátku. Píše, že očekává zveřejnění opravy nesprávných informací v Rudém
právu spojené s omluvou. VONS sleduje případ ing. Petra Mauptmanna
již řadu let.
7. Vladimír Šechovcov opět před soudem
Již těměř rok, od xrpztB 23. srpna je trestně stíhán Vladimír Šechovcov, 23 letý student matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Vladimír Šechovcev se 21. srpna 1988 zúčastnil manifestace ne
Václavském náměstí. Přinesl na ni v tašce plakáty s politickými hesly, požadujícími demokracii, lidská práva a odchod sovětských vojsk.^
Plakáty však z tašky nevyndal; z průběhu manifestace v horní části
Vádlavského náměstí, kúe se diskutovalo o složitých společenských
problémech, usoudil, že by nebylo vhodní redukovat tuto atmosféru na
povrchní politická hesla. Po výzvě k rozchodí sám dobrovolně odcházel, byl však zadržen, plakáty u něj byly nalezeny a byl obviněn z
tr. činu ztěžování výkonu prrvomoci veřejného činitele. Teprve v X
říjnu 1988 bylo jeho jednání orgány činnými v trestn m řízení posuzováno jako příprava k tr. Činu pobuřováni, takže se na něj nevztahcvala amnestie prezidenta republiky, vyhlášená 27. října 1988. Obvodní soud v Prrze 1, který v lednu 1989 jeho věc projednával, ho ^
zprostilviny ze žalované přípravy k trestnému činu pobuřování, nebot
podle jeho právního názoru Vladimíi? Šecovcov dobrovolně upustil od
přípravy k tomuto trestnému činu a ke škodlivému následku jeho jednání nedošlo. Městský soud v Praze, k.erý vúnoru projednával odvolání prokurátora proti zproštujícímu rozsudku, rozsudek obvodního soudu zrušil a soudu prvého studně nařídil, Fby blíže objasnil, proč VI.
Šechovcov od svého jednání upustí^ a prošetřil více odobu Vl.Sechovcova a sby ve věci znovu jednal a rozhodl, ^ostup senátu městského
s udu, jemuž předsedal JUDr. Jaroslav Novotný, je určitým nátlakem
na obvodní soud, který bude rozhodovat znovu o vině 3 případně i i
trestu. Nyní bylonařízeno nové hlrvní líčení v tétověci. Bude se konat X 3.8. od 13.30 hodin v místnosti č.101 o&dodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14. Předsedou senátu je JUDr. Jaň Bělohradský. Bude-li Vladimír Šechovcov uznán vinným, může být odsouzen až na 3 roky odně&í svobody. Případ Vladimíre Šechovcovp sleduje Výbor na obranu nesprav dlivě stíhaných, který poukazuje na to, jak orgány činné v trestním řízení v této trestní věci postupuji protiprávně, at
už jde o účelové obcházení rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii nebo o neresDektování neoochybně naplněných podmínek zániku *
tre tnohti jednání Vladimíre Šechovcove. Bez nhledu na táto porušeni zákona je pro Výbor na obranu nespravedlivě stávaných použití
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/pokračováni zprávy č.7/
zákonného ustanovení o pobuřováni vůči občanům, kteři pokojnou formou vyjadřuji své politické názory, v přímém rozporu se závazky,
které uzavřel čs. stát přistoupením k mezinárodním paktům o lidských
právech a k dokumentům helsinského procesu. Soudní řízeni s Vladimír
rem Šechovcovem za jeho účast v loňské srpnové manifestaci pokračuje
nyní v napjaté atmosféře, kterou vyvoláv^í mocenské orgány ž obav pí
predmanifestacemi u příležitosti nastávajícího, již 21. výročí srpnové invrze.
Setkání m s I],
Nezávislé mirovesdruženi - iniciptivc za demilitarizaci společnosti
rozšiřuje na veřejnosti letáček s tímto textem: "V Československu
jsou vězněni lidé, kteři z důvodu svědomí či přesvědčení odmítají
službu v trmádě. Ve většině států Evropy je uzákoncnc možnost náhradní služby v civilním sektoru. Tato služba není totožná s pětiměsíční náhradní vojenskou službou, která existuje v Československu. Žádáme okamžité propuštěni odpěrečA Vladana Kočihc, Jana Šubtta a všech
dalších, o kterých nevíme, e uzákoněni náhradní civilní služby v Československu. Na podporu tčehto požadavků se sejdeme v pondělí 31.7.
1989 v 17 hodin na náměstí M2ru v Praze". NMS se již před časem obrátilo na z&hrrnični nezávislá hnutí a organizace a tc jak na Východě tak na Záhadě, aby podpořily tuto akci manifestacemi před československými velvyslen ctvími. Pozitivní odpověR přišla zatím z Rakouska, kde mezinároni společnóst pro ljcbká práva spolu s dalšími nezávislými skupinami uspořádá 31.7. v 1*9 hodim^nifestaci ne podporu
tohoto požadavku IMS.
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Domovní prohlídky a další represe proti Několika větám a Obrodě
Orgány Statni bezpečnosti"provedly dane 27*7. v Praze, v Gottwaldově
8 Kladně nejméně sedm domovních prohlídek.Prohlídky byly provedeny
v bytech Miloše Hájska,předsedy Klubu za socialistickou přestavbu Obrzoda a bývalého mluvčího Charty 77* Vladimíra Kolmistra, jednatele
klubu Obroda,Jana Urbana, člena vedeni klubu Obroda, Věnka a Libuše
Silhánových, kteří jsou činní v Chartě i v Klubu Obroda, a tří ručitelů za podpisy pod provoláním Několik vět, a to bývalého mluvčího Charty 77 Stanislava Devátého, mluvčího Charty 77 pro letošní rok Saši Vondry a scénáristy ^iřího Křižsaa z Prahy. Tři domovní prohlídky, a to
u Miloše Hájka v Praze a na chatě, u manželu*Silhanových v Praze a na
chat& a u Vladihíra Kclmistra v Kladně, by^y provedeny v rámci trestního stiháxní ve véci /tzn. proti dosud neznámému pachateli/ trestného činu hanobení republiky a jejího představitele podle §103 tr.z., který měl
být spáchán vytvořením písemnosti Všem clenúm
a Prohlášení k 21. výročí 2±. srpna 1968.^Obe tyto písemnotL jsou diskusnimimateriálzay klubu Obroda. Další čtyři prohiíBky, a to v bytě Jana Urbana a v bytě rodičů jeho ženy v Praze, u Saši Vondry v Praze a DB chatě jeho ženy,
u Stanislava ^evátého v Gottwaldově a v pražském ^ bytě Jiřího Křiyana
a u Křižanů na chatě byly provedeny v rámci jiného trestního stíhání,
které je vedeno ve věci trestného činu pobuřování podle §100/la tr.z.
a jehož se měli dopustit dosud neznámí pachatelé rozšiřováním provoláni Několik vět a sbíráním podpisů pod tuto petici. Jména a adresy S.Devátého, Jiřího Křižana, Saši Vondry jsou spolu se jménem a adresou V.
Havla uáedeny na provolání Několik vět jako adresy, kam je možno posílat
souhlas s touto peticí. ^ V.^azTla však domovní prohlídka provedena nebyla. Obě trestní stiháni, to jeAt ve věci hanobení republiky a jejího
představitele i ve věci pobuřováni, byla zahájena vyšetřovatelem StB dne
26.7. Při domovních prohlídkách byly odnímány nejen písemnosti
související s inkriminovanými matSeriály, nýbrž i knihy, psací átroje,
magnetofonové kazety a u Jana Urbana dokonce počítač. Nejvíce věcí bylo
odňato u Vladimíra Kolmistra*: šlo o větší nmožstvi čistého papíru, rozmnožovací techniku a písemnosti. Domovní prohlídka vykonaná na chatě,
která je majetkem mnželky a švagrové Saši Vondry, nebyla kryta příkazem
k domovní prohlídce, čímž došlo k porušení trestního ř^ádu. Prohlídky
trvaly několik hodih. Nikdo z těch, u nichž byly nalezeny, nebyl obviněn.
Mluvčí Charty 77 Saša Vondra,který je jedním z ručitelů za podpisy pod
provoláním Nčxtx Několik vět, oznáhil 26.7. ve večerních hodinách, žez
onoho dne v 18 hodin dosáhl počet signatářů provolání Několik vět 11523
Ss.občanů. Při domovních prohlídkách se policie zmocnila jen asi 50 originálních podpisů. U Jiřího Křižana zabavila i dopisy, oBst-hujícínegativni reakce na Několií vět. Kromě Jiřího Fajmona z Liberce, EX s nímž je
vedenořízeni o přečinu proti veřejnému pořádku podle novelizovaného ustanovení §6c zákona o přečinach /ve VIA CS 044, zpráva 4 jsme mylně informovali, že je obviněn propřípravu tr. činu podněcováni/, je pro sbírání podpisů pod provolání Několik vět vedeno řízení pro týž přečin s Miroslavem Crhou z Prachatic, dělníkem st+ lesů, který měl obcházet občany
v okolí Volazr a předkládat jim toto provolání k podpisu. Podezřeni zpřečinu mu bylo vysloveno 26*7.

