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? výkopy tya^^u
Lne ¿4.7. byl z NVu Nove Sedlo pro u3t nz na svobodu Slávek opelka,
který tun vykonáv:! trest v trváni čtyř měsíců. Bvl odsouzen pro přeČin proti veřejnému pořádku, jehož ee měl dopustit rozšiřo ánim letáků vyzývajících k manifestacím. óžhem po ledních 16 měsíců byl Slávek
-^o^elka ve vězeni j i ž no páté, i to vidy pro ^odobné jednání. Během
výkonu trestu v XVU ^ovó .edlo mři Sióvek Popelka problémy s vězeňskou samospráv u, ¿ito snoluv+zni inseen vali různá situcce tak, rby
mohl být Slávek Popelka neprávem kázeňsky trestán. Posledních Čtyřicet dnů tr stu proto strávil ne uzrvřeném odděleni.

r. stíhaní pro uodněc
^roti mlfdistv*í#u Dušanu Stuchlíkovi z Brna. 'lohoto tr. činu se měl Duácn Stuchlík došustit ti*, že téhož dne,
tedy
7.,koles 9.ÍC hodin^ vyhodil z rozjíždějícího se vleku nr nádrrRÍ v Třebíči letáky s textem provoláni HPkol k vět. V odůvodněni
usnesení o zrhájeni tr. stí ání se mimr jiné uvádí: Vzhledem k tomu, že
mladistvý Duřtn Stuchlík veřejně podněcoval formou rozšiřování tiskoviny a protiatátn^Ktna zaměřením k tr. Činu, je zahájeni tr. stiháni
odůvodněno. Již o dvt dny později toto usneseni okr. prokurátor JUDr.
St^nisltv Svobodc zruBil. V souvislosti s pomlouvečnou krápaní oficielního tisku je zajímavé, ja<ým způsobem prokurátor své rozhodnuti
oiťvodnil. Vyšetřovatel se padle prokurátora vůbec nezcbýval otázkou,
k grkému konkrétnímu trestnému činu Duštn Stuchlík podněcovrl. Z obsrhu uvedené listiny, tedy samotného textu Několika vět nelze pot lez
prokurátora tento závažný fakt dovodit. "íovněž nelze dojit k závěru",
uv%dí ále prokurátor ve svém usneseni,"¿e by teto listině podněcovala
k hromrdnému naplněni důležité povinnosti uložené lodle zák ne."
Ry závěr prokuráeor uvádi:"Proto bylo usneseni jako nezákonné a neodův^ a3né zruřeno".
Xhrcmáždt-ni -MS na oodnoru v zn^n/ch odpírsí vojenské slžbv
Dne 31.7. uspořádalo NMB v Prrze na náměstí Míru protestní shromážděni ne podporu vyzněných odpřračů vojenské služby z důvodů svědomí Vladařit -očihc a *yne íubrta a za zavedeni změny branéh zákona, aby
v nfm byle ušák něne možnost náhradní c vilní služby, Již ráno v den
konáni manifestace byla zadržen: na prreoviřti zásíu^kyně IMS J;nr
Petrová, ioho dne strávila v policejních dř^d vnách celkem deset hodin, byl jí také odebrán občanský růkaz, a to a absurdním zdůvodněním,
že se m&&* jednat o falzifikát. Byla u ni provedena osobni rohlidka
zp ponižujících okolnosti, příslušnici StB vyslýchali Janu Petrovou
nt okolnosti související s přípravou nezávislých iniciativ na výročí
invaze z roku 1968. V 19.00 hodin ji byl občanský průkaz vrácen a byla
propuštěna. Tím ji bylo v účasti na shromážděni zabráněno. Dalěi zástupkyně NMS, Hena Holcnerová bylt z téhož důvodu stfezen na pionýrs ém táboře, kde v třehte dnech působí jako vedoucí táborového oddílu,
iéhož dne byl vyslýchán rovněž delěi zástupce NMS gen Chudomel. ^hromážd ni, které začalo v 1 7 . 0 hodin, se zúčastnilo téměř sto aktivistů a příznivců NíK. Místo konáni manifestace však bylo ebsrzeno velitým počtem příslušníků SN3 v uniformách i v civilu. Proto se přito ni
Přesunuli ne *arlův most, kde došlo k veřejné diskusi. Mnozí diskutující se připojili k otevřenému listu preziden ovi CSSR, požadujícímu

ud lení milosti vězněným oópěbačům vojenské Hužby Janu fubrtovi a
Vlfdfnu Kočímu, Po t^mřř hodinové diskusi ee dča tníci rozeřli.
* - ; Gjb.^^- v3
Př CRové
Jík jsme uvedli ve VIA CS C43,bod3, americká fokevá zpěv&čka <*om
Stezová proj vile zájem o z&koureni hude niho a dokumentačního trebívu vězněného Petra Cibulky, ¿asíela v této souvislosti dopisy ^etru
(ibulxovi, jeho matce Věře Cibulx vé a Krajskému prokurátorovi v Brně
JJLr. In rovi. Np3e agentura nyní obdržela dopis V%ry Cibulkové, jímž
od ovídá na tuto ntbidku. Ye svém dooise V ra Cibulková mimo jiné
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/pokračováni zprávy číslo 4/
pí%e: "dkuji Vám ze e dce za projevenou úč st z uvfznanim mého s na
Petre Cibulky ze jeho nezávislou kulturní činnost. Oceňuji rovněž Vtši
nabídku n* odkoupení jeho sbírky hudebních nahrávek e jinoch nrteriálú
....jsem přecvřdčent, že mlj syn by byl VeSÍ nabídkou velmi potřgen."
ne 1.0. J o s á h l o c e t signatářů provolaní (kolik vět počtu 14 7 4.
Roto provolání podepisují d 16Í & d&13í o M a n é i přes vyostřenou dezinformr ní &'mp&á, které probíhá v oficiúlníxhm československém tisku,
z^jménr v deníku Rudé rávo. Provolání Nakolik vět je terčem každodenních tSt ků ne stránkách tohoto deníku vydáveného
K&C. Součástí
t^to ktmptně jsou txké dopisy čtyř signatářů M^kolika v3t, kteří xmx
xxrRý* na stránkách Rudého právě popír jí, že by provoláni M&kolik v%t xm
pod naeli. Řitím není zřejmá, zde se tito občtné stali obětí omylu,
žertu nřkoho ze svých známých či po icejní provokace. Přesto vše^ oficielní propagand? této nejasnosti ihned využile k obvinění, že or^enizóto i petice dopisy fulřují.
3t,lobu Sttpjpjtvs Pcv^t^p
soud vUottvelcovf zamítl Jne 23.7. áflobu StpnisltVB Devátésc domáhá neplrtnosti svého vyloučení z JZD Slušovice. V lednu
!5 ^ byl ít nielfV De-.étý vyloučen z tohoto JZD; skutečným důvodem
j^ho vvlr ič.-ní byl fakt, že se nedlouho předstím &t;l mluvčím Charty 77 M
pro *ok 196L. Senát okresního soudu, jemuž před edal JUDr. ^iří Králík,
z&mítl žalobu Stfnislťvr Devátého s ústním odňvodnčním, že se Strnialav
Devátý dopustil porubeni precovní k zn( tím, že odmítl ntrAoupit ne
oracoviřt ve vzdáleném řoprrdu. Stpnisltv Devátý prokezovtl neplatno t
tohoto přeřazení e fektiskou nemožnost okamžitě v Popr du nastoupit.
3i ajné porušeni pracovní kázně byl důvoder pro vyloučeni z JZD. RtrniIsv Devátý se proti tomuto rozsudku hodlá zaTmxlxtx odvolpt.
^ey^tý po^áYá treftni QzqáMfa^
Ptá
Dne 13.7. ozn ámil Stanislav Devátý tr stné 5jny, jichž se ppodle
<
jeho

Stejně rosuzuje Strnislav Devátý i jednáni St:nisltvt Nového, pr^covnih
kr Mostského nárotniho výboru v Gottwsldovř, který se domovní prohlídky
Uč stnil jako nezúčastněná osobě. Major JUDr. Jan Dominek,který domovní prohlídku vedl* nepředložil Stenisltvu Devátému povolení prokurátora k domovní prohlídce t< ani mu je nedoručil do 48 hodin. Podle československých zákonů lze provést domovní prohlídku i bez povoleni prokurátore, jestliže vPc nesnese odkladu a prokurátor není k zastižení.
V tom případě v?pk zákon nařizuje dodateční povolněni prokurátora doručit, nejpozději do 48 hodin, ^ejor Domínek Stmislavu Devátému pouze
cznúmil, že bylo zehéjeno trestní stiháni ve vBci pro trestný čin pobuřováni v souvislosti s v%ci, které byly b%hem nezákoné domovní prohlídky v jeho bytě zabaveny.
Pne !.&. ve^2C.30 hodin byl v železniční stanici ^ichk v-^ezilesi ztdr¿,en mluvčí Pclsko-ČeKkosiovenské solid rity HirOsIaw Jesinskl, který do
(e&ko&lovcnskf! řtcestovwal se skupinou poslanců Solidtrity dne 21.7*
u něj provedena důkladná osobní prohlídka, při níž mu bylo odebráno několfk písemnosti, například materiály *emokr tické nic :tivy, jeden exemplář č?sc is& Sport a brožura, kterou dostal oó kardinála Tománka při přijeti skupiny polských nktivictú t poslanců v arcibiskupském p*lAcl dne 22.7. ^romě toho mu byla zab vena videokazeta s fllmam
L3C o fesxoslov naku a magnetofonová kazeta c pisnřmi "arosltVf Nohavici
vydtná oficiálně firmou Supraphon, io &e ti hodinách byl Miroslav ^asinski propuštěn e bylo mu dovoleno pokračovat v cestě do ťolska.^ři své
minulé návKtřvř Československa byl Miroslav "tsiňrki dne i5.6. cbdobn5
zadržen e bylo mu vysloveno podezření z převinu proti zájm&m socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou /viz VIA CS 035, bod7/.
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Dne l.o. probřhlf první schůze o"hoveného centr! českého řen-klubu.
íen-klub je nevládni orgnniz&ci spisovatelů a má svá centra, která z
sdružuji významné literární autory v mnch& zemích svřta; svťtové
centrum řen-klubu sídlí v Londýn?. Čezké centrum této autoritativní
spisovatelské organizace nevyvíjelo témřř dvP desítky let žádnou činnost pro překážky, která ji byly kladeny mocenskými orgány po oku eci
f(&*xo3lovenaka vojsky pliti zemi VarBcvzké smlouvytf v důsledku tpkzzvpná normsliatc*. **%hem této doby někteří členové výboru čes^éh *
centre Pen-klubu zemřeli, čim& výbor přestal být usnáěeníachopný. Ha
jpý* letošního roku vyzvrlf skupinr s isovetelu t nto výbor, aby obnovil činnost* Podle stanov československého ťen-klubu je výbor jediným výkonným orgánem centru Pen-klubu v období mezi valnými hromadami centra, které je výbor povlnzan svolat vždy v prvním čtvrtletí
krždéhc ktlendářního roku. V průběhu schůze, již bylí formálně činnost českého centra obnovena, byli do výboru Kooptovóni další členové, aby měl -jek ukládají stan vy- dvanáct členů, fleny výboru českého centra Pen-klubu tedy nyní jsou: předseda jiří !uche a členové
Josef **ťsvrdbe, Emr 3ezá :cvá, FrmtiPek Kt fka, Luniír Člvrný, Lála
Yolanská, Miroslav Holub, Hana Bělehradská, Izan Klíma. *arcl Šiktanc,
Václav ^avel a ZdenPk Urbánek. Tento výbor ihned použil své znovu
nrbyté schopnosti usnáget se a přijal tsi 20 nových členů Českého zz
centra* mezi njmi Jaroslav? korána, Josefa Volka, Frsntiňkt Nepila,
J m u *troblcvou, Milana Uhdeho, Jpnt Trefulku, Evu g?ntůrkovou,
Ondřeje NafTa, osefa **ir3tla, ^osefa Šimony a Alexandru Berkovou. W
Kezi novř přijatými cleny j?ou jak t isovatelé,aflBi***KxBxn6KKKÍx
k±B±fxMB*HzxxK*xmhK* kteří nemohou v Československu oficiální publikovat, tak i spisovatelé oficiální uznávaní a členové oficiálního zz
sv zu spisovatelův ^íjemnicí Čes eho centru Pen-klubu zůstává Mrrte
*adlečíková. Na schůzi ustavil v bor čtyři pracovní komise, a to komisi organizační, Členskou, sociální a programovou, český en-klub z
cice usilovat o to, řby vytvořil prostor pro setkávání literárních *
tvůrců au v^ech tří sfér české literatury, tedy sféry oficiální, samizdatové a exilové, r přispět tím k opětnému sjed-ocení české literatury. Účastnici schůze českého centra se oodle komuniké, které bylo o schůzi vydáno, zabývali trké postavením spisovatele ve s olečnosti a vyjádřili se k případům porušování lidských práv a etických
norem, které podle koauniké negativně ovlivňují plné uplatňování spiBOVftelhké práce. Schůze zaslala dopis prezidentovi ČSŠH ^ušákovi,
v n?mž žádá udělaní milosti Iv nu "irousovi. Další doiis byl zaslán
svřtcvému centru Pen-klubu do **ondýnet obhajuje britského spisovrtele
^alm?na Pushdieho, 3emu& hrozí smrt po výzvé již zemřelého irnámr ťhoz*;iního Zf román Satanské varRe. Dále byly odeslány dopisy ruskému,
litevakému, ma&>rs;<ému f polskému Pen-klubu.
NPkterým nepublikujícím autorům bylo na achůzi ^en-klubu zebránPno
v účasti, a to Václavu Urvlovi, který byl více než tři hediny zrdrXován a formálně dotazován na provolání Mťkolik vět, Janu Trefulkovit Rve ^antú kové, Milanu Simečkovi a Miltnu JuKgnanovl. Václav Havel se vBak po nropuKtřní ne záv&r schůze jeňt% dostavil.
Fodla některých zúčastněných lze obnovení Činnosti Pen-klubu považovatv této chvíli ze významný Usp3ch.
tO.íáSl^Y ^ V r i 0?*+
Dme 2.6. v H . 3 0 hodin byl před deaa*, v nPmí bydlí, zadržen Václtv
'irvel. ¿*ráv$ odcházel do budovy velvyslcjictví NSR, kam byl pozván ne
obřd velvyslancem ^r!;rmien #Jtberem. Vdelav **rvel byl v prňbřhu 24 b*ai
hoťin zraržen ji& o ruhé. Tentokrát byl zadržován plných jedenáct
hrdin, byl dotazován na provoláni ??%kolik vět. -*'cté byl spíše jen zadržován, výslech nemPl Žádné konkrétní téma. **e v^ea otázkám se Václrv gpvel odmítl vyjádřit. Rylo mu vysloveno varování, aby e v mřsíci rrpnu neobjevoval v ^rrae, pokud doyrahy přijede, bude orgány
ftB zadržován. Tytc nezákonné výhrůžky jsou zřejmě součástí příorav
t'.'i, ií it.i-K'3 n? V'.'
*<r= -vské
1 HVV 1 . rr r.; i ..,.
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^ eeííYtm R^pet
Dne 1.8. zasáhla u2 oatreti v oi-ůběhu osledního t^dne Státní bez pečnost proti Členům Klubu za socialistickou přestavbu Obroda. V prú
břhu odpoledne byl střežen byt Člen: vedeni klubu Obrode Jane Urbant
v nřmž se měl: konat echůzkt jeho členiR. Teto scháákt se nakonec us*utečnils v jiném bytě. ¿*o jejím skončeni bylo 8 účastníků cdhtpnS
zadrženo a přibližně po aúl odiná propuSttno na různých místech Prahy. %ezl 14*00 e 18.00 hodinou byl zrdrxován Člen Obrody Josef Stehlík. Dne 2.8. byl po cestě z Prahy do svého rekreačního domku na Kckoříně z?držen orof. V3nek Ěllhdn, člen vedení klubu Obroda. 3yl pře
vezen čo Mělníka a později do Praný ke svému bydllPti. **eho byt byl
c e l u noc střežen věrna příslušníky Sta, V ranních hodinách dne 3.8
byl vvzván, aby se dostavil k výslechu.
Pne 3!.7. probíhaly pgr lclnP cnnifesí ce v rázných mčstech ve svBtě
n: podporu vřznPných odp&rečč vojenské služby z důvodů evčdomí Vládaná kočího e Jane Šubrt? e zc mo&ncet zavedeni náhradní civilní
služby. V echna shromáždění irobíhala před česko&lcvenskýsai velvyslanectvími. V ^onuýně robfhlo ÓT? uhodin^v^ setkání s upin For Re zisiers Internationrl, Peace le^tge gnion e B ?D. V 17 ho<in zaslali prostřednictvím našeho velvyslanectví protestní nctu československým dřfdúa proti věznění odpřračů vojenské slu&by z důvodu cv&domí.
1? ŘÍ&6 proběhlo setkáni skupiny Dťmocrazi^ 8 proletarla. V Budapeřti
se shromáždilo !40 lidi z Kruhu Východ-ZApad a zaslalo Českosloven akýsa dřfdům protestní petici. V <aw Yorku proběhle manifestace před
budovou československého konzulátu, pořádala ji organizace yanpfň za
mír a demokracii Výcřod-Záprd. Učrstníci rovnčž podoořili požadavku
MPS* Podle dosud neúplných* zpr%v měla podobná sol d á m í t kee pro bďhnout t?ká ve Vídni, c to pod patronátem I0H3.
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