VIA PR^HA CS

049/89

!0.8. 1989

/započato 8.8./

. Strnialrv Dcvátf ve v^zb^
Dne 7.8. 1989 vzal okresní prokurátor v Gottwaldově do vezby signatáře ^hrtty 77 Stanislave Devátého. Důvodem vazby je obava, že by Stanislav Devátý mohl ¡okračovft v trestně činnosti, za niž je stihán.
ek známo, je Stenislrv Devátý trestně stihán již od kence minulého
roku pro trestný čin pobuřováni, jehož se měl dooustit sestavením petice Společnosti přátel USA, požadující demokratizaci společenských pa
poměrů, sbíráním podpisů pod tuto petici a jejím zasláním nejvyšším
státním a stranickým orgánům. Tohoto trestného činu se měl dopustit
dále tím, že spolu s dalšími aktivisty SPUSA urgoval odpověď ne tuto
petici. Jkko obviněný z trestného činu pobuřováni byl Stanislav Devátý v březnu a dubnu t.r. 28 dni ve vazbě, v niž držel po celou dobu
hxledovku. Díky solidaritě z domove i ze zahraničí byl však oropuětěn
na svobodu. Znovubyl uvězněn 1. květne, když se účas^n 1 nezávislého
vystoupeni aktivistů Chelrty 77 a nezávislých skupin v prvomáQové manifestaci v Praze ne Václrvském náměstí. Byl za to obviněn nejprve
z přečinu proti veřejnému pořádku, později z trestného Činu ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele. Navíc byl obviněn, že prý vulgárně spílal příslušníkům SNB, kteří pracuji jako dozorci v celách
předběžného zadržení v Preze v Konviktské ulici a je proto stihán za
trestný čin útoku na veřejného činitele podle ustanoveni, které po-\
stihuje verbální útok. Pro přečin, jehož se měl dopustit na 1. máje
N na Václavském náměstí, byl Stanislav Devátý opět ve vazbě, a to 19
dni. Opět óržel hledovku a opět byl v důsledku mezihárodni i domácí ^
solidarity propuštěn nB svobodu. Vyšetřováni včech tří jednáni, která jsou označování zt trestná, byle spojena do jediného řízeni a Stanislav Defátý byl 10.7. seznámen s výsledky vyš třování. Obvinění x
z trestného činu pobuřováni x je evropskou raritou. Jeho podsteta
spočívá v tom, že pachatel vyjadřuje alesion dvěma osobám své postoje, něpř telsíé k socialistickému společenskému a státnímu zřízení,
a snaží se je pro tyto Itx&gx postoje získat. T;k je možno stihat jakýmkoliv vyslovený kritický názor ne společenské problémy. K formálnímu zruBení obdobného ustanoveni vSSSŘ^ tzv. protisovětské propagandy, dořlo minulý týdan, když bylo upřesněno, že tohoto trestného
činu se dopustí jen tan, kdo vyzývá k násilným akcím. An logické
ustanoveni k ča. pobuřováni existuje už jen v NDR - je to tzv. protistátní Štvaní /Staatfeindliche Hetze/ - a pravděpodobně v Rumunsku
a Albánii. Ustrnovaní je v hrubém rozoru s právem na svobodu slově,
tak jek ji ze učuje Mezinárodni p kt o občanských a politických právech, kt rý je i pro Čekroslovensko závyzný. NepttřiČnxost zákonného
u8t!nov ní je rovněž pociíovánc čs. občqny. Z 80 svědků, kteří k tomuto obviněni Stanislave Devátého byli vyštřovatelem Státní bezpečxnosti předvoláni, zhrubp 60 odmítlo vypovídat vůbec f ze zbylých nikdo neDotvrdil, že by je Stanisl v Devátý s poetici seznámil. Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat, že St nislev Devttý by pro své úd^jně státu nepřátelské postoje chtěl ziskávrt nejvyBSí stranické
a státní předetrvitele, bude prokurátor u soudu v obtížná důkrzni
situaci. Vyštřovánim vSak nebylo prokázáno ani další údajní tr stné
jednáni Stanislav; Devátého, tedy ne 1.máje.Přikaž k opuntěhí Václavského náměstí byl zccla nezákonný, vydali hih přislučníci v StB v civilu a reakce Strnislfva Devátého - nechtl se odnésst do slúžebního
vozu - byle zcela přiměřená. Navíc vyšetřováni odhalilo delři nBgákx
nezákonný postup při obvinováni Stanisl Ve Devátého. V cele předběžného zadrženi se Stenislrv Devátý nedopustil žádného útoku, ani slovního, vůči příslušníkům SMB. Prokazuje to mj. svědectví VI oimíra Trlidy, který byl umístěn v blízkosti konfliktu, a dále ptk to, ¿e
chybí v odděleni cel předběžného zadržení záznam o této události, i
když je zde záznam o přivolání lékaře ke Stanisxlavu Devátému. Skutečnost je taková, že Stenislrv Devátý zde opět užil své metody asiv
ni rezistencaa odmítal obléci sivězenský oděv s poukezem ne to. že
mu je zima. Byl proto nahý přikurtován k á lůžku. Slovních útoků ní
dozo ce se věrk nedopustil.¿r toto v3e má být nyní Stanisl v Devátý
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aouzen.ObŽElobnuž údtjně prokurátor vypracoval a zaslal okresnímu soudu v XHKxr Gottwaldove. Bude-li Stanislav Dev ý uznán vinným i spáchá nimm trestného činu pobuřováni, hrozí mu úhrnný trest od jednoho rořu
i^t. Současné znovuzvzeti Stanislava Devátého do vazby ie v prostředí Exkxiiy Charty 77 dáváno do souvislosti s nastávajícím 21. výročím vojenské intervence do Československa, jednak s tiía, že Stanislav
Devátý je - vedle Václava Havle, Jiřího Kiižana a Sači Vondry - ručitelem ze správnost podpisů pod provoláním Několik vět. Z této činnosti
nebyl ve smyslu trestního zákona obviněn, nicméně vrámci trestniho stiháni proti rozňiřováni Několika vět, které je vedeno ve věci, tedy nikoliv proti konkrétním oáobám, bylya u něho provedena 27.7. domovní orohlidka; jak jsme již uvedli, bylo onoho dne provedeno v této věci 8
domovních prohlídek, a to v Praze, Gottwaldově, Třebechovicích rod Orebem, Liberci a Prostějově e d lši čtyři prohlídky byly stejného dne provedeny v Praze a Kledně ve věci textů klubu ze socialistickou přestavbu Obroda. Obhajobu Stanislave Devátého převzel JUDr. Jiří Machourek
z Brna. Z kruhů blízkých obhajobě se dovídáme, že záměr uvěznit Stanislava Devátého krátkou dobu před přepokládaným hlavním líčením, kněmuž
má dojit již přígti týden, je spojen s obpvou, že v případě obvyklé
hladovky Stanislave Devátého bude obžalovaný ještě fyzicky schopen účast
nit se hxlavního líčeni. Z druhé strany, tvrdí se v prostředí Charty 77,
má být proces se Stanislavem Devátým prostředkem zestrašeni těsně před
srpnovým výročím. Ze zkušenosti vrak víme, Že změny původních záměrů mocenskýc orgánů jsou velmi časté. Při zadržení Stanislava Devátého
dne 7.8. nt oddělení VB v Gottweldově, kdy mu bylo oznámeno, že je vzat
do vazby,aby nepokračoval v trestné činnosti, bylo Strnislavu Devátému zároveň povoleno, aby o tom telefonicky informoval svou matku. Bt nislav Devátý v tomto telefonickém hovoru prohlásil, že nfmixi se mini
i nadále hájit tqk, jek dosud. Na tuto zjevnou narážku reagovala jeho
matka tak. že mu rozmlouvala, aby držel opět hladovku. Stanislrv Devátý
vBek trwal na svém. Lze tedy mít zr Prokázané, že St nislav Devátý protestní hladovku nadále drží. Z lékařských zpráv přitom vyplývgá, že jeho organismus je předešlými dvěma hladovkami natolik oslaben, že dal^i
hladovka, byt krátkodobá, může znamenat vážné a trvalé pogkozeni některých tělesných orgánů. Podle poslední zprávy z 9.8. je Stanislav Devátý ve vrzbě ve věznici v Olomouci. Znovu bylo potvrzeno, že drží hladovku. ^okud nebude rozhodnuto ve smyslu trestniho řádu jinak, je kom-\
petentním soudem řízeni v této trestní věci okr sni soud v Gottwaldově a dále krejský scud v Brně coby soud odvolací. K podáni žaloby a k
k účasti ne hlavním líčeni je příslušný okresní prokurátor v Gottweldově, jehož účast však může být kdykoliv nahrazena účasti x jakéhokoli
vyššího prokurátora.
Dulší podpisy nod provoláním Níkolík vět
VIA je zmocněna prohlásit, že k provoláni Několik vět se k 8.8. 1989
do 12 hodin připojilo 16 516 občenů. Od 27.7*,, tedy za 13 dni, vzrostl
počet signatářů této petice o 4 993 občany, ^odpisů pod provoláni Několik vgt přibývá v noslední době více než dřivé, a to i přes rozsáhlou
kampaň proti této petici a zásahům proti jejím organizátorům.
Korze občmů nr peří zonf- v Pr;ze
Na protest Droti vojenské intervenci p následné normalizaci se stoupenci nezávislých rkupin účastní denně od 1. do 21. srpna korze občanů na pěěi zoně v Prcze na Příkopech. Korzo probíhá vždy mezi 17. a 18.
hodinou, v posledních dnech se účastni kolem stovky osob.
Diskusní ípr ns Karlově mo?t$
Počínaje 5. srpnem se denně koná -o 20. hodině nt Karlově mostě diskusní fórum, gehož se úča tni kolem stovky lidi. Diskutuje se o různých
so časných společenských a politických problémech, Diskusní fóra jsou
pozorována příslušníky Státní bezpečnosti; dne 7.8. byl příslušníky VeÍ*3MXXbHXpBKRBB*lXYXtBXXXXXXXXXy X
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řejné bezpečnosti z fóra odveden jeden jeho účastník; jinak policie
nezesáhla.
5.Odvolací iizení v* tr.
Kpčj(ho
veřejné zasedání vyššího vojenského soudu v Příbrtmi, který bude rozhodovet o odvoláni Vladana Ko iho, se bude konat ve Čtvrtek 10.8. v 10
hodin v budově obvodového Htxxáa vojenského soudu v Prt ze na náměstí
Hrdinů na Pankráci. 251etý violoncellista Vládán Kočí se odvoláním domáhá zrušení rozsudku, jimž ho obvodový vojenský soud odsoudil dne 13.7.
k trertu 16 měsíců odnětí svobody v I. NVS za nenastoupeni základní XHýzx
vojenská služby. Vladan Kočí bude k soudnímu jednání předveden z vazby,
v niž je od 5.6. 1989. /viz VIA 036-7, 038-3, 0342-6, 047-3/
6. Tri Občané Z nižních Cech ve v.<zb( 33 rozři -ováni letáků
Dne 3. srpne byli zadrženi a později vzati do v^zby tři občané z jižních
Cech, a to giři Jelínek z Plané nad Lužnici, Reneta Pánová z Tábora a
ing. Josef Reis, pravděpodobně z Českých Budějovic. VRichnl jsou podezřeli z přečinu proti veřejnému pořádku, jehož se měli dopustit rozšiřováním letádS, vyzývajících k tiché manifestaci dne 20. srpna v českých
Budějovicích, která semá konat nr protest proti vojenské intervenci do
Českolsovenska v roce 1968. Jiří Jelínek, signatář Charty 77 t. člen XMS,
nar. 8.5. 1967, byl zadržen 3.8. večer a v jeho bytě v Plené nad Lužnicí
byle provedena noční domovní prohlídka. ^ čale ve 23.45 hod. a skončile
v 1.40. ařídil ji npor. Pulec, yyBttřoiáel VB z Tábora, a prováděli ji
příslušnici KS SNB z Českých Budějovic: Fiala, Stárek, Turek, Pazourek
g Pulec. Prohlídka bylr provedena bez předchozího souhlasu prokurátora.
iří elinek je podezřelý z přečinu proti veřejnému pořádku, jehož se
m&l dóoustit jednek tím, že před prvním májem rozšiřoval v Táboře a Sezimově Ústí letáky, vyzývrjici k neúčrsti na prvomágovém průvodu, jednak
tím, že dne 3.8. rczši oval v týchž městech letáky vyzývající k tiché
demonstraci v Českých Budějovicích dne 20.srpna. Domovní prohlídka byle
nařízena proto, žebylo podezření, že v jeho bytč^je psací stroj, ěe němž
byly letáky psány, ři prohlídce byl skutečně odňat psací stroa, dále
dva kusy letáků, 5x text Několik vít, 13x samitdatová kniha od Luboše
^ohouta X Demokratická revoluce a socialismus, dále rozmnožovací blány
á byervy, rozmnožovací * rámeček. Vazbu uvalila na Jiřího Jelínkt okresní Drokurátorka JUDr. Věra "ová. ^iří Jelínek je nemocen cukrovkou, bere dvakrát denně inzulín. Má dvě malé dcerky: dvouletou a jednoměsíční,
''eho manželka se jmenuje Lenka Jelínková a jejich edresa je: Frúmyilová
455, 39! 11 Planá nad Lužnici.
Renuta^ánová je členkou Demokratické
iniciativy, ^e narozena 3-3. 1971, je prodavačkou potravin. Vs uvislosti
s účasti na prvomápové manifertaci je stiháne pro tr. čin schvalování
trestného činu. 1.5. u ni b 1& proměna domovní prohlídka. ^ jejím tehdejším stiháni, které není dosud ukončeno, informoval i VONS ve sděleni
č. 1009. Renetc Pánová byla zadržena siolu s ing. Josefem Raisem krátce
po půlnoci dne 3.8., když v českých Budějovicih vylepovala plakáty, zvoucí *z občany ne nezávislou tichou demonstraci dne 20. srona, která má být
protestem proti vojenské intervenci z r. 1968. <*-éhož dne ji bylo vysloveno Podezřeni z přečinu proti veřejnému pořgdku a v jejím bydliřti, t^.
v bytě jejic rodičů v ulici Politických vězňů 1632 v Táboře bylr provedena domovní prohlídka. Nařídil ji mjr. JUDr. Trefný, přečin objasnujeppor. Klimkáč. Prohlidkuprovedli příslušnici SUB Bembas a Klor. Pozděii sdělila prokuratura rodičům, že Rexneta Pánová byla vzrta do vazby. Podle aetiolných zpráv je ve s ejném právním postaveni i ing. Josef
Rais? který s ni údajně vylepoval plakáty. BližKi úóeje o něm váek nejsou
znamv; i" členem Demokratické iniciativy. V řízeni pro přečin Renaty Pánové n^ridilsoudce JUDr. *deněk Melichet hlvni líčeni,které se má konat dne 18. srpne v 9 hodin v budově okresního soudu v Českých 3u ^30vicich. její současná adresa je Renata Pánová, nar.3.3.1971,P.U. 11. P-S.
11, 371 56 České Budějovice.
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Hlavní líčení s Vladimírem Šechovcovem odročeno
Ve zprávě VIA CS 04a -ouá 7 3smc zixg±± podrobně informovali o případu 231etého studenta m tematickorfyzikálni ftkulty Univ rzite Karlovy v -raze Vladimíra Šechovcova, s nímž $e vede již téměř rok trestní řízení oro jeho účast na loňské manifestaci 21. sppna ne Václavském
náměstí v Pr^za. Rlavní líčení, konané dne 3.8., bylo odročeno na X 9.
sr^en, protože se nedostavil hirvní svědek - velitel zásahu jednotek
SNB. Dne 9.8, bylo oznámeno, že hlavní líčení se opět odročuje, tentokráte ne 19. září na 8.45 hnod. Má se konat opět v místnosti č. 101
v budově obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14.
vřvon v trestní věci proti Petru Cibulkovi
Koncem června t.r. začalo seznamováni s výsledkv vyšetřování v trestní věci proti Petru Cibulkovi /viz VIA CS 036, 6. bod/. **ak znzámo,
Petr Cibulka je od 14.10. 1968 ve vazbě v Brně-Bohunicích jako obviněný z tr. činů pobuřování, nedovolaného podnikáhí a spekulace, jichž
se měl dppustit zejména rozšiřováním hudebního axtRjeidi samizdatu.
Nyní došlr zpráva z kruhů blízkých obhajobě, Že Petr Cibulka stále
studuje vyňetřovecí spis, obsahující mnoho tisíc stran, a to denně od 8
do 16 hodin. Je ve velmi dobrem ps^chicKém strvu a těší se na projedná*
váni věci u soudu. Vgechno totiž nasvědčuje tomu, Že po došetření věci z
bude prokázáno, že nejen že neměl z rozšiřování hudebních nahrávek
žádný zisk, nýbrž že teto činnost byla zaečně ztrátová, ^ento názor nezastává pouze Petr Cibulka, nýbrž i jeho obhájce. Vzhledem k velkému
rozsahu celé věci se očekává, že hlavní líčení by se n% mohlo konat
ne podzim nebo v zimě.
Petr Cibulka dostal po věznice hanlivý dopis,
podepsaný jménem všech dělníků n.p. Motorpal JihlavrXXBHXXXyKIXZX Josefem J&rolímkem. VB v Polné odložile tr. oznámení ne pisatele tohoto
dopisu, nebot bylo zji těno, Že jde o smyšlenou osobu, která v Motorpalu nepracuje a na uvedené adrese nebydlí. Obhájce P. Cibulky dr. Jiří Machourek vyjádřil uspokojení ntd tím, že VB zjistila, že dělníci
Motorpalu nemají s tímto nechutným dopisem nic společného. Nadále trvají potíže s korespondencí Petra Cibulky. Ačkoliv korespondence obviněného s obhájcem nepodléhá podle tr. rádu od zrhájení seznamování
s výslAaedky vyšetřování cenzuře, odmítá správa věznice převzít dopis
od P. Cibulky pro jeho pbhájce v zalepené obálce. Stížnost dr. Machourka na tento nostup vězeňské sp ávy
prokurátor Krajské prokuratury v Brně JÚDr. Pavel Indra jako nedůvodnou^^Afr. 4achour^k požádal, aby toto jeho stanovisko bylo přezkoumáno Generální prokuraturou.
% trestními stítiápj ^jkyb, p^bsk^i^
Jak jsme jiz oznámili /viz VIA CS 039,bod 9 a VIA CS 045, bod 9/, je
od 29.6. ve vazbě Jakub Dubkký, syn signatářů Charty 77 PhDr. Ivane
Dubského e Ireny Dubské. Spolu s třemi dalšími muži je obviněn z účasti na tr. činu záSkodnictví, jehož se v letech 1984 až 1987 měla dopouštět údajně neofašistická skupině v severních a středních Cekhách.
1 když je vyšetřování proti více než třiceti členům této skupiny již
dávno skončeno a obvinění risou již dvr roky ve v<zbě, snaží se Stótní bezpečnost v rámci kampaně proti Chattě 77 s proti provolání Několik vět dodatčně prokázatm, že mezi Čtyřmi muži. uvězněnými koncem
červne t.r., a neofašistickou skulin u existovalo nějaké spojeni a
díle, že tito čtyři obvinění se účastnili činnosti nezávislých skupin.
Podle dosrvedních zpráv je teto snaha neúspěšná. Z kruhů blízkých příbuzných **akuba Bubského jsme se dozvědřli podrobnosti o pěti výaleřích
jimž byl J. Dubský^podroben v prgních čtrnácti dnech své v^zby. Vyšetřovatel vyslýc á akube Dubského
zda byl v létč roku X* 1985
v restauraci Krobián a téhož ro u v restauraci Rip ve Štětí, a naznačuje přitom, žestem mohl setkat s někým ze stíhané skupiny. Jakub Dubský však v těchto restauracích nikdy nebyl. Během dost vědního vyšetřování
nebyl oředložen ani náznak d&kazu, že údajné známoati Jakube Dubského s členy záčkndnické skupiny, by měly mit kriminální povahu,
^akový dúkfz, byt falešný, zř jmě ani neexistuje, Nepřímo o,tom svědčí
i skutečnosti, :>e vyštrovatel StB ^ m ^ ^ ^ á j í g ^ a h l í d n ů ^ do spisu
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^bhájce se chtěl přesvědčit, jaké dosevrdni výsledky vyštřování
jsou v rozporu s obhajobou Jakube Dubského, že xnejenže se nijak
neúčsstnil trestného činu zařkodnictví, ale že íz jeho pachatele
ani neznd. Pokud by se potvrdil předpoklad, že ^kkub Dubkký a další tři muži vzati do vazby koncem Června t.r. byli z účtáti nc záškodnictvi obviněni bez důkazů Ogtétó účasti, znamenalo by to, že byl
hrubým způsobem porušen zákon a lidé^ o nidč se od počátku vědělo,
že jou nevinnii,jsou ve vazbě prata oen proto, aby se posloužilo
zájmům držitelů státní moci v jejich boji proti rozšiřujícím se občanským aktivitám.
10.Již 1 005 občrnú protestuje ^rotj tr stnímu stiháni Františky Stárka
Přined *'rantiř.kí Stárka, vydsvatele undergroundových časopisu Vokno
a Voknoviny, který byl 28.6. odsouzen okresním doudem v Ústi nad Orlici ke dněma a půl roku odnětí svobody a čeká nyní ve vazbě ne odvolací řízení, vzbuzuje stále větší zájem českoslovenkských občanů.
Již 1 005 lidí se připojilo k petici, rozšiřované Výborem ne obranu
Frantiěkf Stárka. Oznámil to nejvyšším státním orgánům tento výbor
dopisem z 26.7-, v němž uvádí jména 177 občanů, kteři se k petici
připojili od 18.7*, tedy za osm dni. /Viz VIA ČS 044, bod 5 e VII
CS 045 bod 13/ Jak jsme již ozn mili byl soudní spis s odvoláními
Františks Stárka a jeho družky Ivy Vojtkové, která je na svobodě,
zaslán * polovině července krajskému soudu v Hradci Králové, kde se
nakonec podařilo přimět jednoho soudce, JUDr. Špryňara. aby věc převzal. Ogekává se, že v příštích dnech nařídí tento souace veřejné
zasedáni, v němž bude krajský soud o odvoláních rozhodovat.
11.lrc?tni ppstj^Y 2jr rp^- jroyátU retj?e N^koA^k ygt
"ak oznámily dne 28.7* sdělovací prostředky, bylo 26.7. zahájeno
trestní stíháni ve věci pobuřováni, jehož se meli dopustit neznámí
pachatelé koncipováním a rozšiřováním provoláni Několik vět. Zdhra-i
nični sdělovrcí prostřědky i mnozí Čs. občané interpretovali tuto
zprávu tak, jakoby byly stíhány konkrétní osoby. Přispěla k tomu i ^
řada domovnich pro lidek, provedeních dne 27.7. - zatím se nám po^
dařilo zjistit, že jich bylo osm a čtyři další v souvislosti s čin- \
ností klubu za socialistickou přestavbu Obroda. /Viz VIA CS 046,
bod 9, 048, bod 3/ soby, v jejichž bytech byly prohlídky provedeny,
vBak nejsou ani tre tně stíhány & podezřelé a pokud byly vyslechnuty? tedy jako svědci. Několik čs. občanů je 'aip^ťrestni stíháni ve
věci však v přečinovém řízení. Přečinu veřejného pořádku se měli
donustit tím, že dávali podepisovat petici Nrkolik vět resp. její
text roz iřovali. Krohě Jiřího Fajmona z Liberce a^roslave Crhy
z Prachntic, o nichž jsme informovali/ viz VIA CS 044 4-bod e 046,
9. bod/ jde ještě o 31 letého ¿ m a Jandu, který je stejně jako ^i- ^
roslev Crha dělníkem na pile ve Zbytinách u Volar a který je spolu
e ním podezřelý, že obcházel občenv v okolí Volar a dával jim podepisovat provoláni ^ěkolik vět. Spolu s nimi je vedeno řízeni o přečinu s Oliverem Kuckou, 30 letým dřevorubcem ze Strážného u Volar.
Přečin těchto tři podezřelých objasňuje por. Bajcík z místního odděleni VB ve Volerech. Od 4.8. je vedeno pře&inové řízeni s Petrem
Šukákem z Ostravy, a to v souvislosti s rozšiřováním Několike vět
a letáčku Nezávislého mírového sdružení. Stejně jsou postiženi i
čtyři prostějovští občmé, z nichž se nám podařilo zjistit ouze
jmégo Petra Humzáka. Ze rozšiřováni provolání Hčkolik vět a z:
sbírání podoisů je postižen přečinovým řízením také Stanislav Salua
ze Žňóru nad Sázavou, řízení s nimi bylo zahájeno 7.8. Z různých míst
republiky prie ázeji zprávy o výsleších na provoláni Nčkolik vět,
zejménp na rozšiřováni jeho textu ť na sbíráni podpisů. Mba&né, s nimiž je ve.eno řízeni pro přečin proti veřejnému pořádku, mohou být
potrestáni vezením do 6 měsíců nebo peněži ým tr stem do 20 000 Kčs
nebo obojím trestem. Dne 8.8. byla v Praze zadržena Jarmila Stibicová z Pardubic a na od!ěleni VB ve Vyšehradské ulici jí bylo zabaveno několik :odoisových archů provoláni " kolik vět. Archy obyaho-
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/ ckTttčcvéai zprávy t!/
'si 70- 0 odpisů. rdi* jí byly z+brvcny azterlAly &*;okrt.tick^ iniciativy. *odaařeaí z příčina ji vzaeseáo aahyle, byla poadtjl
vyšlehnuta a* oddálení StS v BHrtolc*?j*M ulici* jrko *v*tl+k+
rj ^ňfMujeawt i^v^saril dcaovnith prsMidtk, provedeních
daa 17.7. ve vfci pobuřování v
* rovcl&nín
tolik vět
t ¿dl* v* vřel hanobení atátu * jeho předata^itela v touv slasti z
* tezty klabu za scci?lištičkou uřttfttvbu Cbročr byl? r .^¿cn*
dtaovni -*iohlíd*P trké u Jcsefa &*čre*, bývalého tajaaníka HV KBC
v ťrt**, t to v jeho bytaH* okrrji 38, Prth* 6 - V*lt lavin. *óůSotr.ťn^ b la atojn* jtirc v případě dalších proi ií ;< : u ¿lanú volaní
- f V, t -f Mllr?*
Vladiaír^a -.Cl-ixtrt e ru.y.eiů V*n*t *
tlbuBe ^ilhLncvých. ^jrthy proti Obrodě jsoa v icslréních dnách
tgstl, jají
jsou pfeptdlvlnl
a*
ají članová
Ir
f- <
aa aliai
ulici t
K jsou
jaoa ; im odnímány
t ly, $t3 j* řodvádí * v ^ l ch3a t obdu střeší jejich
byty /viz VIA Cf 0*6, 3. bod * 9. bod, CS 0*7, H.bod/. *no 3.Š. bylí tfl členov* výkonného výboru Obrody, a to Kilo* U&gek, *ltdiaír
Kolxiztr * VCnek Rllhdn *3*wx**n*xz* předv ťeal a* oddálení VB, kde
jim přítoný prokurátor vyslovil varování.
rtp.His yryti eizkp-6*, zwlldsrltň.
^
_
Dne 5.6. Nebránily ^s. pohrrničuí org n
^xyslavu Plotro*a*dsa.
rby pokrt^evrl v etztt vlnka* z *olzk* do československa, ^ieczyslťw
^iotrowakl caatovl ^o Vídně, Lsakoslovonskaa ci ttl pouze projet.
. MB1 v poftidka cestovní doklfdy, polská ; ohr*rUdnÍ orgány ho fitJr*
odbrvily. Mieczyelc* ?iotrowskl 3* jedním z předních aktivistů ^olsko-da. solidarity a a olavydsvptele* jejího bulletinu, který v-tmhd*í v pol&tiaB ve wrttisítvl Vc Slezska
- ímh^Akt t Orit* přinesla ia$ 4.5. zdrávu, 3* byv lý první ttjeaník
ŮV ESČ ^lexonír Dahček a býv l^ elen písáaednictvt UV KEČ a předseda Sa. vlády Oldřich řemík se obrátili a* ústřední výbory kcaunistícké straay SovStskdh svtzu, Sjednocené secielietick* str ay 333*cka, bulharské zo=aniatick4 utřeny, ¿olsk* sjednocené ddlnlckd
strmý * ¿tatrakd sscifliztitiíd dtlnické ztrcay e vyzvali je,Lby
svij postůj k vcjsasR4 intervenci ze srpaa !96B do Československa.
agentuře se odtřiio zjistit cuze tolik, &* tsko—
Vý ori:
bývalí*'Olitici skuteSat oč+altli ji* 20. arvnt, *a ae
v? *k '.ocjtJ norozhcdll je&c obsah zvfejnit. Pokud jde o Oldřich* (erníks, je ta jeho první vystottrení po dv ceti letech, které strávil
v pelitlckC* ¿straní.
[EsiánictvtTyv X3Č dae ?!.7. byl tchvdlen ¿opis, který
neodklidRéaM projednání v ř*dst*v*n*tve h kr jakých
výcorú, aSstských výborů v Prtza zysxi^axir^ v
a tisu a
v ^ t l s l u v * f okresních výborů KSČ, a tím, Ae a naho cbít hen sa aejí *<*Zf:dalt výbory zdklfCaích org nizací KíC t podle aístníoh podmíaak ar ji přijmout pttřcbtté zavery a opatření. V <:oplee a? nejprve uvádí, jrk vft*lnr obyvttol ** souhltsea při jiná opatřoaí strany,
ni k ?ř*stivbt * demokratizaci srolotnoeti. : orlt je vísk věnován silda, které ae úsilí struny sntlí nfruřovtt. Popi^^je se etup&ovdaí *kti3tt tfchto cil t doslov* se uvádí: "Rsdikdlníai osobami
s řtd aigattdřů Charty 77 a e ní spojených skupin je prostscvdaa konfrontační linie, otevřen? araSřea* rrotl piHttc* K3C a její vedoucí úloze ve společnosti. ...Jruhou linii, tav. reforcní, tvoří Ů4st

získat vliv předsvHw at a*aa býv lýeh lánů KfC, jejichž jnáa*a vystudují.* V d pise pfadsednictv! ÚV XSC XXSBBIUiT se dál* ¿ÍZa
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/pokrxčovámi z révy č. !&/
0 *<t rláltch, chyataných C&rcdoo a o "oa^r^ntak^ch teaku animh a
ideovaranich canťrcch", jtE* i Zfhramlčnich v/aílt^kách. "Prohlubuje
ae IntemacionallaTce o^ozldni dinnoati t obdobnými aeekuper.ini v zorních aoclfllatlc^cáh^ aoolačenatvl*, uvádí aa v dopiae,"Intenzivní činnoat vyvíjí tav. V ý c h o d o e w ^ d Informační agentura, které plni funkci lnformčnC koordinačního centra dlaldantaxych hnutí v CSiR,&í R,
KLP t PÍR*. " 131 čáat do lau fředaadnlctva UV XfC jo v nevána maatáVTjínícím arénovým dnám. ejřátelaká aíly vfnuji přípravě provokačnich
: ?onfromta ^ich akci u příleiltoa 1 2!. výročí Internacionální p^iod rtátů VtrSavaké ami uvy v rota ! 9 t a ataaMdnou pozornost, tvrdí aa
v doplae. "2xponaatl tav. ncadvitlých inlcittlv doufají, la ao áim ?edaři a** rojit ůáat veřejnoati do <Ieaonstr*ca, kterou pMpravuji do centr
r-h nt ?C.B. tohoto raku od haalam "2* lolltSkm oerbíčovy, aa
axutadno* přeatavbu". hadikdlni ¿dat opozice ktlk^lu^e a tím. *a při
ni dojde ka atutu a beapa^noatními alltml. U^iměntgSi křídle proaazmje formu klidnáhc *kora** dMmanatrují$i*t, ja* ao podia jejleh mínící o a v M A H a ji* !9.6. !933 na p**i zont, nabot omezuje zákrok Baaparnoatl. D*tum 20.8. bylo zvoleno proto, aby aa akce mohli zudaatnit
1 mlmořvlfti atouoenci. Stktard poznatky nasvědčuji tomu, ta náaladujici dan aa wr*m*mi pokuai o veřejná vystoupeni v Cm*, *atravf t dalších miateeh. ;rávB v tdto aiuvlaloeti je třeba vldtt "koóllvcat * nebeznedi takových nátlakových íkci, jakou jo lodpiaové *empcn k výavt
Nfk Ilk vtt.* Dopie p Iznává, ia atlco Nakolik v*t "ovlivnila čáat
n?*i ve^jnoatl, ktará pla4 ne^ochooile jaji nabezpednoat t pravou podat- tu.* V deplae ae dála hovoří o ¿slli ntzávíalých all o přehodnoceni vojenaM intervence ze arpaa n 6 8 * připomíná ae, ie nt datřadní
výbory atrtn páti Intervenujících atáta ao a touto ládoati n*ddvn? obrátlll i A. ,ubček a O.čomík. Do la vybiti Členy atrtny k bděloati
s k aktivnímu odmítáni půaobení neaávlalých akupin. *K zabezpečeni politická atablllty ...budou v u H t y v echny zákonná proatředky*. av&di
ae v doplet. V nezávlalám ^roatředí je teato dodá předaedalctvr UV
BBC přijímán a urůlt^ml caoeky. Heňlat ta přímení a toho, áe podle
názoru jednčth jde o pouhá azyly ollcletů, kteří bud aámtmS nebo
bozdtent podávají vedeni atrtny mylná infomeco, tedy np*. o datu 20.
8., o betlu a jDťnem Gorb č o w , o ktlkul^vdní a tím, že při ni ccjde
ke atfatu a beanečncatnínl allami. ^lni však aoudi, *e myatlflkfca
atranlcká veřejnoatl j* aámtmýa dílem anaotnčh veáeni. kte á unále
*vy?aje a.ol^č
nap6ti t an*čí ae vyvolat co ne3v$tai konfrontaci.
V nttáviaHa roatředi ze dokonce vyakytly názory, ie formulace ¿opitu nav*dúuji ttmm, 3e atrtnlcká vad*ni uvtžuje o v?hld3cai nová olitická linie podle vzoru XDR, neboi roa?ory aeti cxl*: ovnými záatry * akutečneu ůinroati jaou v ťeakoalavmaakm uR ??Í11S ajevnd.
Ve^t*ráví*el€ tohoto do lau jame aylnf imfarKmwa** uvečll, 4e dne 3.8.
byl t&driea a loadtál vzat do vtaby i ing. "oaef tle.
jahn atdrioni byla u n3j prov cena domovní nr hlídka, nebylt vSak na něj uvalen*
vaab*.
v í
^ í, která jo nařízeno na !8. arpna do jednací aínt
Síalo t? v řízami okr aního soudu v četných **ud?jevících, to budo *en*t t nim 1 t Kanutou Pánovou, která je ve v*zb$. Ve vazba zúatává rovní* Jiří "olínek z Ftaaá nad sinici

va atezka, pba&lvovelo kolem atovky dčcstaíků. v **avli3kovP ^orová al
v?lehni deaatníci pochodu znovu připomněli poatevu vellkáho d m kreta
A+rlt "tvlíčka, organizátoři z ř*d **avlidhovy mládale vRem přít rným
objaanlll příčiny vzniku iniciativy t taktái vyalovill avá at.ncvlRk*
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/pokračováni zprávy čislo 17/
k současná vnitropolitické situaci, v nichž vyjádřili souhlas s provoláním Několik vět. Poté vgichni účpstníci uctili památku Karla Hrvličkp Borovského minutou ticha, Po odezněni státní hynny se věichni
přítomní rozeěli v klidu do svých domovů. Pochod srmotný se obešel bez
zásahu VB - StB. Tyto složky byly ovšem přítomny v Havlíčkovi Borové,
kde od rána upozornovrly r zrctrašovalv místní občany před tzv. "irotispolečenekýml Živly", z< které Havlíčkovu mládež považují.
Založen Klub vrzr. . hranic
18.V Československu se ustavil dne 7.8. Klub vřzaů hranic. Tato nová iniciativ? chce usilov t o to, aby právo svobodně cestovat náleželo každému bez xjaKékoliv diskriminace. Zakládající prohlášení Klubu vězňů
hranic oodepspli Jan Carnopurský z Iniciativy sociální obrany, StanislavDevátý ze Společenství přátel USA, Hana JRptnARrová z Chprty 77,
í*pnr Mtrvanová z Nezávislého mírového sdružení a Jan Sabat* z Hnuti Zí
občanskou svobodu. Uvedené občanské iniciativy podporují cíle nově za^
loženého klubu.
V základním prohlášení se uvádí, že právo opustit
kteroukoli zemi p právo vrátit se do via tni země je zaručeno Mezinárodním paktem o občanských p politických právech, který je závazný i
pro československo. V fesl'oslcvensku však není svobodné cestování lidským ^rávem, nýbrž privilegiem. V prohlášení se popisuje praxe údělová
ní cestovn ch dokladů i "&umovost" čs. předpisů, což je vře v rozporu
s ust neveními mezinárodního práva. V prohlášeni se uvádí: "Dne 30.
č rvence Yxxixy 1988 vznikl v Polsku z iniciativy hnutí Svoboda a mír
/WiP/ T.ub věznú hranic. Vyjadřujeme oodporu této polské iniciativě a
souhlasíme s tím, fby 13* srpen - den, kdy bylp v roce 1961 postavena
berlínská zed - bvl mehinórodnim dnem vězná hranic". Nový klub chce
"vy rtcovt okud noŽno co nejuplnějěi přehled o tom, komu e z jakých
hc se tento problém týká, aby se přihlásil nr některou z uvedených
re^ P uveď!* w
nemá ce^LOYgí'nan kdv e kým, .ja!cým úředním rozhodrutim c oroČ mu byl odnrt,
HLbwA^vůbec vydán." Klub vězňů hraric buda usilovrt o nápravu jednotlivých r*Qtrdů orostřednictvím i..
stituci, kteri sleduji dodr^-vani dokUBjan+Ů Tta^sinské konference a

SooleSenství přátel USA ^
soiidhr^ yyd^iy dne 10.8. společné urohlášeni
názvem 6rpn*vé vfrotl* Fřipominó se v něm vojenská intervence pěti ^tátů ze srpna l9oB * odpovědnost zt další negt tivní vývoj v Československu je spadována nikoliv pouze v této in tervenct, nýbrž tnká ve vlastizJtíue představitelů řeakční části státního o stranického aparátu, k?&ři otevřeli cestu intervenčním vojskůa
;tei-i se z?sloužili o nativní vývoj společnosti po invazi. Přioože v s -učasnéjbbř je to opět retgčni část státního r str ,'ve oni, kten jakékoliv zásadní demokratické reformy stále
drží se u moci jen násilí,. & zastřešováním.gvon
Lt'.<. odvozuje právě z vojenské intervence před 21 lety, ačkoliv
ktaré ji přivedly k moci, už p^dlv, uvádí se v prohlášení. Od s n^ěni vojenské intervence z roku 1968 musí předcházet svobodná diskuse o Pražském jaru p tzv. normalizaci. "ChartB 7?
dalším nezávist
lýá iniciativám se ptds^uvá úmysl svolávat a organizovat občanský od*e
;pr v ulicích", uvádí se v závěru prohlášeni, "^echcene však e ani
nemúieme vybízet k trkový^ mt kcim. které by za dané situace ohrozily
bezpečnost lidi*. Nezávislé iniciativy vyzývaní v této souvislosti
mocenská organy, aby es ektovaly právo občanu na shromaž&ováni a
kojné demonstrace, "a občany se obracejí s žádosti, aby oipov&ónř volili své kroky, protože negze v^lou it, že ojde k provokacím a b utálním zásahům ze str ny elicie i proti zcela pokojnýn shromáždícím.
Fokuá pak jde e aktivistv nezávislých iniciativ, prohlášeni uvád% že
zzxymxHHixxnxkxáti y xx^áxřitx xxá^ x pExA*#xxxxxxxx x:<x x^rry ^rxxxxy ^nrxxxxx
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/pokračováni zprávy č. 19/
se mnozi rozhodli yjádřit svůj občanský postoj tak, že 21. srpne odpoledne 'se budou klidně procházet v centrech měst nebudou tun oo užívat hromednou dopravu t v 17 hodin se každý z nich ne svém místě
zastevi ne dvouminutovém protestu, který bude současně přihlášením
se ke svobodě,s demokracii a lidským právům.
20-pr<?hláěeqi Hp$ f, M k ?1. sppnu
Dne 9.8. vydaly "nutí za o čanskou svobodu, Demokratická iniciativa
a sdruženi T.C. Masaryka prohlášení k 21. smnu 1989. Hodnotí v něm
vojenský zásah, jimž naši vlast před 21 lety okupovala cizí vojska,
jako přerušení pokojného procesu pozitivních společenských změn e
jako posíleni systému byrokratické diktatury, jehž způsobil všestranný ÚDadek naší společnosti. Vyzývají ke změně nedemokratických způsobů vlády a správy, k uskutečněni základních občanských práv a svobod
a k celospolečenskému rozhovoru, jehž by měl změnám předcházet, Odsuzují pomluvy a ostouzeni nezávislých občanských skuoin a vyjtdřuji
své zásadní stanovisko: "Jsme pro nenásilhou. pokojnou cestu k demokratické společnosti. Jsme odpůrci nenávistných Štvanic t revenši.
Výzva k dialogu - to je podaná ruka všem, kteří neztratili pocit odpovědnosti k osudu své země". Podepsané občanské iniciativy uvádějí,
že svůj postoj k 21. výročí srpnových události vyjádři 21. srpna hodinovým občanským protestem. Od 17 hodin se budou na pěší zóně v Praze a delších městech pokojně procházet, přičemž tento protest zahájí
dvěma minutami ticha.
21 .Bratislavští fktivlaté nezávislých skunin k vvroči 21. srtmí
Pět slovenských aktivistů nezávislých skupin, a to Pana Ponická, Anton Selecký, Vladimír Maíák a Miroslav Kusý z Brrtislevy a Andrej B
Strýček z Košút, zašLali dne 4.8. vládě Slovenské socialistické republiky dopis, v němž označuji xxáY vstup vojsk pěti států Varšavské
smlouvy do Ceskolsovenska v noci z 20. ne 21. srpen 1968 ze poruše ni mezinárodního právě e přerušeni demokratického procesu, probíhá jícího od nástupu A. Dubčeka do čela strany. V dopise se kritizuje
období následující normelizece. Signatáři dopisu se rozhodli vzpomenout u příležitosti 21. výročí vojenské intervence těch spoluobčanů,
kteři byli v srpnu 1968 zastřeleni. Pemátku zabitých ucti nezávislí
aktivisté v Brrtislavě, *ošicích a případně v ý± delších slovenských
městech v neděli 20.8. ¿věty budou noloženy ne místě smrti Danky X
Košenoyé ořed budovou univerzity na Sefeříkově náměstí v Bratislavě,
ne místě smrti Petre Legnere nřed budovou bratislavské hlavni pošty
a rovněž v Koiicich u budovy č.7 ne Leninově náměsti, kde byle původně umiatfne pamětní deska se jmény mrtvých.
22.Dy? nrohlář?4Í k ^ U Obrody 4 sponovému yýro^i
Zestupitelstvo klubu ze socialistickou přestavbu Obroda vydalo dne
1.8. Prohlášeni k 21. výročí 21. srpna 1968. Uvádí se v nřm, že vojenská intervence před 21 lety zardousila demokratickou obrodu v
naši zemi a věci socialismu způsobile obrovské škody. Nickéně lži o
i:ontBarevolučnim charakteru obrodného procesu 60. let, o úspěšnosti
normalizační politiky atd. jsou dnes již zcela odhaleny. V prohlášeni se pooisuja pozitivní vývoj "demokratické přestsvby socitlismu
v SSSR a některých dalších zemích. Obsáhle se zde popisuji naléhat
vé změny, jimi% musí projit čs. společnost. Klub Mbrode se chce aktivně podílet ne socialistické přestavbě a hlásí se k podílu odpovědnosti ze jéjí úspěch. "Jsme přesvědčeni, že demokratické postupy a
metody, náiorové diskuse, celospolečenský dialog, soutěženi elternttivnic- programů a jednáni u kulatého stolu jsou nejlepši a nejplodnějši cestou ke zderu přestevby. Odmítáme co nejrozhodněji konfronteční podtupy, jimž dávají soposud mocenský místa přednost", uvádí
se v prohlášeni Obrody.
Pokud jde o nastávající výročí vojenské interv nct, vyjadřuje Obrode obrvy, že případné veřejné projevy vlasteneckého oosttje by mohly být umlčeny ozbrojen u silou. "Apelujeme na
spoluobčany a zejména ne mládež, aby se nenechali vyprovekovt k chonáni^ i kisxiá xbyxHmxxxxxxxx
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/pokračování zcrávv č. 22/
váni, které by umožnilo policejním a miličnim útvarům jit do krvavého střetu"/uvádí se v pronláěění. Obrodp doporučuje, aby lidé využili svých crgumentů v diskusích na pracovištích, ve vědeckých a
kulturních institucích, ve sdělovacích prostředcích epcd.
Druhé
veřejné prohlášení klubu Obrode vydal dne 9.8. její výkonný výbor.
Je reakcí na dopis předsednictva UV KSČ, který byl koncem Července
zaslán krajským a okresním výborům strany. Zjevně nepravdivZá pasáž
tohoto dopisu, uvádějící, že na 20. srpne připravují nezávislé iniciativy demdřtreci pod helsem "Ze politiku Gorbačova, ze skutečnou pRr
strvbu", a další nepravdivé údaje vedou Obrodu k závěru, že jde o provokaci a oromyšlený )okus vytvořit záminku k represím. Před jejich
neužitím Obrode znovu mocenské orgány varuje a vitá nabídku kardinála Tomáška ne zprostředkování celospolečenského dialogu. Pokud jde
o členy samotné Obrody, rrzhodli se nezúčastnit se občanských protestů při výročí 21. srpna, ""dpo* vůči všemu, co symbolizuje jednadvacátý srpen, není vázán ne toto datum".
23* Charta 77 a další nezávislé iniciativy píši do Eviop3kého parlamentu
Dne
c. zeslela Charta 77 a další nezávislé iniciativy Evropskému
parlamentu do Štrasburku dopis, k němuž přikládá jako přílohu dopis
z 3. července/ váz VIA CS 040, 3. bod/, jimž se představitelé Charty 77,
Dl, KMS, KPP, MKJL. CSHV, HOS, SPUSA, CD a KULP obrátili na parlamenty
a předsedy vlád Bulharska,MaSarska, NDR, Polskag a SSSR s žádosti, aby
tyto parlamenty a vlády revidovaly své postoje k srpnové invazi. V dopise do Štrasburku se uvádí, že čs. nezávislé iniciativy nedostaly
zatím z těchto zemi žádnou odpově3. Obracegí se proto na Evropský
parlament, aby se otázkou vojenské intervence do Československa před
21 rokem zabýval* Poukazuji zejména na to, že invaze do Československa
byla největší vojenskou operaci v Evrooě po druhé světové válce a že
značnou měrou přia&la ke zhoršení mezinárodních vztahů v evropském
kontextu* Po odesláni tohoto dopisu byly však zaznamenány první kroky, naznačující změnu postojů oficiálních míst ve východoevropských
zemích. Podle zástupce vedoucího odděleni ÚV USDS IzxKySxnkxiž pro mezinárodní vztahy Imre Szákaie se projevuje v otázce vojenské intervence ze srpna 1968 v Maaarské socialistické dělnické straně určitý pokrok; on osobně ji označil ze nesprávnou také. Komunističtí intelektuálové z Budapešti požaduji již otevřeně odsouzení vojenské invaze ze
srpna 1968. Dne 11. 8. přiják polský Senát jednomyslně rezoluci , v niž
tuto vojenskou intervenci jednoznačně odsuzuje.
24. Charta 77 k výstavbě koksárny u Stonavy
Charta 7/ vydala dne 8. 3. dokument .53/89 - Stanovisko k výstavbě
koksárny u Stonavy. Připomíná se v něm současné jednáni mezi vládami
ČSSR, PLR a NDR, kt<ré vyústilo v dohodu o spolupráci v oblasti životního prostředí. Výstavba obři koksárny u Stonavy ne Karvínsku v těsné
blízkosti polských hranic je podle názoru Charty 77 v rozporu s vyjádřením čs. premiéra Adamce, že československá vláda nedá souhlaa k
výstavbě kapacit, které by znečišťovaly životní prostředí sousedních
zemi. Výstavba koksárny vrhá stín na čs.-polské vztahy, a to nikoliv
pouze na diplomatické úrovni. Polská veřejnost i cdbornici jsou zneklidněni tím, že působením převládajících větrů dopadne až 80% emisí
na polské území. Obávají se rovněž ohroženi zásobní nádrže pitné vody
v blízkém Coczalkovickém jezeře, znečištění řek Olše a Odry, hynuti
lwsů a devastace rekreační oblasti polských Beskyd. Všechny tyto obavy
Charta 77 sdílí. Sníženi výkonu koksárny na polovinu, o němž nyní uvažuje čs. vláda, považuje Charta 77 za nedostatečné a požaduje, pokud
neexiatuji záruky, že se životni prostředí provozem koksárny nebude
zhoršovat, bezpodmínečné zastavení její výstavby. Nebot , jak uvádí
v závěru dokumenl Charty 77, "kromě čistého ovzduší je ohrožena rovněž
atmosféra vzájemného přátelství a porozuměni mezi lidmi na obou stranách společné hranice".
25. Dopis prezidentu republiky z Polska

—

"

' '

-- "

r

-

-

i*

.^ 2BEÍXÍXSXXXK JEDENÁCTÁ STRANA VIA PRAHA CS 049/89
10. 8. 1989
* Ve dnech 7* - 10. 6. ee v Kosorzyskfch u Nowého Slacze konalo aetkáni aktivistů mírových hnuti západní Evropy a představiteli polského Klubu katolické
inteligence /KiK/ a účaatniky hnuti Svoboda a miř /NiP/. U příležitoeti
nastávajícího výročí vojenské intervence do Československa zaslalo 22 účastníků setkáni ze Zápaóu - převážně z International Pax Christi - a představitelé Y/iP dopis prezidentu čs. republiky Husákovi, v němž ae uvádi:
" Se znepokojenin sledujeme situaci v Československu. Podoorujeme všechny iniciativy,uailmjící o demokracii ve vaší zemi, včetně nezávislých
organizaci a politických akupin jako jsou Charta 77, MMS a Dl, které ae
pokoušejí informovet společnost o událostech roku 1968. Rovněž v některých
ďaláich zemích Varšavské amlouvy ae nyní vyjasňuje otázka účaeti v srpnové intervenci. Žádáme, aby při případných manifedtacích 21. srpna byla manifestujícím zaručena bezpečnost e zejména, aby proti nim nebylo užito policejních sil a vojska. Požadujeme rovněž propuštěni vaech politicých vězňů. ^oxniváme ae, ::e započetí všestranáého ¿ialogu pr^ánů státní noci se
společnosti o plné demokracii v duchu helsinské a vídeňské konference je
nezbytné!?"
26. Společnost Ryszerda Siwce a Janan Polacha ee obraci na -echy a Slováky
V Polsku byla založena AapoJinota ím* Ryazaráa šiwca i Jana Faiacha - Jpoiečnoat Ryszarda Siwce a Jana palacha. Ryszard Siwec se dne 0. 9. 1360
upálil na stadióne ve Varšava při dožín^ových slavnostech , M* a to na
protest proti vojenské intervencá do československa, jíž ae účastnila rov*
něž armáda ILh. Cílem nově zaloxené společnosti je na památku a na počest
obou hrdinů usilovat o obranu dobrého jména Cechů a Slováků v Polsku, přispět k objasněni hiatorické pravdy a odstraněni tav. bílých míst spple5ných dějin, usilovat o sblíženi a solidaritu našich bratrských slovanských národů a navazovat individuální :ontakty mezi lidmi Polska a československa. Kontaktní adresy společnosti h. 5iwce a J. Palacha jsou:
Adam ..aceconski, ul. Spokojná 13/7* 30-054 Krakov, Zygmunt Karcz, ul.
PiaatowLka 50/41, 30-124 Krakov.
Dne 21. 1. - o Četa*! informuje se zpožděním - poslala společnost do Československa poaelství, v němž kromě informací o svých cílech prosi o křesťanské odpuštěni za hanebnou účast polských vojáků na invazi v srpnu 1968
do československa.
27. Založení maSarakého PJKwklubu na Slovensku
Jne
j. bylo v nratinlnvě založeno maďarské centrmm PBN-klubu s názvem
Hagyar PER Club Pozsony. Centrum zatím Čeká na registraci londýnským úatřecím. .ilub přij 1 na svem prvním zasedáni prohlááeni.^^^^ís^uvádí, že
maďarské centrum PE -klubu v Bratislavě uznává kontinuirujjGno3 činnost
byla zastavena ročátkem 70. let. Toto stanoviako vyjádřilo maaarské
centrum p i-klubu v Bratislavě ječtá před obnovením Činnosti Čs. PllN-klu*
bu dne 1. b. /viz VIA CS 047, 9. bod/, ďa prvním zasedáni přijal macarský
PLH-klub v Bratialavě rovněž petici adresovanou bulharskému velvyslanectví,
v ni^ vyjadřuje své stanovisko k situaci turecké menšiny v Bulharsku.
28* Represe proti Janu Urbanovi
Dna 3. a . ve 2J hodin byl signatáři Charty 77 Janu Urbanová, Členu zastupitelstva Obrody a pracovníkovi VIA doručen povolávací rozkaz na vojenská
cvičeni. Podle rozkazu ae Jan Urban měl doatavit"inned"- zřejmě usilovným
nočník pochodem - k vojenskému útvaru do Horních Počápel v dělnickém okrese. Povoláni Jane Urbana na vojenské cvičeni , navíc způsobem vymykajícím
se váem zvyklostem , se vzhledem k naatávajicimu srpnovému výroci a nervozitě mocenských orgánů a nim spojené, hodnotí jako akce Státní bezpečnosti.
Jan Urban na vojenské cvičeni nenastoupil, protože je a diagnózou podezřeni na infarkt myokardu hospitalizován. Pracovníci VIA Jan Urban a Petr Uhl
jaou dále poatiženi vypnutím telefonů, v posledních dvou týdnech jim t^laíon fundoval pouze dva dny. Jejich telefony jaou vypínány a zapínány ve
etejnou dobu a oficiálním důvodem je porucha, vedle tohoto nezákonného vypínání telefonů byli telefonich stanic zbaveni oficiálně Jiří Dienetbier
z Prahy a Ján Camoaurský z Bratislavy: vzhledem k přetíženi telefonní sítě je prý nutno práv.ějejich linky poskytnout jiným účastníkům, kteří je z
důvoců obecného zájmu potřebuji více. Jde ovsem opět o represivní, a tudíž
nezákonné opatřeni. Orgány státní moci ae vracejí ke starým metocám : koncem 70. a zaČátkep & . let bylo vypnutím telefonu postiženo víc než dvacet
aktivistů Charty 77. Některým byla účastnická stanice obnovena až po deaeti
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29. Rozsudek nad Vlodanem Kočím pravomocný
V0K3 vydal dne 10. 8. odčlení
1053, v němž informuje o odvolacím řízev tr. vgci proti odpěračá vojenské služby z důvodů náboženského přesvědčení Vladana Kočího. Rozsudek obvodového vojenského aoudu z 1;/. 7* , JÍR2 byl
Vladan Kočí za nenastoupeni vojenské služby odsouzen k 16 měaicům odnětí
svobody, byl dne 10. 8 potvrzen vyášim vojenským soudem, který zamítl odvolání obžalovaného. Bo začátku výkonu trestu, k němuž má dojít již v příštích
dnech, však doud propustil Vladana Kočího na svobodu. Vladan Kočí bylz ve
vazbě od 5. 6. a již vloni byl za nenastoupení vojenské služby odsouzen;
větáí čáat trestá mu však byla tehdy amnestována. Obhájce Vlacana Kočího
podaR nyní žádost o odklad výkonu trestu v souvislosti a Kádoati Vladana
Kočího o povolení vystěhování z československa.
30. Pohřeb a&gnatáře Charty Oldřicha Kleina
Jak jsme již oznámili /VIA US 04-,
bod/ zemřel dne 29. 7. v Chomutově
Oldřich Klein. Poslední rozloučení a tímto signatářem Charty ae konalo 7 . 8 .
v mosteckém krematoriu. Signatáři Charty 77 Karel Mrázek a Zdeněk Kulík
položili ke kataialku kytice s nápisy Poslední abohem ed Charty 77 a
Vzpomínáme - Charta 77. Po pohřbu ae přátelé Oldřichy Kleina z nezávislých
iniciativ aešli v jednom bytě a vzpomínali na jeho život a působení. Policie nezasáhla.
31. Pietní akt za oběti v Hiroóimě
Dne 5.
v polední se mřlo konat na náměstí v Olomouci pietní shromážděni
za oběti výbuchu atomové bomby v Hirošimě před 44 lety. Zásahem 8tátní a
Veřejné bezpečnosti byl tento pietní akt zmařen, policie rozehnala asi
80 lidí, přičemž některé z nich krátkodobě zadržela vyslýchala . Přesto se
kclem 17. hodiny doptalo 7 aktiviatů nezávislých iniciativ k orloji na
náměstí a zapálili zde avičky.
32. Mírové skupiny z Východu a Západu za všeobecný zákaz jaderných zkoušek
K 7. 8. 198^ vydala tři mírová hnuti, a to Nezávislé miiovó sdruženi z
Československa, Meyicírkevní mírová rada z Nizozemí a holandská Pax Chriati
petici adresovanou jaderným mocnoatem, v níž požaduji svoláni konierence,
která by rozšířila dosavadní smlouvu o omezením zákazu jaderných zkouRek
na zákez všeobecný. Petice vznikla u příležitosti 26j výročí dosavadní
smlouvy a u příležito8ti výročí svrženi atomových bomb na Hiročimu a Nagasaki. Nizozemští i ča. míroví aktivisté navštívili dne 7. 8. velvyalanectví jaderných mocno8ti ve avých zemích, aby jim petici předali. V Nizozemí přijjli petici pracovníci všech navštívených velvyslanectví, a výjimxkou čínského. V Praze byli záatupai NMS přijati na velvyslanectvích
USA, Velké Británie a Erancie; v rozhovorech a politickými rady těchto
zastupitelatvízh vyložili svá atanoviska a vyslechli výklad diplomatů.
Přijeti bylo přátelské. Pracovníci aovětekého velvy8lanectvi ae omluvili,
že ae záatupci !?*J3 nemohou pro nedostatek časm jednat a přijali petici
pouze v písemné formě. Pracovníci čínského velvyslanectví odmítli nejen
se záatupci N 5 jeón9t, n%brž i petici převzít. Byla jim proto poalána
poštou.
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