1.-PRVNÍ STňAHA VIA H A H A CS 351/89, započato 20.9.
. Seský ren-klub se solidarizuje o pronásledovanými
Vě středu 13.^. še 3eáei v^bor 5eakčho ten-klutu a projednal plán své
práce do valná hromady, která se má konat v prvním čtvrtletí roku 1"90,
včetně své učaati na oslavách stého výročí narození ?ranze Werfala.
Výbor při této příležitosti veřejně vyjádřil avoje znepokojení nsd tím,
že Mnozí ča.občané jaou stále ještě zavíráni za projevy svého občanského
přesvědčení, či za svou literární a kulturní činnoat, a ža mnoho občanů,
včetně umělců, je perzakvováno za to, že podepsali petice, která jaou
v souladu s petičním právem, zakotveným v Uatavč C33R. Výbor se Rozhodl,
že bude tyto případy sledovat a intervenovat u českoslovenakýoh úřadů
ve propačch postižených. Takový zájec chápe výbor jako legitimní výraz
svého respektu k Jhartě ten-klubu.
Pavel Skarýd bude souzen
GedT,alv3ce%llety dčlnik ievel Skarýd z Žatce je jedním z občanů, kteří jaot
stíháni za přečin proti veřejnému pořádku proto, že rozšiřovali provolání
Několik vět a ebírali pod tuto pepici podpisy. VlNS a novč ustavený Výbor
na oohranu signatářů provolání několik vřt sleduje víoe než třicet takových případů, řavel 3karýd je jedním ze tří postižených, na něž byla v
rámci tohoto stihání uvalena vazba. Byl v ní od íe.do 26.srpna, řyni bylo
nařízeno hlavní líčení v jeho věci, kttrá ae a^ konat
od 1),09 hod.
v jednací síni Č.24 v prvním posohodí soudní budovy v Lounech. Ve věoi
bude rozhodovat aamoaoudkyně JUDr.Dana atátková. řavel Skarýd je obviněn
2e dával podepisovat provolání Několik vět v raatauraci Václavka v Žatoi.
AOdle přítomných svědků byla tato událost ve skutečnosti zinscanována
čiSníkem arcelez ¿lachem, který sám provolání Několik vět po hostech požadoval. iavel jkarýa je zar^atnán v fodniku bytového hospodářství v Žatci
¿<ev3ten^ct jeho spolupracovníků zaslalo soudu přípia, jímž za něj skládají záruku, a vyjadřují podiv nad tím, Že vAbec někio mAže být za takovou
věc treatné stihán. Okresní soud v Lounech iniciativnř předal tento připiš státní bezpečnosti, k t r á vyěetřovala, kJo ja iniciátorem tohoto podnčtu. Zaměstnance P3H Karla Belana pod nátlakem donutila, aby vpustil
př%sluániky JtB 3o svého bytu, kde pořídili vzorek piams paaciho stroje
k údajné expertíze.
řod^iSj ^od provoláni Několik vět přibývají
Vzíar r^zsé^iým represi- proti t m , xte^i sbírají podpisy pod provoláni
Několik vět, podpisů stála přibývá. Ve středu ¿0.9* v 18 hodin'bylo napočítáno ¿7.150 podpisů.
Akce na záchranu Stromovky pokračují
ve středu * ).zRfi v 17 hodin se o^ůt po prázdninách seáli ve Stromovce ti,
kterým není osud tohoto nejv^těiho pražakého parku lhostejný; tentokrát
k tichému manifeatační^u korzu,hez hesel, bez plakátů a transparsntů,
bez tleskáni, řřátalé Stromovky se shromáždili v počtu aai dvou set u bývalé Slechtovy restaurace, vytvořili dvojstupy a začali klidně korzovat.
)beěli áorčm restauraci. To chvíli příslušnici SNB v policejních vozech,
od počátku přítomných, počali tlampači vyzývat k rozpuštění průvodu, který ae klidně a důstojně vydal směrem k PK9JT. Cestou bylo :: drženo n$kollk účastníků pochodu, byl to Jiří Volf, onika Nadrchalová, Jana 'ikluSáková, Vladimír Tarnovský, artin ZikeS a na velmi krátkou chvíli jeden
americký novinář-fotograf. .kolo aedtré hodiny průvod rorazil k ústi Stromovky i lidé a* pomalu rozeéli. Váichnl zadrženi byli během
hodin
propuštěni. Vladimíru

.arnovskému bjlo vzneseno podezření z přečlnu podle

6, pism. a zákona o přečinach.

2.

TBANA ¿RNHl VIA PRAHA JS 051/89 zapečete ¿0.9.

5. Setkání rraeovníků VI* v irpS * v

7.

r*t*

Dno ¿1. * 22. záři a* konalo v /raze a v B m S setkání čeekeelovenakých,
machra ých a colskýah spolupmci vniků VIA. diskutovalo aw a oktuálíeh
otázkách souvisejících a fungováním,agentury, kroz* jinAho aa probíraly
nroblámy techniokAhe vybevení VIA. učaetníoi aa dohodli, Ze aa v budoucnoatl budou pravldaín* setkávat. VZiohni přítomni vyjádřili svoji solidaritu a politickými vAzni v 5eskoslovenaku a poslali pozdrav eolupraaevníhAm VIA de SovAtskáho svazu, kteří namohli přijet na setkání.
V Praze ?2.září 1^Q9 34za Pude, !ana ?ioloparovd, Jaroslav Jholodooki,
ojcieoh Maziaraki, Petr Pcspíohal, Anna sabatová, Petr Uhl a Jan ťrban.

6. ^SM*

r?t&o4ovat o p+<}aíp3qAtr. pr^p^St^nl Oty Vev^^-ky

Posledním nezávilým aktivistou, vězněným za účest a* pokusu poloiit
květiny dne 16.ledna u aoehy sv. Václava v Praze na počest Janu Palaoha,
jo Ota Veverka, signatář Charty 77 a zmklááaiíoí álen Hirovlh* klubu
Johna lennena. Byl odeouzen na jeden rok odnětí svobody a trest vykonává
v XVn :: Vinařioe u Kladna. Je ve špatnám zdravotním stavu, trpí Žaludečními vředy. Ckreaní soud v Kladně bude v pondStí 2$.září o 8,nodn 30 rozhodovat o jeho Zádoat o podsípáném propuštění. Veřejná zaaedání byle
púvodnA nařízeno do budovy 3V3, nyní bylo roahodnutp. Ze re bude Konat v,
jednací aíni 6. 8 v I.patro soudní budovy v KlřdnA. irote&e n^č^lník HVC
nedoporučil kladná v y M z e n í Žádosti o rodoín ná prepuš^Aní, soudí as v
Kruzích ^lízkyoh ýbir^ na obranu aec-rKvedlivo stihaných, který Otu
Veverku hájí. Se naděje na propuštění je malá a Ze přeloZení z^a^iání do
soudní budovy ml pouze umoZnit přátelům Oty Veverky, aby ae ho zdóaetnili.
XromS 3lon& .írováho klubu Johna Lennona ae ho heilají zúčastnit i další
p M t e l á Oty Veverky z Jharty 77, mezi nimi i Václav Havel, který jo t.č.
jedním z mluvčích Jharty 77 a který byl rovn&Z odsouzen a nákel k měsíců
vězněn za cvou přítomnost na pietním aktu za Jana Palacha. Václav Havel
oovaZaje zmňnu místa veře^i^io zasedání za dobrá znamení a aoučí, ze
nedoperuáení náčelníka KVb nehrabe význam6jSí roli, podle Václava Havla
by Ote Veverka mohl být kladenským aoudem podmíněné propuštěn na svobodu.
7. . itkání *tKvSÍ9h l^arty 7? zja" -*n?
V aobotu ^3.záři aa %Sla konat schůzko mluvčích Charty 77 a setkání
kolektivu mluvčích Charty 77. HtB varovalo ¿«ř.záPÍ mluvčího Jharty 77
YomáAe ¡Iradílka, aby de Prahy nejezdil, jtnak prý bude zadrZen na 48 hodin,
at* stfoZila obydli Toná3o Hradílta a taká dalĎíoh mluvčí Jharty 77 :*ny
WAmoově, a to t* aoboty do pozdního odpoledne. Kolem desátá hodiny dopoledne ¿3.9. eel Janu Němcovou navštívit de jejího bytu tPotí aluváí
Ch 77 Václav 3avole byl na cest* zadrZen. rropuůt&n byl *3 o půl Čtvrtá
odpoledne a byle au vysloveno varováni, Ze ae během víken du nesmí zdsstnit Žádných schůzek v bytech svých přátel, jinak bude zadr&en.

3 STRANA TŘBTÍ VIA PRAKA Ch 05!/B9 a*ípeáeto 20.^.

V* Stwtak
ae bíhu Politici*! víznd adíastnilo 7? Misů. kteří odeslali
pozdrav viznSa#m Ronatí ^áaov^ A JOaafa naMůsvvi. yoprví ade vařajní vystoupili
Členek f<3oaeiatiekího aatuZani Jarušky, kteří bylo zeloleao údaj AČ o! v í&rveaei
akupinon slndýah lidi a uíaavsk:?oh etřodiaek a středních ^col. Po aiíoníani Mihu aa
M Í tíiaat jarníok odebralo k noví budoví Buddho práva na ?lcrenoi, kdo oalavily
dan tlaku korze* "aLagoriak^oh oaab a jajieh přátel. ^Mi alogorto^mt poatavaat
byla například *alá bruneta a &c*na* flátnoa v rasa. ktus* *íla na aádaoh plaiaít
a aáplaaa VJaa* vysoká blcadýna a aezetá&ia gamí flétny, Plakit a tvrzení* "Nasad
nosí* čapiaa^, potoa logioky aeal alaíf aaŠ a válkou íapioi a podobní aldíb v
a#oh kalhotáoh tvrdil na avía plakátu, la aeMhíi íenxju barvu. Hapia "K^anáM*
z b y t e k hluk-, míl dalíi *lad^ BiceBc, ovíían^ pro tuto pf-íleíltoct zvonky a rolnic
k^cd.. Cjlou akcí Auru*ok aledovalo od poíátkn sooho prToh^zajíoíah U d í a otení tak
1 přialuíníoi Veřejní A atátai ba^aCnosti,jajioM počat padla naMLoh inforossi
př^vyioval poíet Baruíeít. Přísluíniai StB filmovali Beruíky vidaokanarou a poetupaí
aadra^Li joátí aedanáotilatou atudeatku gysaáata i^aku ^olaialovou, atajaí atarou
studentku
Irenu XMíovoa, l^latíhs operártora poíítaíe Vladislava Tarkovakího
a Taatta N^řbaníbe. lanku Dalaíalavou a Bra<m Kří#ová byly aaárieny příaluínike*
btB v atvilu a§ a oaohadního dam* Bílá labu!. Hrubí aa vyjadřuj iaí aní je přinutil
auaHat a odivu odznaky a pertrítoa Patra Jibulky a trikoloru^ odebral ji* obianakí
pr&kaay a přinutil jo nastoupit da auta a aivilaí aasKkou, kteří jo odvezlo aa
omítal VB aa addraáí Praha - atřad. Irena kříiová byla pa krútkd době propuítia*
ala . Bolaialoed byla zadríoeánn jaStí aai tři hodiny, i PíaluSnioi i;tB ji vyhrol^vaii, *o znidí ji. oalou jaji rodinu, íe nadoatuduja a dDsonoa ji sila*
uddKli do obličeje, fa třeth hadiaíah ji předali příaluSnizA* VB, kteří a ni
aa^sali protokol., -^í*a zadríený* byla ulaZeaa pokuta 100 M s za ádnjaý přaatupab
proti věřenému pořádku.

Js.ia dLkluíákoai, devateniotilatá oanitářka. ktará b*lo v poaladní dabí nů^olikrát
zadrleaa při dlakuaieh na karlavě noatS, a va tro^^vaa, Rla ve Atvrták
adři
pa skoaóani bíha t idou falitiakýdb vdlnů ptgky donů do Aarlina* Kdy€ proab&aela
pa bagralliha viadukte, byla přepadaaa atyAol au4i v olvilu, kteří ji vtáhli da
voaa a aa aauatdlýoh výňřů-í^ Ji odveali na polaí oaatu poblíí ^omíah ?o5ewtie.
kda jl, uš aa ta^y pon&ohall. V průbíhu inaldantu ji vyhrocovali fyaiokýa násilí*
a provedli ji neaíkonou osobaí prohlídku. V jednom aa atyř ndallníků paaaaln Jaaa
^ikluMAtoui příatuBníkn i tB, který apolu a dalBíed bil gtanialaaa Penoa v Karlovi
aliaM una 30.arpan

V^Hb vydal a jadoo* a posledních sdíleni knitkd Hvotopiay piti atíhařvah
Lovena^dh daookrata. Vo adíloni jo avafajnřna rovnM adřaaa vAanioo, v niZ jaou
Htpa Kusý a
Qaanagmrakf* Je to attaw pra efkaa enobj. *a
L .
7 aratiala!W*.
ila M d a vfkonu vazby, který jo obvykla
, ; hou obvin Sni přijímat libovolní nmo^ntví korMĎvO^daaaa od kohokiiv,
potud ji or^áa
v twatnía Mženi nooznačí za závadnou* Vyžaduje aa víak, aby
odetllatal vadla avíba jaína a zpáteční adresy i datua narozeni obviníného, ktarí
ja a J.5amojnrak^ha 1.1.1 *4 a
1^2.1532.
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obně nahrávky

; on**?or*ni* aa nda doptal do rúk daria, který aá dátoa i .jál*
a t xt xteráha jo n^ňlodujúoÍ!
V z^ynle in trukěie iatradnáha ria^ittí* 2s. ruzhla^u Ar. t.arle kvapila.
,o. pra^naao^ej n* ztraníok^a aktiva prasovníkov J*. rozhlaau v iriht
dna lC.jula t.r. Čiada * okaaiitou platnoatou zablokovat a nevydielat
hudebně nahrávky autore* a interpretev a eblaati papulám*! ruaby: *
Kana Zagorově. Rehral Koeáb. Ivan Hoffman, J I M ^uahý. VlSdi*íy K.rt*.
ilan řilavaa, Potr zkoumal. Rabi *nwk. :'arta hubiáová. Jiří ORnačak.
T?Í?
Kantor. Ondřej Konrád..Jiří 'trný.
tiiři 'htlla. Kudol? Pellar. ^*rtha Elzfthariadu. y*3iťt^at 5a rvzhlaa
na Jlevenzku. hlavná redakeia hudebněhe vy^ilania. a?; 0 ?rotialťva
^ytn* 4. gialo pa iaťty. -1-. lodpia je mlSit.1^?; nu aiezto J n a je '
iba zkratka A. uko Anton alebo Alexandr, priezviake je oaltíoa nečitelná
«oa i prhytl.podo ne na — a k ý alabo -- oky. fyran^vaní nudobníoi a
apev*ei aú. az a okroa jednoho alebo dvooh. zi^natár^i patíoie Niekoiko

V
reálu ^hr^tiy*Jeoh, je v S k a u t i ztalat^ah jilaA uniet3na aooha Jaawf* Viaarienovi^e Stalina. Rrwnzová soch* v nadživotní vallHneti apočívá na nraaarováa piedaetalu. vyaokán půldruhého natru.
ooha vzbuzuje ^ozomoat náváttvníkd vyetavy Zahradě Ceoh, která nyní
v Litoaěřioíoh probíhá. 4te 23.září ji před^zraky tanohs lidi, ktzrl ptrjf**
rootuizoíi a odpoďí* íi, v něm, popaal nazná^y :Iovnk pidaat^l barevnými
v^r^znyai aápizy. ktere zhot ^ l ^ r a j i . Sápizy pozaaevalyt ;ry& ¿*e
italin?a! a Keat^vne raamíky aaaovýa vrahůa!
nepodařilo ae na* zjiatit, zda a kdy or^iny atdtni aoci. jiaá j* památka
a* Joaafa Stalina drahá, daly nápioy oaatranit.
14.

v*tv

'áolKT^. aru ^ro nobie

K ¿9.záři. kdy uplyne 1 060 lot od zavraždění kníháte Váol*va, byl vytán v Praze letácwk, obaahující notový z<*zn*a a text uvatov^oluvakeho
ohorálu. rod obrázZea av. Váolava a rod titulkea r* pro nebi* ze v letáčku piRo! "::borovyz zpavem *v továelavzkáhe chorálu * klacania vinoů
a květin k aaŠé avth* patrona pokloní ae ýoeky lid johe paaáteo. Tento
obf*d ze uakuto^ní na Táolavakéa násáatí v iraze ve ?0 hodin po akoncení
*áa ve avatovitaká
tmtrálo. rřojao ai. aby obřad proběhl duatejaě
a byl co soáná najxráanějěí."
15. solidarita a v<zn;aý3Í aktjvi^tY v
Ch77o VCHS v daly dc* 21.9. áp*á*5nf text k věznění 11 obianú NPR.
V dokuaantu aó uvádějí podrobnosti jajieh zaarzení ll.zaři při
aírově nodlitbě před 'ikulááakýa h tatolo*. v JLApaku, xde doělo k záaahu
Lidová polioio. Věznění jzou pjattpoě aouzani. dosavadní nepr^vozecně
treaty b'ly v noatnv ve výBi 4 a6aíe& nanodaíněně. Ihart* 77 a V03S
uvádSjí. ie zaatiívf jí názor, io oběnně ! <Hi nají právo a* oRohe* do 3193.
"tis apiBe je nadí morální povinnoatí". uvádí ae v doku**Rtu, z*zsdit
ae o to. *by evob^dně a bez pfeká&ok KOhli áít v *
ti. kdo ai v ní
p ejí &ít a kio avými rlti^kynl aatuji pfiapívají k nápravě at,ele onekyot
poa*r6." "luaia* spojit avě aíly*. uvádí *e dálo.* a učinit v*a proti
totau, *by *a R. R, Joakoalovansko. Kuaunake, * Albánie neztály nezoonyai
aísty vropy. a tía hrozbou nejen pro národy t<:hto teaí, aýbr* pro
3*14 ^axiKárodní apoleSonatví. "Jbraoíae ae proto na v&eoany deaokraty
íolst*, KaXaraka. a ^ovětakěho avrzu bez ohleau na ta. zda pAzabí
ve vlálníoh a o^ioiálníoh atiukturáoh 3i nazáviala. aby ae a cceinl
přáteli v ^ipeku vařejně aolidarizovali. Poaohou tuk nejenoa jaflanáoti
lidaa, kte^í trpí v* vězaní pro z*ravodHvJU. ale i rozvíjejioiau ae
nezJvialánu hnutí v Remosku, vioa. kdo žijí v táto 3áati Evropy a poalěze

3TRAXA PÁTÁ VIA J3 051/39. započato ¿0.*.,
¿3*^. c'r. .. ' ^ Ť. 1-;''
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Tésn*aí aluvgíha Jharty 77 &aai Vandry.
16. Jiřin* ^iklavá lalui. ItUd* Pfdft
Obvodní soud pra Prahu 1. jahn* *anátu p^enaadal JUUr. Jan Vyklič*?,
rrajadmíwml dna 18.září íal tm dr. Jiřiny niklová, jí* sa domaná, aby
Rudanu právu byl* uioáana pcvUmaal uveřejnit opravu nepravdivých ¿dají a její osobě. Rud* právo zveřajniH tatič s,.březns
Slánek Zásilky r Zichova, v nam* byl* Jiřin* Jihlav* jmenována v aouvialaatech
která, jak uvidí v *alob*. aa dotkly Aají ot; a poák^dily ji v :M**atnání. Xalovan^ao Šéfredaktora Itud4ho prava Zdenka Uořaníh* za^tupaval
právní* udáh* práva JHDr. Pr -ntiRaic Orlevahý. Čalobkyni zastupoval JUJtr,
Jtak^r Xotajl. itrotoš* důkazní břeaana nese v taata aaudnin aporu
Rud* práva. ^okouSal sa právní zástupe* jeho báfrwdaktora rroká^at
anrávnaat adtjů v nnpa^enám Slánku jednak výpiae* z výrav&di J.nikloví,
kterou uáinila pracovníkům Státní bazpačnosti. jednak výaltohem tSchto
pracovníků. Výpia vitak byl onatřan pauz* Šifrou a nemél řádnou farau
zípiau * výpovědi. X výalechu abaa avědkú- raoovníků tB puk vyplynula,
Sa ni takový zápia nepořizovali. dělali pi prý poznámky aš po akoněaní výslechu Jiřiny Siklová, nebot Jiřina iklivá přede* pratokolsoi
svá výpovědi odmítla. Ostatně protskolace by někdy *ni nebyla moáná,
výslech probíhal n*př. při spaleSnám nákupu v samoabaluza naba při
příprav* obědu pro nemocnou matku Jiřiny niklová, ¿vědci a^xi při
domovní prohlídce v byt*, v rekreačním objektu a na pracovišti ncnsáli
¿áiiná peníze, a niah* aa ríěa v Slánku Rua4ha práv*, a taká je ani nikdy
neviděli. lakud jde a aha av&ýky, jeden v hodnoati majora, druh?
nadporučíka, obává se Jiřině iklavá jejich afiná aaty, a srota ai zftía
nepřej*, aby Jejich jmána, která jasu nyní ji* známa, f l a zveřejněna.
B* avePejnSnÍH jmen by aauhleaila, nakud by byl* aále ahroSavóna Si
napadán*, oud aa nea^o ojil a tvrzení* abop pracovníků U K . fa *i
dělali raxnáaky o údajných výrocích Jiřiny RiklavS. a poáadoval d a U í
důkazy, irotoša Ja třeba, podle názoru aoudu preváwt ve vtci j*&tS
dalií dokazování, byia aaudní jednání aareSeno na naarSita.
Jiřina ^ki vá je po Erichu iulkovi a Petru Uhloví třetí aatiSanow,
která ae doaáhá aaudní aeatau ^ápr^vy zvařojnčni* tiakavá a&r*vy v
jndáa právu, ariah i.ulka, kt*ty aatíit neryl v* evýoh .eudníah aparaoh
Aapá,tny, podal preatřednietví* avfha zástupce ůr. Jo*efa -aniaze
oivelási arati
akř*NaAáo seuau v ostrtva, jía& b"la z faraálnihe davedu assítnuta jeho áslaba na šéfredaktor* oatravsxáho deníku *avg *veb*4a. Odvolání Patra Uhla proti rozsudku obvodního soudu
pro trthu 1. jízá zt?ud dul íwtiu Uhlovi z* pravdu pouz* 6áate$*4 s
JÍM* nařídil Rudánu právu zvtřfjn ai ti*ková opravy jen pokua jde o
nSkttrá nepravdivá výroky, bude probíhat před **sts*ýa a^uda* v <r*z.
^

-

Mi.

^

17. í< j chua pořádat d*láí nhrtnaá&3tní n* rr.t**t Brati vý^tavb*
aoksovny ve ^ton*vé
Hne 15.zá?í podali aktivisti ř 3 Radak 3+nan a Lanka Marčková-Hrachová
oznámeni a konáni novdh* veřejsáhe ahranášt**ní, která *á rrebthnput
od 17 hodin dne 3*října. Tenta den jo Mezinárodní* dna* protestu prfti
vyat*vb% kokaavny ve ítanavS * obdobná pruteaty budou zaf^anizeváay
i v )olaku. Yzhiadaa k zdhazu předchozíha shroHázdSní, konaaiho i p?es
no^ieajni z4a*h ano 13.*áří, oznamovatel* tentokrát nauvácSjí aíwta
konání *anlfeataee a 6ádájí Cbvední národní vjfbor pra iranu L, t by ji*

Bœrf *Ts<AaA tiA y ^ A o&

x^^ata

M/
adálll* j a ^ adata aaahMaddadiaí ja aísadad. M^dabaadaáJaaabydbattd
ain tía, Sa p-s&C aSaa a ťi^M ae ^Aa^M ja- aJU&Aatí pya^abd paaltlmaí
M a =*ji -

ayhlááby bííyaaaíba v^baav hUaíata

- prate paMdat v^aýaá

ehrw^Àdwi pauaa ar jüMlaaaa aáav^aad a bradai &*.atê+ V adaaMaá yratl aáhaaa
přada^aad asa^lfaataaa. bta<á bylo poddaa aomSaaaS a ^Aanasía a baadal dnlUbo
aa JtuM^ja,
ja vyhláška b W protlUataaai a y*ač 3HV paa
^
pooaybil, *ayd pva Han! řaa^aňd navyh**HA jlaé, abadaë aiata. - 0%daba a#ataab^
xabaoaay aa tanaví^ jtji* pr^aaa by a A ana^aè aaeatlaad alia na 11votai proatř^H t vabusuja a praatřaM Ca. aaadalal^ab b^wda dltý a<Qaa. X palata pMJHa
apaiaa. da Falabd aodaliytic^ ataaaa
raaol&aa wvaMdala pfad
5a# aatayaíaaaatala aa Va*3avd daa
adM ^at aas tad aaallaatabt* *

sadaatřlaat í*******tra*ýa6 oaaagalíbd aa obydtll aaMttaa a&M aa
tartat yaa vdad sireaval a yacataataa ^aatd odabyáaí atdta^ha onablaaa ^aataft-u
^-aovl, altdüH a loaovd a ¿*aala ^^aaajam* vi*Rd a rtvtaaad. řad^aani va^dgi
3a tita ¿aa Mladí vlicáA ptaaovall aa aa^ah aaayaa* padla 3*¿i*o ň^í^ . addoaí
a pvdáoai a Na aíab#a la a al*d ap^^JaM. V tuptaa aa pída, la ^daaa^ai 3 ^
^
aa áotr^ přadaaéía
3. x*. aaa^ taii jaoa (^áa sladí albíHL ablief.
aběaa <)abaéb pyvta, Jta aa adíaatadll l^al paMba politiabëha adaad
Paala^aabyábtaa^byd aj^labbaaja aaw**a, 3a aa aapadwallll adtlaba taja^íba
áaa^^ha
výaaast ?řa aèal sdrboaaí Maíaaa f^vwáaíba, aby aa dlataaaatall
od palaa aaaáatat aa
V daplaa ja ayalovaa padadavat, Hby aa tajaaadad
oAMdaiah výborů a^naa^ovaH ie wítit^ab adladítéMtí aíy^aa a a t ^ m i M fa^AMa
a athíM« a jaita*
M*aa!a*awaa paaíaaestí aa^tiaat aa vSanA*. ]
Háalad^aaayab a uttakv*aa¿a* * w towac připaU* a a t M M HatXM, Maaé pUJAa a
n*a* PeanAČ
^ w M aa !n abitan aam*
ay*a a baatw^ ktwý zdatní tla.
aamA a*
ad alttoha
a^dda* aa ad taha* M a t*pí a^^iaaí taaaafa*. xčy&y 1:, aaM brat^A ttaHA a â M a H
aradU4 by v^. Aina. Va aada j^Jadaí ťwařdaUi pnaatt břaa^aaabeM aín*. Jcaa
jt* ac ta adddai*. p¿*aaa vlapdaa 7
p&waHhS <*Lad4
a a^H^adM ^ ^ a a t d a j a j i a h y p a p i a y . btwcdjaaaaaadaay, m d i ^rtta &U<na
a yyaiv^
laí5. ^ K ^ M a b a ^ a a a aaalal Aaa
$aaw^laí ya^aMsatdřa
layla.
p ř i l o ž ja
jaaa JáldU* 27 ab&atR, aa jaJlaM pedpíay
Vajtčah ¿^ayaa, ^aaíyaaí!* ^AjĎ, btaďd aa b
ra^aa ^oaáaba ^řt^^jili.
V d^plaa aa aya^àajl juatíHaí ar^ysay, aay aaat^ally traataá atíhAai H t cur aa
^aya^ba a ^yjoaa a
a&vah daMíah
^ . btaří ao a áwahM yatlA^M ?a*íaa
datavoMaagHEatall
H3MUR v*t.
^¿aa aa a d&plaa. "ia aaaia& brladaallalaat n^eaafwm^ aasřdlajíaí abSaay a vyt^aúta ja^iah úaUJÍ a
aaáa-oaaé^a* yrabldan aa jrotlaaaAaltatla**,
jwdbapáa* 3úv4m ttb&mú vtMMňraa&^d) * aaJaEtiaaaat a^MMCah arañada T ¡anta****
sa 1 aatha a přtataabu a nag* a<*A. Tata altaaaa wď^MŘ aati^ktaatiSMfttga
a yřía^aa atAta3Íah ar^ad b awofialdlaía ayalo^aaab^a ^tlaltdat a ^olataà a
T 4 m * 2 7 ataaatářů daplaa aaddiaw* p&wMai* jdaa ddlatty, tadatleaaí)aapaď4?abě paaMWnH^y a dFnbKÍby* V aaplaa ja yaaaM As ^
bladoa^a KUaalaaa
áaraába, bt^&atdR** aapsataat protl trtataiaa *tih*a*, jaa& paaaínja aaaa*
apravadliad. Fadla pcaladaíaA ^¿da a i^jaaa aa jaba adraaatAi ataw alapail*
n^ba! pAjiad tabatlay.;.^^^ vdab oJaitd
pataaa^.
Atrad^ ja
atibdaaa aaabodd* H^&i adabhaapitaliaatâa, jabjaa* a ^ S w a d l l * jvdwf a

Jao Slaa a ^laaê a M tMdaïai aaalal 3#!a^aaaaa H ^ ya^bHnitayaa JUDp. v$řa
iWMÜ. bt^řd ja jy^iaaa aiaaýa a w^ataÁa říaaad py^td ^aaatě Aíaaad* IR lvtd
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bodu
prooavoáce a dčtatnloi hnuti
iniciativy, která byl* nelávno odsouzena k 6 t*3*isA* *dn< 6i tvo^tdy za v y m z aolidaritv 6 poli^isXýal vizni a as rozšiřování vyzvy ke *hrpM*ád+ní k !1 + *jfročí savRtská
vojenská intervenoe 4* JeskorlovoMka. Jan Xi*K uvádí, i* v p&va6sáa
oh^anA, kteři protestuji proti nespr^vedliveau stiháni Henaty
ránová, ** připojilo dalěich 16, lukš* jejich počet dosáhl 174*
0. Pint* Tom&ái nrri.uu t a M T k . v i . iectr.á^u ob^^rovi ^ r y ^ n ^ h o Koateloe
JB* y.záři předyli předsedovi P*XV v 'ervenáa Kostelci J roalavu 3endákovi obáaná tohoto vyahodoa**káhť aěate^ka petici, káo která se připojilo
1Z0 9h3aa&. ietioi podepsali *3il*n Hrubka, * Jaroslav Xít^ , za správnost
podpisů ruóili Zdeněk Ainzl * TooáA íulda. Y petici ae pel doválo přejmenováni nAm*ati na náa&Mti 7.3* Masaryka a uaiat&ní paa^tni ueaky prvního
$a+ prezidenta, který je áentnya ohSanem Jorveaáho testelo*. Aktivistá
nezávislých iniciativ oznámili jiě 7.záři odboru vnitřpích vtci okresního
nárotaíko výboru v Xáoh*4*,Sa dne 14.záři uskute&ni v Jerveaaa Kostelci
pietni vzpomínková odpoledne k
výrovi darti T*G* Masaryka. hf*tialav
.ejdana, vedoucí odboru vnitřních vSei, v&ak 11+aáii tento piotni akt
zakázal. ířesto vatk byl,v ranních hodinách 14.záři položen k paaátniku
legionáře věnec a trikolorou a nápisoa *Ť.6*^*aarykovi-3catH%%u ob5anu
Jervenáho Kostelce- v^rni obč*ná*. Paaátnik byl ozdoben trikoorou a fotografii T.3+ maaryk*+ otogrtfii odstranil iniciativní kalen 7*hodiny m n n i
*;iatnpee ředitele zákl^ani čkolv KámeBok, vinte odstranili kolea 9.hodiny
dva p iniuJtHÍoi htB v civilu. ^ a t o vínoe maíatiii před pnnátník velkou
tabuli, na niz vyvážili rozhodnuti Raxtiulavo
e zákazu vzp^
voho aktu* *o celý den *e tt t*bu#lw ahromnidovali obaaná, ze^Kán* ucitelá
a d*ti áxely, před nit paaátnik stoji. Kole* 17.hodiny bylo u paaátníku
jií 53 občm&,*nozí zde položili květiny. V průběhu odpoledne
zde
M atedko o^líailtt VB, jejič přisluáníoi kontrolovali :)rojia<13ji3i<*oaobni vozy * vyaiyshali řidlo*, kaa jtdou, kdy ze Sude
vr^oe*
pod.^Uf Tieska ŽinzaT, oyla proviněn* depovnl prohli^ka^v r&aoi
objaanováni přtáinu proti veřejnému pořádku - důvode* je rozaiřevani
provolání Xékolio v*t* N* Několik v$t byl rovni* vyaiy*hán Toaáá Kulda
a Milen Ha^ka byl 14.$* odvezen přialuaaiky ¿tB v aivilu do záchodu, kdo
au bylo vyol$veao podezřeni z přf&inu proti veřejnému pořádku, or^án, konající objyteneváni je natría. J . t*pánek.^yil^nu dru*tkovi byl navíc odebrán ,oeat9YHÍ 2po* "dobráni provedl kpt. -táp* il*a
horník,
a?1teln3*
rekreace do z^hrt-ni 1, takae odebráni peam je pro
11*
ty Vevcfky o pod*tpon4 pr*pu*t*R* .
V pond$li 25*záři ráno v půl devátá rozhazoval okreani eoud v Kladná
o Rádaati Otakara Veverky, zakládajícího člena ^ J L * signatáře Charty 77
o podmíněná propuštěni z výkonu treatu. Ota Veverka byl odaauzen v únoru t.r. k je 'noroóni*u trustu za to* X* byl přitoaten kiideni květin
k aoóo *v. Václava u prileíittuti 2ů.výrt*ai sabeupáleni Jana řalnch*.
Treat vy* niva v ti. RVU ve Vinařících u kladna. ^ aoudu do a&adn* přijelo 9 tdvýc& přátel * malinka, která jeriná byl umo&nen vatup na jednáai. oudni ain zaplnila b).í&e neurčená verojnoat, Rikosau z přátel nebyla
vy.árn* vatupen** a natyli doknnee vpuút ni io aau^ní budovy. ¿Adoat ^ty
evorky o podaintná propuátani byl* za&itnutp, proti deauz at na miat*
nod*l prostřednictvím *avtnát* atiznoat. Otovi Veverkovi z b y v š i Ao konce
trestu r**3flá Čtyři K%aíco. 0 to neroehoritelnéjái bgla ataosf ra v ui&
ao jednáni odbývalo, audni budova byla hlídán* nejaoná 2 deaitkami příslušníků tB aVB,byl přitažen policejní fotograf, jokonce z okna soudu
*nimala přátelá rty Veverky nřed anudni budovou videokamer;. Jelá nepřátelská ovzduAi dtkreslila akuteKnoat, xe kayž ae Václav Havel, který na aou
rovnRi přijel, vr4til a přáteli * tváau automobilu, naSel euto poákazená
tía, 3* do váech tří ataku byly nastrkány jehly a auto nebylo sečno otevřít. Trv*lo vioe ac& hoóinu, ne*
petrt*
padařilo za poacci kapesního o3ika a spiaaeího špendlíku, jeden za tři záakA avolnit. Václav
^*vel a přáteli aonli odjet*

