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- 2 Charta 77!31|87 (zveřejněno dodatečně) OdpověČÍ na pozvání do Varšavy
Vážení přátelé
Praha 15.J.1987
•Jménem všech jednotlivců, které jste pozvali na mírový seminář International
Peace and Ilelsinki Agreement, jenž se. má konat ve Varšavě, i jménem celé Charty
77 vám srdečně děkujeme.
Problém je ovšem ten, že většina z nás nemá cestovní pasy a čs.úřady nám
je zatím odmítají vydat. Ještě se o to někteří z nás pokusí, ale domníváme
se, že naše přímá účast na semináři je značně nepravděpodobná. Konec konců
i. to je bod, o němž by se mělo na semináři hovořit.
HaŠím kontinentem probíhá nejen opona, oddělující Východ a Západ, ale staví
se i mnohé překážky pro normální styky občanů uvnitř tak zvané východní zóny.
Prorazit tyto bariéry pro individuální i skupinové, turistické, studijní a
p-acovní cestování považujeme za jeden z prvořadých úkolů nezávislých mírových
hnutí.
Dc-uřáne nicméně, že alespoň jednomu našemu zástupci se podaří zúčastnise vašeho semináře. Jakmile přijede co Varšavy, ohlásí se na vámi určené adrese.
V každém případě vám pošleme alespoň písemně diskusní příspěvek. Pokud re
od nás na seminář nikdo nedostane, pak ¡bychom byli rádi, aOj někdo z vás náš
příspěvek přednesl.
Přejeme vašemu jednání úspěch a posíláme mnoho pozdravů.
Jan Litomíský
mluvčí Charty 77

Libuše Šilhánová
mluvčí Charty 77

Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Dodatečná poznámka z 15.-5.1987: mírového semináře ve Varšavě se zúčastnil
jeden zástupce Charty 77. Jeho zkušenosti a poznatky ze semináře budou využity
a projednány v okruhu zájemců o problematiku míru a lidských práv.
*
Charta 77¡33 i87

Os.tiskové kanceláři,
federální vládě ČS£>R, Pec-,orálnímu shromáždění ČS3R,
vládě CSR a vládě SSR, České národní radě, Slovenské národní radě, Čs. kadcicií
věd
Spoluobčané!
^
'
Fkfi^ři
1 ctS?
Problematika zhoršujícího se životního prostředí v naší zemi se v posle lni
době stala námětem mnoha jednání, ale i pojednání, televizních pořadů i filmůA tak u některých nezasvěcených obyvatel může vznikat dojem, že se ty “r naléhavé
otázky řeší a že brzy se situace v. tom směru začne zlepšovat.
žel k zlepšení
dochází spíše v dílčích případech a oblastech. Základní velmi vážné o podstatné
oroblémy přetrvávají a jejich účinné řešení je zatím v nedohlednu!
Jedním z takových vážných problémů je znečistění vzduchu, jež znamená
•'hrožení zdravého života nynějších a příštích- generací lidí, zvířat i- rostlin,
nemluvě o nesčetných ztrátách, na hmotných i duchovních statcích.
V. okrunu nezávislé občanské iniciativy Charta 77 vznikl podnět vypracovat
kritickou informativní studii na tote téma. Úkolu .<=e ujalc několik odborníků
.) novinářů, Kteří takovou stud: i.+ připraví ii .
Předkládáme ji jako dokument Charty 77 k veřejné diskusi..
vharta 7/ se v minulosti několikrát J c i._ podstatným způsobem vyslovila
k .ekologickým otázkám v ČG3R a její stanoviska měla poměrně značný vnitrní
i mezinárodní ohlas.
. .
¿nečištění vzduchu považujeme za otázku prvořadého významu. Byli bychom
rádi., kdyby tato studie podnítila zájem odpovědných institucí, organizací,,
iniciativních občanských skupin i 'jednotlivců o skutečné a zásadní řešení
zmíněného problému.
Jan Litomiský
mluvci Charty 77'
(Doudova 6
Prahs 4)

Libuše Šilo áriová
mluvčí Charty 77
(Jeséniova 105
Praha 3)

Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77
(Počernická 40
Praha 10)

3
A B Y

SE

D A L O

P Í C H A T

I.
Takto líčí elektromechanik Eduard Vacek jitro občana ze 'severočeských
Teplic:
..
..
•
,
■
"Byl to jeden z mizerných podzimních dní, kdy se člověk ráno probouzí S
tupou bolestí hlavy.’ Letmý pohled z okna ho přesvědčil o tom, že tmavý pytel,
který visí nad městem již bezmála týden, se nepohnul. Zase do toho hnoje,
řekl, si polohlasně a zamkl za sebou dveře. Fuj, to je smrad, co to zase
vypustili do vzduchu, to snad není možný. Proti vlastnímu národu vedou chemickou
válku."
Řekne-li člověk "tady se nedá dýchat", může to mít dvojí význam. T e n ‘první
je obrazný: tady jsou nedobře poměry, samá lež a přetvářka, nedá se tu dýchat.
Ten druhý význam je doslovný: tady je zkažený vzduch, dusím se.
Ten první význam - to bývá pouhý vzdech. Ten druhý je voláním o pomoc.
Volání SOS se však už neozývá jen ze s,everních Čech. Mezi nejvíce postižené
oblasti patří nejen oblast ústecko - chomutovská a karlovarsko - ifafU
tfS
ale.též Plzeň a okolí, dále oblast mělnicko - kralupská á hrádecko - pardubická
(nekdejšízlatý pruh země české), oblast Ostravsko - karvinská, Brno a okolí,
v poslední době se přidává i Bratislava. Kapitolou pro sebe je hlavní město
republiky - Praha. Dnes už je veřejným tajemstvím, že ovzduší v Praze je
srovnatelnés některými mimořádně zamořenými lokalitami v severních Čechách.
Méně už je známo, že ze sta procent všech lidí, kteří žijí v nejvíce postižených
oblastech ČSR, jich žije v Praze 4 3 ¿ 6
to je skoro polovina. V interní úřední
zprávě se doslova praví: "Kritický stav životního prostředí vznikl ve špatně
provětrávanépražské kotlině. V této oblasti s mnohostranně narušeným životním
prostředím, tvořící 5 7a městského území, bydlí 338 000 Pražanů a pracuje 329
000, tj. 49 % pražských pracovníků. V nepříznivých obdobích překračují extrémní
hodnoty úrovně S02, tedy oxidu siřičitého v ovzduší více než 20x neivyšší
přípustnou denní koncentraci. Dlouhodobý trend průměrných ročních koncentrací
S02 na území města je nevyrovnaný: na okrajích města a vyvýšených čertech
centrální oblasti města došlo k určitému poklesu, v centru města, situovaném
na dně pražské kotliny, se projevil vzestup. Prognóza znečištění S02 pro počátek
90. let' ukazuje, že při zachování současného trendu by znečištění v centru
města stouplo oproti počátku 80. let cca o 20 7o. Obdobná situace je i u
znečištění polétavým prachem. Hodnoty prašného spadu se uštalují v celoměstském
průměru v rozmezí 220 - 240 tun ha- km 2 za rok. Extremní hodnoty dosahují
1000 tun na km2 za rok i více. Polétavý prach navíc obsahuje vysoké koncentrace
těžkých kovů a'dalších stopových a jedovatých Drvků.
Na znečištování ovzduší emisemi S02 se nejvíce podílí systém zásobování
teplem. ;
■■
Automobilová doprava význaníně přispívá ke znečištění ovzduší především
oxidy dusíku (NOx). Na frekventovaných komunikacích je nejvyšší přípustná
denní koncentrace překračována v 9 - 60 procentech měření. •Dopravní zácpy?
v ‘centru města zvyšují úroveň znečištění ovzduší na komunikacích 2 až 3x.
Rovněž přípustný obsah olova v ovzduší je často překračován."
Zde bychom měli úřední zprávu doplnit. Kapitolou pro sebe je totiž vedení
dálnice vnitřní Prahou. Občané by měli znát jména těch, kdo se - bez ohledu
na jejich zdraví - pod toto "řešení" podepsali. Hlavní tah automobilů a
nákladních vozů Se přece má vést nikoliv středem hustě zabydleného města,
nýbrž'•kolem něho. Projektanti průseku Prahou se při tom neslitovali ani nad:
stromovím KřáTovské obory. Než vratrne se ještě k úřednímu textu.
\ .
' "Vážný stav narušení životního prostředí - pravě se v závěru - má výrazné
důsledky pro zdraví obyvatel-, jehož úroveň je (v Praze) trvale horší než celkový
stav v ČSR a ČSSR. Nepříznivý trend vykazují kardiovaskulární onemocnění,
onemocnění tuberkulózou a zhoubnými novotvary, u školních dětí respirační
a alergická onemocnění, nemoci močových cest a ledvin a zpožňování kostního
zrání.
Tyto důsledky pro zdraví lidí spolu se škodami na stavebních fondech vedou
i k vysokým národohospodářským ztrátám, které i při orientačním propočtu
dosahují (jen v Praze) 2,3 mld Kčs ročně."

' i’
-
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Tolik úřední zpráva.
Z nejvíce postižených jněst v severních Čechách vozí děti na lepší vzduch
do škol v přírodě v méně zamořených částech republiky. Kam ale budou vozit
děti, až i tam pronikne "chemická válka", .o níž mluví severočeský fejetonista?
V Praze vydal loni v srpnu odbor školství Národního výboru hlavního města
Prahy ředitelům škol a domů mládeže pokyn, v němž se nařizuje, aby při vyhlášení
regulačních stupňů,‘kdy dojde v městě k nebezpečné koncentraci škodlivin:
a)
zrušili pobyt dětí venku, zejména vycházky a pobyt na hřištích, provádění
tělesné výchovy mimo tělocvičnu, branná cvičení a jiné formy pohybové aktivity
- termín 1*9.1986
'
;
'
b) zajistili omezení větrání školních prostor - termín l.$.19$6
c) zajistili omezení fyzické námahy dětí při pohybových zaměstnáních - termín
- 1.9.1986.
•
... . • •
Čtenář by snad měl chut zasmát se byrokrativcké češtině paní vedoucí odboru
školství, jež oběžník stylizovala, ále na obsahu těch "pokynů není vůbec nic
k smíchu. Příliš připomínají ,válku a její poplachy. A zase se vnucuje otázka:
co až děti půjdou za takové situace ze školy domů? Vezmou si plynové masky?
Zdá se nám, že i tato kusá
ilustrace z ekologické černékroniky našeho
hlavního města stačí, abychom mohli bez nadsázky říci, že se situace blíží
bodu národního ohrožení. Tak se bohužel začíná naplňovat varování Římského
klubu, zamlčované 1 á bagatelizované u nás po celá dlouhá sfedmdesátá léta.
Varování, jehož smysl
je v podstatě tento: pokud neuvedete
sve hospodaření
do souladu s přírodou, jež vás •obklopuje,
zničíte nejen sve lesy, pole, řeky.
a zvěř. V sázce bude i Vaše vlastní přežití. , ,
•II.
Na
zamořování
ovzduší
exhalacemi
siřičitanů,
oxidů dusíku,
oxidu
uhelnatého a částicemi obsahujícími olovo, kadmium či jiné jedovaté látky
se
podílí prakticky celý průmysl, přičemž mimořádně neblahá 'role připadá
energetice, chemickým provozům a automobilové dopravě. Mezi exhaláty zaujímá
přední místo oxid siřičitý (S02), "produkovaný" hlavně spalovnami hnědého
uhlí.
Československý průmysl jej vypouští do atmosféry 3,5 milionů tun ročně.
(Pro srovnání: Vel.Británie produkuje 5,3 milionů tun, NSR 3,8 milionů tun,
IIDR 5 milionů tun, Polsko. 4,9 milionů tun S02 ročně.) Na jednoho obyvatele
Československa připadá tedy něco víc než
jedna pětina tuny S02 za rok. To
r.ás v produkci této škodliviny řadí na nečestné druhé místo v Evropě, V praxi
to znamená, že se. tyto tuny mění nad krajinou v kyselý déšt či mlhu leptající
jehličí i listy stromů právě tak jako dýchací cesty lidí, déšt ničící živou
^lírodu i neživéstavby. Jak konstatuje Generel životního prostředí v Praze,
vydaný Útvarem hlavního architekta v roce 1982, emitují velké zdroje energie
s výkonem nad MW více než dvě třetiny veškeré emise kysličníku siřičitého,
oxidů dusíku a tuhých úletů. Z toho pak
plyne, Že nemá-li města i krajinu
přikrýt nedýchatelný poklop, musí se radikálně změnit způsob, jak získávat
energii. A než se tak stane, měli bychom urychleně vystavit hlavní producenty
exhalací apevného úletu: uhelné
elektrárny, plynárny, výrobny
teplá a teplé
vody, účinnými filtry.
Charta 77 už v květnu 1981 požadovala v jednom ze.
svých prvních ekologických textů plán výstavby systému odsiřovacích a dalších
čistícěch zařízení, který bu únik škodlivin omezil na únosnou míru. Plán,
který by byl veřejný, konkrétní a dál by se podle časového harmonogramu
veřejností sledovat a kontrolovat.
Je sice pravda, že se od. té doby začalo
i z oficiálních tribun mluvit o tom, že se proti emisím škodlivin do ovzduší
musí něco podniknout, avšak termínovaný globální plán pro polidštění naší
hnědouhelné energetiky dosud neexistuje.
V "Zásadách státní koncepce tvorby
a
ochranyživotního prostředí
v 8 . pětiletce".
vydaných
jako příloha
Hospodářských novin č. 2 0 |8 6 , se mluví o výstavbě odsiřovacího zařízení na
200 MW bloku elektrárny Tušimice II. V tisku se pak objevila ještě zpráva
o instalaci podobného zařízení na pátém 200MW bloku v elektrárně PoČerady.
""ži...nost odsíření by měla.r dosahovat minimálně 93%. Ovšem těch energobloků
je v Počeradech šest. Tedy: jeden blok v Tušimicích a jeden v Počeradech.- ;To
j 3 zatím vše. A to je málo.
*

-
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Je to tím spíše málo, že Československo v červenci 1985 podepsalo 'Protokol
ke konvenci o dálovém přenosu znečistění přes hranice států.n Zúčastněné země
se v něm zavazují snížit emise SG2 do roku 1993 o 30%. K tzv. "Klubu 30%"
přistoupily zatím všechny evropské státy krevné Polska a Jugoslávie. Jak nás
informoval Mladý Svět v č* 3|87, v NSR co
podařilo zastavit růst emisí
S02 na hranici 3,5 milionů tun ročně. ÍIo'Tý zákon proti emisím je v NSR tak
přísný,
že jen rýnsko-vestfálské elektrárny k u s í vybavit filtry, pračkami
a katalyzátory 33 bloků o celkovém výkonu 9.300 MN. Proč to není možné i u
nás?
Útěchou má lidem být, že "špinavá'' hnědouhelná energetika bude postupně
nahrazena "čistou" jadernou energetikou. Jaderné elektrárny sice neprodukují
siřičité exhalace* zato však mění tepelný režim toků, do kterých vypouštějí
svou "provozní vódu", což má škodlivý vliv na okolní biosféru. Dále i při
zcela bezporuchovém provozu
emitují určité množství radioaktivity.
Mnoho
nezávislých odbortiíků - například v UCA "• Kanadě uznávaná d r .Bertellová tvrdí, že neškodné dávky ozáření neexistují a -ukládají to rozsáhlým výzkumem.
Avšak nejdůležitějším varováním zůstávají havárie v Harrisburgu v roce 1979
a V Černobylu r.1986.
Ani výstraha z Jaslovrkýeh Bohunic by se neměla brát
na lehkou váhu.
Ukazuje se totiž, že nikdo odpovědný nemůže stoprocentně zaručit bezpečnost
jakékoli dosavadní jaderné elektrárny. Selhat může obsluha, unaVený materiál,
zejména v tlakovém potrubí, tlakových pláštích a ve svarech. Trhlinu, kudy
začne unikat radioaktivní materiál, může způsobit nap?.otřes půdy* Ze všech
těchto důvodů se dnes ve společnostech, kac se dá o těchto věcech mljuvit
otevřeně, dělí postoj odborné i laické veřejnosti v podstatě na tři tábory;
na stoupence okamžitého zastavení provozu jaderných elektráren, na stoupence
perspektivního, postupně připravovaného nastavení jaderných elektráren a konečně
na stoupence jaderně energetiky, ule už i ti uznávají, že dosavadní typy
jaderných elektráren nejsou zcela bezpečné..
Problémem je také umístění jaderne elektrárny. Americká komise pro jadernou
energetiku (AEC) doporučuje, aby jaderne elektrárny o výkonu 1.300 MW byly
umístovány tam, kde v okruhu 39 km žije irar.ě ~ \..ž 25 tisíc obyvatel a nejbližší
město je vzdáleno alespoň 51 km. Ve střední Kvr^pe nelze ťyto podmínky dodržet,
líapř. v okruhu 39 km od jaderné elektrárny Te.icA íru je., má mít konečný výkon
4.000 MW, žijí statisíce obyvatel a leží
nesla -jako České Budějovice,
Prachatice, Vodňany, Strakonice, Písek, Milevsko, fobeslav, Veselí á Třeboii.
Když už je řeč o Tetnelíně, hiítno poznamenat, ze k umístění tétb elektrárny
byly v odboírriých kruzích některé námitky.
Především se poukazovalo na to, že s hleúíyk-i seismicity je její Umístění
při hejmenšírn sporné. Jižhí Cechy leží v blízkosti dosud činného alpského
zlomu a v roce 1963 zde bylý zaznaméhány otřesy s cricetitrem v blízkosti Lince.
Navíc se uvádělo, že soustrojí VVEP. 1000, j^ž se zde má použít, není řešeno
jako antiseismické. Jde zejména o dlouhá potrubí velkých průměrů, jež mohou
být na otřesy citlivá. Nevíme, zda jsou tyto námitky dosud platné, ale v každém
případě by měla být veřejnost seznámena o tír.i, jak se projekt s uvedenými
riziky vyrovnal, nebot bezpečnostní normy jinýcn států, např.USA, umístění
jaderne elektrárny v takové lokalitě zapovídají. ■' ' •
Rudě právo z 30. března-letošního roku se snaží v článku "Ostře sledovaný
průzkum" uvedené pochyby vyvrátit.
Avšak jen nroti jednomu tvrzení staví
jiné. Skutečnost, na kterou poukazují někteří ge -J.ogcvé, je totiž následující;
střední tok Vltavy je vázán na celý .sysLtr mladých; 'zlomů, u nichž nikdy nelze
předem vyloučit pohyby v zemskékůře a
z trhc p .ji.cucí otřesy. Jeden takový
předpokládaný zlom prochází přímo lokali rrcu t- rn lína: i elektrárny.
To
není jen zvláštnost
Temelína.
Všechny tib'■: jaderné elektrárny jsou
umístěny co nejblíže říčním tokům, z nichž baron, (r-ebo mají brát) "provozní
vodu” . V našich podmínkách
jsou všakříční !toky čisto
vázané na tektonické
poruchy, a tak je lokalizace jaderných elektráren u nás opravdovým problémem.
Pro pořádek uvedme ještě další námitky
:
nh' 3. «•o v odborných kruzích
mluví:

Odpař a únos z chladících věži vv .-oři nad uzavřenou jihočeskou kotlinou
záklopku, která zhorší místní klir: 3 ‘.mlhy, námrazy) a především bude bránit
rozptylu radiotoxických komínových exhalací. Jde o jev známý ze severních
Cech nebo z Prahy, kde podobný z ikle 0 0 vý mrak brání často rozpt37.lv: zdejších
exhalací.
Samostatným problémem je vodní hospodářství. Již jsme se zmiňovali ó tom,
jaké následky může mít ohřátí vodn.ino toku "provozní vodou" elektrárny
V
případě Temelína se dá navíc předpokládat, -ze i do vltavské vody proniknou
vaáiotoxické látky. A radioaktivita
- jak známo - nedá v úpravně pitn«
vody "odfiltrovat".
Nabízí se proto závěr, že nah-vr -av. hnědouhelnou energetiku překotně a
bez dalšího uvážení jiných možností ja-. ..■vru energetikou znamená 'pyhárěf dábla
belzebubem.
Na první pohled by se zdálo, že -kaLogicky nejméně závadným a nejčistším
způsobem výroby elektrické energie j .c. vodní turbiny. To ja však pravdivé
jen potud, pokud máme na mysli ze jir:- menší vodní elektrárny, které byly
v minulosti často zbytečně likvidován/.
.cere jsme však již neobnovili a na
jejich tradici dosud nenavázali. Oprávr v:: obavy naproti tomu vyvolávají stavby
gigantických vodních elektráren,
der-v zazené změnou krajiny,
ccclcgických
a
hydrologických
poměrů
na
mnoha
i.~ leme třech
přehražene
řek};.
Takovou
kontrrverzní
stavbou
je
českoslovc is1 o-madarská
elektrárna
n<
Dunaji,
Cnbčíkovo-Magymáros.
Vedle prospěchu, který má dát, ohrozí- tento gigant
velké zásoby pitné vody pod žitným ' jedovém, které b\T na počátkd -příštího
desetiletí mohly zásobovat třetinu L
a část jižní Moravy. Stavba údajně
pohltí více než 20 km2 kvalitní or u.
půdy, a to v oblasti, která patří
klimaticky k nejpříznivějším v republiku. Padnou jř za obět 'desítky c i:ve re Ční cli
kilometrů lužních lesů, které musí b ,’t
-bti vykáceny a zčásti v schnou, protože
hladina spodní vody klesne.
S te-.ílc lesy vyhyncu- pochopitelně ť jejich
přirození obyvatele, takže naše přír: a i
stane chudší.
'
Projekt Temelín i projekt dunaj .:kx elektrárny by se měl ještě podrobit
veřejné odborné diskusi. Je to sice ’-st pozdě, ale
přece jer,, v případě
dunajskestavby by se snad mohly nalez’- ■■.•■které možnosti, jak ekblogíckč náWleáky
stavby zmírnit, A v případě Temelína.ní ještě
zcela pozdě zvážit, zda by
se miliardy, jež sem budou investován/
nedaly - právě pro energetiku - měně
riskantně využít.
•
V každém případě je to poučení, z
projekty, které tak závazně zasazuji
do krajiny .a života lidí, by měla předcházet věcná, necaemagógická, /skutku
odborná, ale veřejná diskuse. A take
‘
.onzultace s lidmi, kteří "operační
prostor"
obývají. Nebot i chirurg c ’ . vyžádá oc oaciema písemný sově las.
než provede osudový zásah do jeho organic-a .
-II.
Z
našeho
stručného
přehled«.' vyplývá,
z: by
se
další : rozvoj
čs.hospodářství a zejména jeho energeci' . měl. v životním zájmu nás všech znovu'
odpovědně zvážit.
Hnědouhelná energe’^ v
je
mo.ientálně hlavním ničitelem
lesu a lidského zdraví.
Jaderná en:r;- ■ a je v sud? - a u nás při hustotě,
osídlení zvlášt - nevypočitatelným rizl1Velké vodní elektrárny krizi ..eřeší!
a navíc jsou tež ekologicky problemati :k( . .¡d.e v jistém smyslu o slepou uličku,
kterou může opravdu vyřešit pouze n a k r * ” ' nových účinných způsobů, h..k využít
netradičních, levných a čistých zdr:
Je tu ale' ještě jeden způsob
iali
3i
opatřit energii,
způsob, který y
"»kamžitě použitelný a k;.jrý je z
ekologického hlediska vůbec nej lepší: urp~?J. Z ji.
Ilení to samozřejmě myšlenka nová.. ,e a
překvapivé jsou soíše dříve
zí neobávanémožnosti,
o
kterých
e’.ciov* bky
bezstarostná
společnost
a;:i
neuvažovala. Šetřit energií sice tak:levné; i do zařízení, jež' nám ji
mají uspořit, se. musí investovat.
? >./ je tu rozdíl! Rada zahraničních
i čs.odborníků dokazuje, že za stejnou nc re. na kterou přijde jaderná elektrárna
o /ýkonu 1000 MW, lze docílit energeticky
úspor odpovídajících elektrárenské
kapacitě 2000 MW. Tedy za tytéž peníze -c sjnésobný efekt, a to bez zamořování
prostředí a bez rizika pro obyvatelstvo.
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Pro nás jsou v tomto ohledu zajímavé západoněmecké údaje, které německý
ekolog Holger Stromu shrnul do své enciklopedické práce nazvané "’Pokojně do
katastrofy” . V kapitole o al “ernativních zdrojích energie uvádí, že při použití
již známe techniky by se ve Spolkové republice mohla ušetřit skoro jedna
polovina dne.*' používaně energie. 0 70% by se dala snížit energie potřebná
k vytápáni prostorů,
o C5% energie odebíraná domácími spotřebiči
(velmi
hospodárné je konstruovaná např.chladnička), o 60% by se dala redukovat spotřeba
energie v automobilové dopravě, o 30% energie tepelných procesů v průmyslu
a rovněž o 30% spotřeba elektromotorů. A protože bylo ve Spolkové republice
pro šetření energií už ieesost. ~ v sedmdesátých letech vykonáno (údaje jsou
z roku 1080), budou čs.rezervy pravděpodobně ještě větší;
Podívejme se proto z tchoro hlediska na naši situaci. Kde by se dalo šetřit?
Především u-Ž při výrobě tepla, a elektřiny.
Ze všech Etnu }VHP máme největší měrnou spotřebu paliva na výrobu jedne
kWh. Podle názorů odborníků by mohla být spotřeba paliva o 1|4 až 1 |3 nižší.
Jak tono ale docílit? 1apříklaé sdruženou produkcí tepla a elektrické energie.
Jinými
slovy,
aby elektrárna
byla zároveň
teplárnou a teplárna zároveň
elektrárnou. Při výrobě elektřiny jde totiž 70% piimární energie -jako odpadní
teplo - pánubohu do oken. Sdruženou výrobou proudu a tepla lze tuto ztrátu
podstatně snížit.
.Protože rozvod tepla je efektivní, maximálně do vzdálenosti 20 - 30 km,
hodí Se pro současnou výrobu proudu a tepla zejména tepelné elektrárny
nacházející se v blízkosti většího osídlení. Jak jsme se dozvěděli, podnik
Skoda Plzeň vyvinul pro tento účel soustrojí, které se vyváží a ktere se v
zahraničí osvědčilo.
Snad by nebyl problém instalovat je i u nás doma. Úspora
paliva má být při sdruženo, produkci proudu a tepla 2Cti až 50ti procentní.
Tím ovšem nejsou technologické předpoklady úspor primárních zdrojů při
výrobě energie vyčerpány. Je však nad možnosti tohoto dokumentu je všechny
vyjmenovat a doložit. Obrovské ztráty však nastávají také při přenosu energie
od výrobce ke spotřebiteli. čím dále se dopravuje proud nebo teplo, tím větší
vznikají úbytky. Proto jsou rentabilní i menší nenáročné energetické zdroje
(např.malé vodní elektrárny) určené pro nedalekou místní spotřebu. Měli bychom
se však zamyslet i nad dalšími úniky energie. Třeba nad tím, kolik plynu
zhotoveného plynárnou m bo dodaného až ze zahraničí dojde skutečně k uživateli
- a kolik se ho ztratí cestou, ze zchátralého nebo rietěsného potrubí. Mluví
se o pětadvaceti - až oaoesátip:ocentních ztrátách. To se týká i pitné vody.
Každý litr pitnévc.y představuje značné množství energie vynaložené na jeho
získání ze zdroje, na jeho úpravu i dopravu. A přitom z každého draze získaného
litru dorazí do domácností jen tří čtvrtiny. Jedna čtvrtina se vsákne do země,
kam unikne zkorodovaným nebe j n a k poškozeným potrubím. Renovací a stálou
údržbou těchto rozvodných sítě - což pocnopitelně není zadarmo ~ bychom však
předešli "daleko větším národchos;odářským a energetickým ztrátám.
A když už mluvíme o ztrátách vzniklých cestou od zdrojů k uživateli, od
výrobce k zákazníkovis nesmiř'■ napomínat ani na osud jakéhokoliv výrobku.
V
každém tovaru je ztělesněna určité energie. A pokud z této energie není užitek,
pokud tovar zákazníky síláme, je •: ničemu a zůstává proto ležet, je to zase
únik energie áo ztracena.
Tady cvšem nestačí už jen renovovat "potrubí” vedoucí od zdroje k uživateli.
Zde je nezbytné obnovit vstány mezi podnikem a zákazníkem, výrobou a trhem.
To
se
však
neobejde
bez
zásadní
přestavby
systému
řízení.
Dosavadní
administrativně direktivní
způsob nutí podniky plnit v centru vymyšlené
abstraktní ukazatele, jež se nutně dostávají do rozporu s proměnlivými požadavky
trhu a. skutečnou užitečností produkce.
Největší možnosti úspor jsou ale ve spotřebě energie. Jak je rozložena?
Západoněmecke údaj- uvádějí, že v NSR 42,7% energie pohltí průmysl a vůbec
hospodářští velkoodběratele
3.,1% domácnosti a maloodběratele a 18,2% doprava.
U nás je bezesporu hlavním hltounem ewnergie výrobní spotřeba železáren a
vůbec těžkého prů.iyslu Srovnání podle tabulky z roku 1S77 nám dává následující
obraz t Československo vyráeí r>é kg surové ocele na hlavu obyvatele

-

8

-

recaej 3ov tsky svaz 568 kg a Spojene státy 522 kg. Cementu vyrábí nas průmysl
64'; Vg na hlavu obyvatele ročně, Sovětský sv.:
493
Spcjcnč státy ”jen:í
331 kg ročae. Sovětský svaz i Spojeně státy nají ^ icc dal c víc* tak zvaných
primát nich zdrojů. Napři ¿Spojené * státy jich m a 'i
vize
hos or-arí s nimi
o 251 lát?3.
l a o údaje v podstatě potvrzuje i článek Rud* r. urá’ ? ?. 15- září lOZ'y" Mámy
dost nebo málo energie*' A doplňuje je taj ¿ir«..--’;,zji*t t,í’iř na každého
Čechoslováka připadá spotřeba téměř naplněného vagon o ’■■>'•.£ -cčré. Proč? róuověě
jt
óevšín v tak zvané • těžkotonážní
rfc?“ . Ž ar.Čel o pr-jr-yslu, kterou
F i cli-».ují uvedená "rekordní” čísla výroby cc^.e • empft i.
_o skladba
nepr-m jižná našim marnostem a potřebám, a navíc zr-oab é pro p í rodu i zdravé
ž:?v:t ní
prostředí.
Tedy:
inteligentnější
čiření
•>
strukturování
českrs3o\easkéhc hospodářství, které by prodá r io
./ětt !:¿'.->liv tuny, ale
důiT.ysl a do ecinoit, je nejen otázka naší prestiže, obhaj nty oas ich národních
zajmu, ale i v ji.stem smyslu i národního přežití
-Jsme 3 i ovšem vědomi, že jde o řešení, jehož pa :>:• leti ** jsou dlouhodobé
a o jehož prosazení se teprve vede zápas, Jsou však nektar
vb? 'sti, kae je
možno ihned nebo v poměrně krátké době docílit po statných úsper
Například
vhodnějším dimenzováním elektromotorů a jejich vyšší účinností bv bylo možno
snížit tdběr točivých strojů skoro o třetinu. Průmysl stravuje mnouc energie
také vinou špatných tepelných izolací. Ani to by neměl být neřešitelný problém.
Velké rezervy jsou i ve zhodnocování surovin atd. Každý průmyslový obor zná
způsob, jíraž lze dosáhnout značných energetických úspor. Uplatní ho, budy-li
mít k jeho zavedený prostředky a potřebnou motivaci.
Část elektrické energie je možno ušetřit bez zvláštních technických opatření.*
pouhou
rozumnější
spotřebou*
která
by měla
být
odpovídá jícím způsobe^,
podněcována.
Podněty lze najít v oblasti tarifů upravených tak, aby tjalc^
úsporné odběry byly zvýhodněny před velkými, a ne naopak. VŠoubeen^ zvyšování
cen naproti
tomu nepčináší podstatné energetické ú©Pc t v ; «ato píjet iKu jo
především chudší občanské vrstvy. Od občanů ani od organizací nelze také.
očekávat,
že
budou
také
vkládat
prostředky do tepelnýcn
izolací yebq.
hospodárnějších spotřebičů při sotva desetileté návratnosti takových investic;
účelné ceny by však mohly k rozumnější spotřebě přispět,
V domácnostech umožňuje racionální spotřeba ušetřit až 75% dosavadní energie.
Téměř všechny spotřebiče užívané dosud v našich domácnostech mají nadměrnou
spotřebu, neodpovídající současným technickým poznatkům a možnostem. Co do
významu jsou patrné na prvním místě chladničky a mrazící boxy čelící nejen
vnějším teplotám, ale i teplu, které samy produkují. Obrovské rezervy jsou
ve vytápění budov. Hobrou tepelnou izolací lze ušetřit až dvě třetiny dosud
spotřebované energie% Při dokonalé izolaci pak lze převést vytápění domu na
sluneční energii* zatímco při dnešních tepelných ztrátách jsou sluneční
kolektory jen nepodstatným a často, problematickým doplňkem.
Zcela neracionální je hospodaření teplou vodcu a teplem na sídlištích.
Spotřeba
je měřena a rozpočítávána nikoli
podle
odběru v jednotlivých
domácnostech, ale v globálu, který zahrnuje stovky domácností. Jakýkoli zájem
na úsporách je tak přenášen do neúčinné oblasti morálních proklamací. Jestliže
se malá část investic stravovaných jadernými elektrárnami přesune na výroby
teplovodních vodoměrů a kalprimetrů, dojde k pronikavým úsporám. To není nový
poznatek. Koncem sedmdesátých let dospěli energetičtí odborníci v
k závěru,
že regulací a měřením tepla u každého nájemníka se dá ušetřit asi polovina
energie; po tomto zjištění následovala zákonná norma o povinném měření spotřeby
tepla a teplé vody v každé domácnosti.
Průmyslová výroba může přispět ke snižování energetické spotřeby také zásadní
orientací na výrobky s delší životností. Není napříKlad doceněna skutečnost,
že k výrobě automobilu je zapotřebí téměř tolik energie, kolik je obsaženo
vpohonných hmotách spotřebovaných za celou dobu jeho životnosti. Všechny
výrobky, stroje či stavby s větší trvanlivostí znamenají přínos k energetickým
úsporám stejně jako každý chatrný výrobek nebo nahrazování opravitelných výrobků
novými znamená energetickou ztrátu.

... 9 Místo .budování delších jaderných elektráren, které váže tisíce pracovníků
a miliardové hodnoty, je zéhodno investovat do zařízení a technologií, které
nejen že umožní vystačít s dosavadními elektrárenskými kapacitami., ale umožní
také zastavit provoz elektráren s nejvyšším podílem na znecistování životního
prostředí.
IV.
Z našeho rozboru vyplývá několik závěrů. Zastavit chemickou válku, kterou
vedeme sami proti sobě a proti vlastní přírooě3 ie v našich možnostech. K
tomu je ale nezbytná?
1. Opatřit urychleně čs.tepelná elektrárny a další hlavní produenty kysličníku
siřičitého a přidružených škodlivin systémem ods\řcTacích a čistících zařízení.
Konkrétní plán výstavby odsiřovacích a čistících zařízení zveřejnit, aby jeho
uskutečňování mohla veřejnost v miřte i v cele státe sledovat: a kontrolovat.
Lidem nic neříkají neurčitě přísliby. Přejí si vědec kde, kdy a dokdy budou
tyto systémy instalovány.
2. Prohloubit mezinárodní spolupráci směřující ‘".větší Čistotě ovzduší. Zároveň
s opatřeními, jiriž se podstatně cruzi rozptylování škodlivin do ovzduší,
důrazně vyžadovat obdobné kroky také od našicu sousedůKe snížení škodlivého vlivu tepelných elektráren na kvalitu ovzduší je
nutno také prozkoumat a podle možností převzít moderní technologie vyvinuté
v sousedních zemích, například v ‘?SR. Očekáváme přitom porozumění tamějších
vládních činitelů, kteří dobře vědí, že kvalitu ovzduší nelze udržovat v rámci
státních hranic.
3. Tak jako v jiných evropských zeních je nutno účinnějším způsobem řešit
náhlé kritické situace nadměrného nahromadění škodlivin v l městech a v oblastech
s vysokou hustotou obyvatelstva. O těchto situacích musí být nejen informováno
veškeré obyvatelstvo, ale všichni se 'také musí podřídit přesně stanoveným
omezením; po dobu nmogO’Ti kalamity poastatně omei.it provozy, které jsou zdrojem
největších
znečistění,
používat
automobilů
jen v
případech
prokazatelné
nezbytnosti atd. Zárover je třena a
vne zajistit mezinárodní výpomoc v
dodávkách elektrickéene^gieý aby s": mimořádně nebezpečná koncentrace škodlivin
dále nezvyšovala a naopak trvala co ne'Ir'tli dobu.
4. Zpracovat ještě v tomto roce projekt úspor při výrobě, přenosu a spotřebě
energie, který by umožnil postupně omezovat provoz zdrojů, jež nejvíce zamořují
ovzduší. Organizace
ktere výrobu a spotřebu energie podstatně zhospodární,
preferovat tak, aby ze nergetické úspory staly pro podniky přitažlivou a
výhodnou
součástí
intenzifikace nárocního hospodářství.
Obdobným způsobem
zvýhodnit drobné spotřebitele, kteří racionálním využíváním energie, účinnější
tepelnou izolací nebo jinými iniciativními kroky přispějí k. energetickým
úsporám.
Zároveň s tímto bezprostřední!, programem 4c- nutno vypracovat, zveřejnit
a plnit dlouhodobý program strukturálních změn ve skladbě našero průmyslu,
orientovaného zatím na energeticky r;ejnáročně j :';í výrobu. i!aš
čelné místo
v produkci železa, cementu a ve spotřeuě energie na jednotku výroby velmi
brzy přemění naši zem \ jeď.o z posledních míst, které by si člověk svobodně
zvolil ke svému životu.
5. Zvážit v této sc ...vislos ti ještě jednou všechna pro a proti- týkajěcí se
další výstavby jaderných elektráren. Umožni* odberno i laické veřjno.ti vyslovit,
se veřejně k této otázce r pokračovat / ualví .'-tavbě těchto riskantních objektů
až po zhodnocení rozpravy.
6. Považovat čistý vzduch a čistou vodu, jskož. i záchranu přírody i lidského
zdraví za úkol číslo ledna, před nímž ustupují všechny ostatní priority armádou
a zbrojením počínaje.
V tomto textu jsme se zabývali znečistěným ovzduším. Tím nemá být řečeno,
že stav povrchových a podzemních vod jc ráno alarmující. Zmapovat jej však
bude úkolem některeno z' příštích Ici.umentů lhaníy 77. I tak rás předložený
text snad opravňuje říci, ze nejde jen o hospodářský a ekologický problém.
Jde o velkou, zásadní mravní otázku; V
a um ntavu přeďárae tuto zemi příštím
generacím?

i
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Bohuslav Ba? biu začíná pátou kapitolu své první knihy o krásách a bohatství
české zatkl*
povětří <k?eh a příjemná ehu.* vody v češí
Čekací! a proč
tomu tak je.?' ‘ v -telčin teictu si na svou otázku částečně - povídá: "Přečetné
plochy jsou u<-: ry“
Vi .3 ičnatými a jinými stroiry, ječ e - vdní vylepšují
a pročišťují
Uájsou to
L.'-..ji " ;Vní ..důvody, proč c.ítujem«, ten starý text. Citujeme
jéj jako dut ¿cínu yrlpomínku,, ^ naši..předkové ním odevzdá.i zeni, v níž se
•''vzduch dal dýchat a voda pít. Zemi lesů a luk. Nemáme právo Ji v úprku několika
desetiletí zničit.. Mime povinnost předat ji* příštím pokolením tak^ aby v ní
mohla a chtěla žít.
Příloha dokumentu č.33
P O S T I Ž E N Ě

O B L A S T I

V

S £ R

1. Karlovarsko - sokolovská
2. Plzeňská
3. tfstecko ’“ chomutovská
4. Hlavní město Praha
5. Mělník - Kralupy
6l. Hrádecko - pardubická
7. .Brněnská
8. Ostravsko - karvinská

Těchto osm oblec r.- bylo vymezeno dokonce usnesenín vlány9 a tj již v roce

1974

“
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Charta 7/|34|87 K připravovaiíýra ztržnám nrávi^el českého pravopisu
Kulturnímu výboru ČNR, prezídiu ČSAV,' Ústavu pro iazyk český ČSAV, ministerstvu
školství ČSR, Katedře českého jaryka -fílo.ofleká fakulty Univerzity Karlovy
Přede dvěma lety vzbudila žircký oblec zpráva o připravované změně pravidel
českeho pravopisu. Jeden z diskutovaných návrhů, jehož uskutečnění předpokládalo
radikální reformu ve siryslu maximálního priepůsobení pravopisu výslovnosti,
vyvolal
tehdy
odmítavý
postoj
Viřejnortx.
Kritické hlasy varovaly
před
negativními důsledky takové reformy7 která by rázem extrémně změnila grafickou
podobu jazyka a mladším generacím b\ c.dcízila celý literární odkaz, vytištěný
podle pravidel dosavadních. Uživatelé jazyka protestovali i proti umělosti
takového zvratu, který by místo slíbeného usnadnění pravopisu přines"* pravopisné
nesnáze nové.
široký spontánní zájem c otázky jazyka a jazykové kultury způsobil, že
se ve sdělovacích prostředcích prot: všem zvyklostem dostalo ke slevu veřejné
mínění, které- po určitou krátkou dob. nebylo vor no potlačit nebo utajit. Výměna
názorů brzy ustala a. státní ^oc cKivěrně odeM.ia ořísiušným cd berným místům
zákaz j a k é k o l i
změny pravidel českého pravopisu.
Ted se vsak situace mění. Ha začátku února 2r'c7 oznámil na reřejné schůzi
KSČ v Ústavu pro jazyk český ČSAV prof.dr.Jan Petr, DrSc., že se připravuje
nová redakce pravidel českého pravopisu. líová kodifikace pravopisná normy
by měla být publikována ještě v toír.to roce. Zpracovává ji komise, jejíž složení
nebylo sděleno. Také c rozsahu
závažnosti změn se přítomní
lingvisté nic
nedověděli,
ředitel ústavu profesor Petr nouze důrazné upozornil, že jeho
informace je přísně důvěrná a nesmí se dostat ra veřejnost,
Péče o jazykovou kulturu vůbec a o jednotlivé její složky je zajisté úkol
pro vědecky fundované odborníky. Ti se však v minulosti nestranili živého
styku s uživateli jrzyka, z jr :ra r..? spisovateli,
redaktory, publicisty,
pedagogy a nevyhýbali se plodným sporům, líc Sot si byli vědomi, že jejích úkol
nemůže být úspěšně splněn s vy loučením vař .jiios‘i . Tajnůstkářství a odmítání
všech nekontrolovaných názorů a : ín-vn ' však zavedlo ty, kdo si osobují právo
rozhodovat, tak daleko, že uteíují chystané změny pravidel českého pravopisu
i složení komise, která je mé provést, nejen před veřejností, ale dokonce
i před jazykovědci, kteří nebyli zmíněným úkolem pověřeni. X dnes by veřejná
široká diskuse o otázkách jaryktvé kultury přinesla mnoho dobrého. V zájmu
o jazyk, v péči o něj, by pak otázku pravopisu nemusela nutně zaújírat první
místo. Zato tajuplné autoritativní rozhodnutí 'incr.yiruíno orgánu, zaštítěného
politickou mocí, která nemá odbornou kompetenci, nemůže -jazykové kultuře nijak
prospět, nebot není diktováno pučí o jazyk.
co mocenský zásah., který je
v rozporu s českou jazykovědnou tradicí i s a tihon vědecké práce, kromě toho
znevažuje vědecké
pracovníky,
ignoruje
spisovatele,
publicisty,
novináře,
pedagogy, kteří užívají
jazyka při výkonu sv no povolání, a popírá zásady
svobodné diskuse v otázce kter' se týká vš cr už: v: ¿.olů jazyka.
Nevyjadřujeme žádné spol ěré stanovieac k? :.~iřná. .
> k nimž má v pravidlech
českého pravopisu docházet, nebo jak často maří nýt prováděny. Považujeme
však za své právo i povinnost krtci: ovát nepřípustné utajování věci veřejného
zájmu, jako by šlo o vojenské tajcm.st í.
Navrhujeme proto, aby ústav r-ro jazyk ~uský dal podnět k široké veřejné
diskusi o všech aktuálních otázkách jazykov*
ku7.tu y včetně oná:.,1‘o7 úpravy
pravidel českého pravopisu á aby k toto diskusi byli přizváni všichni uživatelé
jazyka, které tato problematika zijímá.- Kultuře jazyka nemůžou prospět tajná
jednání, ale veřejná debata.
Praha dne 30.4.I9Ů7
Jan Litomiský
mluvčí Charty 77

Libuše Šilháncvá

mluvci Chart)’r 77

Josef Vobrycek
mluvčí Charty 77
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Charta 7 7 |35187 Apel

V Praze 5.května 1987

Prezidentu ČSSR
Předsedovi vlády ČSFPředsedovi Federálního shromážděni ČSSR
V letošním pí vomá jo'?é pruvedu v Olomouci dělníci Tomáš Hradilt.fi
.1 ''lf
Berszn rozvinuli transparent a nápisem, kterým chtěli své spoluoběa .r
-•éco.
podstat i.éi.r upozornit, .»áp^s sděloval: "Charta 77 vybízí
k občana io '* r.
Za
-o íir byli oba spolu s Michalem Mrtvým zatčeni a mají být
v m ..-..u í ,
údajné pro výtržnictví. Jejich výzva .byla vlastně obsažena už v
vvta.-n-u
Cha*'ty 7/ ’lovoke . paluobčanům v lednu letošního roku. Tert.o dok* vrt
r- 1
velký ohlas, ale nevyvolal žádný zásah ze strany státních erg nbc v.m
prvoi.ájového průvodu v Olctrouri však výzva k občanské odvaze vyvclřl
'<:e?v
neoprávněnou reakci příslušní! A SNB.
V jakém právním ch-oeu ‘r tleme? Radovi občané nesmí na veřejném st>r.
projer.t svůj opravdový u< zci přesto, že jsou k tomu vládou cast' v'.i • ’•••\
Jav to, že v zemi
> era si. říká socialistická, v níž tnkevým
projevovali sve- názor’už průkopníci socialismu
a čeští
vlas tanci.
*t.: ř’ -m
19. století, a to t\ rří v tvář rakousko-uherské monarchii, ne ser'
t
svůj náror dělníci kouč.' s lot:, uvacátého?
Jak to, že v zenv , je jíž ústava proklamuje vládu lidu, právo r.a
'j
přesvědčení a právo shromaždc^ací, hrozí vězení občanům, kteří
cm
chtěli vyznat občany k
étšt odvaze, k účasti na správě věcí veřejných;
Nepatří jím za to spin chvála a uznání?
A kdo vlastně smí u nás 'kr itizovat podstatné nedostatky, kdo
.í
k odvaze - a kdo nesmí? Moh- v to vše snad jen nejvyšší
předsta v* ?' '
o
to snad jon oficiální tisk, kt..*." ’epodobnými výzvami jen hemží?
Občané chtěj-! vědět: komu je vlastně povolena kritika negat:.
•-,v ■>
k r./.z neustále ve svých projevech vybízíte? Kam až lze 4it
hi. o
demokratizaci našeho
vc* r . k-.a^ou naše země potřebuje jako vláhu v
■?
Tomáš Kra dílek a " u o L.' Je■r r patří k těm moravským dělníkům, 1 __ 1 -urf T.i
dubna* t.r. svým otc ;err.
v J u u vyzvali presidenta, aby afcííko ‘
---T-cs
se setkal s velkým
u čs.občanů pro svou jasnou řeč u o
"•'»*t .
Vyjádřili v něm s l u l r u formou svůj kritický názor na poměry v > li íi>
navrhli ’počátek cesty ..kterou by se její přeměna měla ubírat. Ta’
.;., r.c f. :e.\ ý
názor mají právoš
honí přece možné trestat lidí za to, že v »ít: ¿••’
•.ju
presidentovi či jinému představiteli, a že se kriticky vyjádří k jrhr
:dü'
Akce Bezpečnosti ..-ěhem prvomájového průvodu v Olomouci je r-i ■‘ .,
státní moc chce polracc'r'i’' ” porušování ústavních práv a závazků, kr rh
: Vv -c ze Závěrečného aktu !r;:3 í r
't .ifarence a z mezinárodních paktů.
Buae-Ti t¿-astni ř .
í :ři moravských dělníků pokračovat, bude l ? •.AI
,
že občané
kteří pil r.iou p.v/vár‘i do prvomájového průvodu, nes- čj 1 ' a. a
demonstrovat svůj skac.a
ca: or,
Pak použijeme své u ú:řnvuího práva a uskutečníme manifestačni prlv''* -a
jejich propuštění.
Jan Litcraiský
mluvci Charty 77

Libuše- Silhánová
mluvčí Charty 77

Josef Vohr "v..
mluvčí Charty 77
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Charta 77 136 j 37 0 p ráv- cestovat (Zkušenost Michaela Dymáčka)

Prahe 1

Předsedovi vlády ČSSR, c :ecr-adcv' vlády ČSR, ministrovi vnitra ČSSR,
ministerstvu pro technic'ý r investiční rozvoj

J
• ;~ .’

Charta 77 ve svých d e m ,ntos.u již nekoi íi**at poukazaia na nezak>. r, \ ,.:
ve
vyřizování
žádosti
é
iv
do
zahraničí,
na
nesvobodné
■-*
československého občan
kterv iv. pri svých^ žádostech o tyto cesty
va
do zcela ve srnys Inez ole pí-JU :.n-:\
všemocnému státu.

č>7

Případ; který ním byt na dávno předložen , je *rnk příznačný a .výmluvný 3 ze
jsme se rozhodli věnovat mu samostatný dokument Michael Dýmáčele $ odborník v oblasti informatiky, byl v roce 190 b pozván
Dánskou technickoj univeižitou v Lyngfcy k roční spolupráci na jedi/cm z jejích
projektů s rozsah'ou mezitárocní účastí. Místo toho, aby toto pozváni bylo
čs. úřady pochopeno ja;<o vy.sok-, uznaní vědecké prače odborníka v oblasti, v
níž Československo zaostává za světovým vývojem, příslušné orgány se rozhodly
postupovat zcela opačně.
Přestože -¿dosti o vydání výjezdních doložek pro Michaela Pymáčka a , jeho
rodinu lze legálně vyhověts při ..ísní dokumentace dosavadního řazení svědčí
o com, že příslušné orgány nehodlají respektovat ustanovení mezinárodních
paktů, a že př:: tom nehodlají zvažovat prosoéch československých občanů,
československého hospodářství, vědeckotechnického a kulturního rozvoje země.
úan Lit oralský
mluvčí Charty 77

Libu o čiihánová
mluvčí Charty 77

Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

K našim žádostem o výjezdní doložky k ct.tě do Dánska
I. Svým copičer ze dne 24.10.1985 mr.e Dánská technická univerzita v Lyngby
nezvala k roční spolupráci na své rozsáhlém projektu FDoC, zabývajícím se
formalizací tvorbv yrogramovéko vybavení. 7 tomto oficiálním a závazném pozvaní
které se týkalo i. mí robiny, byle obsaženo i přehlášení, že univerzita uhradí
veškeré výdaje -.pojené s naší cestou do Dánska.
II. Za této situace neexistovala a neexistuje žádná možnost, jak odmítnout
naše žádosti o výjezdní doložky a zůstat přitom v souladu s platným čs.právním
řádem... 7vsak .přesáto, že ve věci již proběhlo pe*" kol příslušného správního
řízení, výjezdu k. doložky jsme “ v příkrém rozporu s čs.právním řádem - ještě
neobdrželi.
'
.
= ■Naše žádosti -podané u krajského odboru pasů a víz K3 8NB Brno rám byly
zamítnuty, v proodnei 1935 s odůvodněním, že nemáme příslib deviz od Státní
banky československé, u manželky navíc, že její cesta není ve státním zájmu
(bez jakéhokoliv Odůvodnění, o jaké zájmy se jedná).
i
-- .Naše odvolání jte Správě pasů a vír SNE Prah1 bylaýzamítnuta v lednu 1586
opět s odůvodnění v, že nemáme příslib deviz oe SBJs; v .rozhodnutí o mtm odvolání
se navíc praví (cituji); 'Pro inform, ci uvádíme že soukromé dlouhodobé pobyty
v cizině za účelem ótudía. zaměstnání, praxe apoc. jsou v rozporu se státními
zájmy a proto se nepovoluj
" Naše žádosti- o obnovu řízení poJane u Správy pasů a víz SNB Praha byly
zamítnuty v červnu 1386 s tím, že podmínky obnovy řízení nejsou splněny; v
rozhodnutí se dále opakují předchozí argumenty.
...
- Náš rozklad proti zamítnutí obnovy řízení z c e r w a 1986 byl zamítnut v září
1936 rozhodnutím náměstka ministra vnitra CSS?., který zde z právního hlediska
jednal v zastoup ,ní ministra; v rozhodnutí se oné- uvádí, že důvody obnovy
nejsou splněny, avšak z eěcných důvodů zůstává (pak již jen .absurdní)
skutečnost, z a ne. :árs příslib deviz or SBCs - státní zájmy se zde již neuvádějí.
- K mému podnětu
-.istepadu 1986 o přezkc i.mání rozhodnutí mimo odvolací řízení
, který by zaslán PM7, jsem dostal sdělení náčelníka sekretariátu federálního
ministra vnitra z prosince 19-36, že po přezkoumání všech ve věci vydaných
rozhodnutí by";o zjištěno, že nejsou dány ciůvcoy pro jejich zrušení či změnu.
III. ”ozlisí.Ti -li v oblasti právní úpra,"‘ povolovaní cest cs.občanů do
zahraničí dvě období, před 23.3..576 r no tomto
~i, kdy pro CSSIt vstoupily
v platnost, cba pakty uvedené v- vyhlášce č.
5*1576 Sb; pak je. třeba,
konstatoTat, že všechna rozhodnuti ve věci vydaná by byla / příkrém rozporu
s čs. právním řádu a dokonce i tehdy, bylcv-Ii by vydána jeotě v prvém z těehtp
období• 'rento rozpor s blatnou právní úpravou ^e dnes, víc než deset let ode
dni 23.3.15 76, ještě mnohem výraznější.
samozřejmí» vydaná rozhodnuti neberou
žádný zřetel no óávazky z helsinského p. oce.ru a
* c Ay v příkrém rozporu
s oficiálními tvrzeními, podle nichž C3311 veškeré tyto závazky v cele 3 ¿jich
úplnosti ořísn . co^ržuje.
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Omezím se zi> j»n na stručné shrnut?' ne jzávažnějších skutečností.
V
podrobnostech vyplývají vsecbia uvedená tvrzení z dokumentace celého případu,
!• Nejsou respekte’ án fo:
u ustanovení správního řádu. Zejména:
- ve všech úředrícb •’.va .eu. - ' *> výjimkou rozhodnutí FMV zc září 1386 zcela
chybí uvedení jména, rř:.■
funkce oprávněná osoby, což je v rozporu s
výslovnými požár '' y
otí
.■ ■ ja a je neurazeno nečitelnou šifrou s mlhavým
označením "náčcVnik“;
- odůvodnění rizhafo "í tnu rreiticky zcela chybí nebo je nedostatečné, což
je ve výslovném x >zt>< u í. p.rža
^ky správního řádu; tyto formálrí závady jsou
vesměs té povahy , ?c " m' '"j c />■; představují porušení závazků věcných;
" zcela zásadně, p , ; » . *;'s..cvná upozornění nám nikdy nebyla dána možnost
abychom se před v '.a u . c: :;Oď.uť.í mohli vyjádřit k jeho podkladu, ke způsobu
jeho zjištěni, p.pr.
.-v. .n< ut jeho doplnění, a to přesto, že správní
řád výslovně a bezpodn. .. < >.»v -o V tnutí této možnosti správním orgánům nařizuje;
i tento fakt měl vesměs & o -. vř
.notně právní povrhy;
“ žádné z rozbouřil tx Čos-- y v ný:: nevycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu
věci: jedná se o poručení
’ * nejzávažnějších ustanovení správního řádu,
ustanovení, které, příco se. vir' > věcnou podstatou řízení.
2. Nejsou reř p i* ** <s«i. b ctr" právní ustanovení čs.právního řáoa, týkající
se povolování cos. Čr..o>č-::s3 ‘o •• hraničí. Zejmenas
- není respektován,, ".vut-čr V:; ře čs.občan má na cestu do zahraničí zásadní
právo, které lze riu.er.it 4-en . ákenem, a to jen z určitých, taxativně stanovených
důvodů;
- důvody, které jsou uváděny nr podporu rozhodnutí, odmítajícěch vyuání našich
doložek nejenže nemají za č-.aych okolností žádnou oporu v právním řádu "a
to i v jeho podobě před 23.3.197ó - ale navíc jde o důvody, které pc tomto
dni jsou zcela neaplikovatel
; to se týká jen skutečnosti, že nemáme příslib
deviz od SBCs, tak i tvrze
ca v¿dně soukromých cest, uvedeného v rozhodnutí
z ledna 1986;
- zásadně nejsou respektován’ v*.V. rv£ povinnosti orgánů rozhodujících v opravné
řízení:
byla
z ..n:‘:x. -"" v
edvolání,
přestože
důvody
pro
zrušení
prvoinstančních rozh^cr -tí byly vc.bia nepochybné; byly zamítnuty naše návrhy
na obnovu řízení, pře:-:i : vyly „plněny tři z pěti možných podmínek obnovy
a zákon obnovy nař:^a i , j ;~~i splněna jediná; na úrovní FMV nebylo dosud
vyhověno mému podnětu k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, přestože
jde o rozhodnutí vydaná \ rrzpoři. s čs.právním řádem; za této situace je orgán
povinen taková rozhodnuté zrušit Či změnit.
IV. Na všechny vyskytnuvší se nedostatky procesního a věcného rázu jsme
v průběhu řízení vždy trpěl .,vě a důl.ladně upozorňovali. Jak patrno z dokumentace
případu, zejména poslcnr_ podá”í jsou fakticky důkladným právním rozborem
situace v oblasti povele v aru. ces._ čc. občanů do zahraničí.
Vydávání rozhodnutí, kťr/J jsou v rozporu s čs.právním řádem, nemůže tedy
v tomto případě být výslodí ei. ř íj.: dych opomenutí či právní neznalosti. Vzhledem
k tomu, že rozhocvat2 z září
a sdělení z prosince 1986 jsou z právního
hlediska vydána v zastoupení J derálního ministra vnitra, nastoluje se zde
s veškerou vážností otázka wroaobuosti čs.právního řádu. V průběhu řízení
nejsou demottStrativv-ě dodržovaná příslušná ustanovení, a to ani z hlediska
úpravy platné před 23.3.1976, ' ustanovení paktů uvedených ve vyhl.Č.12C|1976
Sb mají zúčastněné orgán} ministerstva vnitra zřejmě postoj zcela přehlíživí.
Jelikož oba mezinárodni
akty jsou nejen integrální a navíc normotvornou
součástí čs.právního rádu, ._.e
součástí mezinárodně právních závazků našeho
státu, vzniká další otázka, t c4
otázka věrohodnosti ČSSR
jakožto
partnera
v mezinárodních vztazích; tato oř.eska je ještě naléhavější v souvislosti se
skutečností, že rozhodnutí vvcnuá / našem případě jsou v příkrém rozporu se
závazky vyplývajícími z helsirs tšbo - rocesu.
V. Pro pochopení celá sitv.-^
ho důležité i to, že celé řízení ia zřejmě
i výrazem perzekuční po ».itiky uplatňované vůči nně z důvodů mého politického
přesvědčení. Pro svou Činnost ve funkci předsedy 3vazu vysokoškolských studentů
Čech a Moravy v letech 196d“ '.í69 jsem dostal v roce 1970 výpověd z mís ta
odborného asisterca n katedře
p- J-ovane matematiky přírodovědecké fakulty

i

Univerzity J.E.Purkyně; v Brně. Teprve v roce 1973 jsem mohl nastoupit u
Kancelářských strojů, tedy na místos které neodpovídalormé kvalifikaci. Po
podpisu Charty 77 jsem okamžitě dostal výpovětí, která pro prokázanou lživost
použitých "nepolitických”
důvodů byla v r.1978 odvolána, al.e hned po dvou
dnech mi byla dána další, tentokrát již odůvodněná mýmpodpisem Charty 77.
Společným jmenovatelem všech těchto výpovědí je, že byly dány v rozporu se
zákonem? v rozporu se zákonem byla i rozhodnutí soudů, které platnost prvé
a třetí výpovědi potvrdily.
Dnes
pracuji
už ' téměř
deset
let
v
rámci
tzv.svobodného
povolání,
nedobrovolně, bez možnosti získat trvalé místo odpovídající mé kvalifikaci.
Naposledy jsem se v létě 1985 přihlásil do konkursu na místo docenta, později
profesora na katedru
informatiky matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity
Karlovy a opět jako kdykoli dříve jsem nebyl přijat; vědecké hodnosti kandidáta
a doktora věd jsem připraven obhájit okamžitě. Za této situace je pro mne
velkým zadostiučiněním , že. o výsledky mé práce je zájem na před-ích světových
pracovištích. Dánská technická univerzita je jedním z nich, a od října 1985
nabízená účast na projektu FDoS je z profesionálně prestižního hlediska místem
daleko významnějším, než jakým by bylo za současného stavu našeho základního
i aplikovaného výzkumu v dané oblasti místo profesora na Univerzitě Karlově.
VI.
Poněvadž je zásadně nepřijatelné, aby i nadále přetrvávala praxe, kdy
rozhodnutí orgánů státní správy jsou přijímána v rozporu s platným právním
řádem, adresuji nyní ve smyslu správního řádu podnět k přezkoumání rozhodnutí
FMV mimo odvolací řízení nadřízenému orgánu ministerstva,, jímž je dle ústavního
zákona Č.143|1968 Sb o čs.federaci vláda ČSSR. 0 cěT;é záležitosti budu rovněž
informovat generálního prokurátora ČSSR.
Vycházím přitom z vědomí, že zde již nejde jen o osobní záležitosti mé
a mé rodiny, ale o zjednání nápravy v oblasti, v níž je obdobnými•rozhodnutími
každoročně postihován značný počet čs.občanů.
V Brně dne 19.4.1587
Michael Lymáček
Soukopova 5
602 00 Brno
[Pokračování v příštím čísle Infocuu]

Sdělení výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, československé
lidská práva, člena Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDE)
Všechna sdělení VOUS jsou zasílána Federálnímu shromáždění. Jména
členů VONS jsme zveřejnili ve sdělení č.591.

ligy
a

pro
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Sdělení č.633 (Pracovní úrazy ve výkonu trastu)
Obdrželi jsme informaci c závažném uracovním úra u, k němuž došlo v minulém
měsíci v nápravně-výenovnem ústavu v Novém Sedle. Je nám známo, ze pracovní
úrazy, včetně smrtelých, jsou u vězňů mnohem častější než v civilním sektoru.
Je to podmíněno přemrštěnými výkonovými normami, mimořádně zastaralýr strojním
vybavením a následným nutrían ignórováním základních bezpečnostních předpisů.
Je nám současně známo, že i velmi vážné pracovní úrazy jsou podie i. ožneš ti
kamuflovány nebo kladeny za vinu odsouzeným, jen aby se příslušnéor.gány vyhnuli
odpovědnosti (je např.běžné, že vězňové s různými zlomeninami jsou nadále
pokládáni za práč oschopné' a fiktivně zaměstnáváni, aby nebylo nutno -vidovat
pracovní úraz). I v civilním sektoru se jistě vyskytují obdobnépraktiky, vězňové
jsou však vůči nim naprosto bezbranní a muse se jim podrobit proste proto,
aby se vynnuli dalším potížím, případně potrestání. , .
Zveřejňujeme proto tento jeden konkrétní případ v plném rozsahu, ač nemáme
možnost ověřit si jeho podrobnosti. A apelujeme na Příslušné kontrolní organy,
které takovou možnost ira.,:', aby zjednaly nápravu nejen v tomto jednotlivém
případě, nýbrž v celé neblahé praxi vykořistování a zneužívání vězňů.

16
Přílehr : Dopis z Noyého Sedla
" ne 11,3.1987 došlo v NVU Nové Sedlo u -Zátce k .vášliému .pracovní nu ... ?-.±
odsouzeného dvaadvacetiletého Payla Bhhma. V fcemto HVU se vyre.jěj?, >opelr;
a kor "ujnesy při podstatně zvýšených výkonových normách oproti
ci v i*oí.pra 7 c-vistín'. půsledeH - zvýšené obrobeni úriz-m.
T.~ 1 B8hm ‘prseoval na strpjiV'u_kterého jíž několik týdnů ne-uvfoto /u jkovi ochrana a tato závada nebyla-přes urgence obsluhujících cí-~ ,tant- r
Stroj zachytil BBhiqa za pravou ‘ruky. a postupně mu j-i ;rozdrtil n.Ž pc
o*.
Dozor, v dílně v te'době vykonával nadstrážmistr Čápský* ke z i základní povíi, Cí>
dozoru patří zůstat u hlavního vypínače celého zařízení a v přípa_: jal: _>u -c i
ohrožení obsluhujících - linku zastavit (proto je na dílně z akcí* '-hčxéct
pískat ap.). Msdstrážmistr Čápský vsak právě v době úrazu bylmimo iíl v\ \ ié ♦;
než dvacet minut) a nezajistil zé sebe náhradu. Právě porušeni této povit-..cv **
způsobilo úraz v tak velkém rozsahu.
Vedení IT/tJ se snaží přenést cel egu vinu za úraz na porušen: prav--1 3 ;
bezpečnost i a ochrany zdraví při 'práci poškozeným, aby odpovědní pra co v.k..
NVtf nenohli být stíháni (vúvahu připadá ublížení na zdraví pro uedoalo.-.i:).
V důsledku takového posouzení pracovního úrazu by P.BUhmovi nemusela. b;c
vyplacena žádná náhrada*
*
Sdílení č.634 (Osmdesátiletý kněz L.Hanuš odsouzen)
V hlavním líčení, konaném dne 10,.3,1987 senát okresního soude v
ip o/řV ’
Mikuláši
za předsednictví
JUDr.OJ.gy Lon^auerové uznal
katolic'::; o ,:»ěz
ThDr.Ladislava Hanuše vinným trestným činem maření dozoru státu ra
eír,'7 .>
a náboženskými společnostmi (§178 _
a uložil mu podmíněny ~ro't cti
svobody v trvání jedntjh#, roku. Tohoto trestného Činu,žalovaného •- -r .vír?
prokurátorům ' v Poprad^ JUDr .Michalem Bajusem, se mel osmdesátilc. t
.....' -.v dopustit tím, že i po' pdchodu do. důchody yypomáhal v duchovní sp.~áv:- .. a.r...
si ^ tomu zajistil stádní souhlas v pyvodhím rozsahu, konkrétně ž^ .1 cr :: -¿.n
v měsíci zpovídal' věšící y kpstele y Ružomberoku (viz naše sdělení č. á i .
Pokud je nám známo, rozsudek dosud nenabyl právní moci vzhledem k odvolá lá
obžalovaného.
Nezbývá než zopakoyat to, co jfl&e již konstatovali v předchozím sdělení:
že t|>to rozhodnutí soudu vyjadřuje gpbrdfini jak platnými Čs.zákony, tak obecným!
zásadami humanity. Je prakticky vyloučeno, že by trest ThDr.L.Henu ' 2 mohl
být běkdy přeměněn ňa nepodmíněný. Zůstává však důrazným připor ¿nutím, že
svoboda náboženského života je v tomto státě pouhou fikcí.
4.5.1987

’

'
*

Sdělení c. 635 (Kněz, Stefan Jayorský odsouzen)
Dne 6.4.1987 skončilo před
s e n á t e m o k r e s n í h o s o u d u y P o p ř a d e v e složená JUDr.Lubomír Barabáš, předseda
a Ladislav Bacln, Alžběta Otcenášová, soudci z lidu, hlavní lírčení v trestní
věci proti katqjicképd- knězi Stefanu Javorskémm (viz naše sdělení č.291, 528
a 628). Na základ^ obžaloby okresního prokurátora v Popradě JUDr.Michala Bajuse
byl
shledán vinným trestným činem maření
dozoru státu nad
církvemi
a
náboženskými
společnostmi (.§ 178 tr.z.) aodsouzen k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody v trvání osmi měsíců, který má vykonat Ve II, HVS. Tento trestní
čin měl spáchat tím» že dne 9.8.1984 údajně sloužil v dome Jána Dvocáka ve
ždiaru v okrese poprad soukromou mši 2 a účasti blíáe nezjištěného nečtu osob,
převážně mladých. Rozsudek dosud nenabyl právní noci, a odvolá .11 £ .J :vorskebo
bude rozhodovat krajský soud.
Pro závěrečnou část hlavního líčení, konanou dne 6.4.1987, bylav^řejr-c;,.:
vyloučena s věcně i právně pochybným odůvodtičuír 5 že předchozí f
. ně! do
z přítomných nahrával na magnetofon. V této
část? hlavního líčení vypcv^ d H
vyšetřovatel SNB Stefan Onderčín, že při výsleších nevykonával na svř iv. žá^aý
nátlak. Boud proto v rozporu se zásadou ústn.csti nevzal v
úvahu,jočiuí
dva svědci údajný soukromémše, totiž Ján Svecák a Josef Kratochvíl, při hlavním
líčení svá tvrzení odvolali s poukazem na nátlak vyšetřovatele* a přidr.ici
se jejich výpovědí z přípravného řízení. Pravdivost těchto původních výpovědí
soud absurdně dovozuje ze skutečnostmi, že v nich svědci - oba praktikující
katolíci ” sorávně uvedli, jaké pomůcky potřebuje kněz-ke konání raše.
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4.5.1987
Sdělení č.636 (Tomáš Hradí lek, Rudolf Bereza a Michal Mrtvy uvězn .ui)
Ing.Tomáš Hradílék '‘a Rudolf-‘Bereza, oba signatáři Charty 77, rozvinuli
v prvomájovém průvodu v Olomoucí po oflciálníco projevech čtyři metry oíouhý
transparent s heslem "Charta 77 vybízí k občanské kuráži". Asi pc třicet;!
minutách, během nichž byli dvakrát legitimováni příslušníky VB „. byli oba
zadrženi.
Spolu s nimi byl zadržen i katolický aktivista Michal Mrti-ý, který
byl celéakci nahodile přítomen a pokusil se jej■ průběh nafilmovat.
Téhož dne bylo zahájeno trestní stíhání pro výtržnictví podle § 202, odoc.1,2
trestního zákona a na základe příkazu vyšetřovatele CO V 3 Olomouc pprnp.Jiříh*
Cinká byly provedeny domovní prohlídky v bytech všech tří zadržených. Při
prohlídkách byla
odňata převážně korespondence r různé písemnosti,
jako
materiály Charty 77, samizdatová periodika Informace o Chartě 77 a Informace
o církvi, publikace náboženského charakteru ap. Poněvadž se do 4.5.1987 nikdp
ze zadržených nevrátil domů, byli všichni obvinění a je velmi pravděpodobné,
že na ně prokurátor uvalil vazbu.
Rudolf Bereza a Tomáš Bradílek zaslali spolu s několika dalšími občany
dopis Gustávu Husákovi vyzývající ho, aby odstoupil z funkce prezidenta
republiky. Jeden z příslušníků StB, k^eří prováděli domovní prohlídku
Hradílkových dal ostatně jasně najevo, že nynější postup proti Tomáši HradílkoVÍ.'
s tímto dopisem souvisí.
Rudolf Bereza, nar.15.2.1942, řidič bSAB Olomouc, je ženatý a má osmiletou
dcerku, bydlí v Mariánském tídolí, ul.Kollárava Č./97, okres Olomouc.
Ing.Tomáš Bradílek, nar.28.4.1945. by em 2.hradní 892, 751 31 Lipník v&d
Bečvou. Ze tří dětí jsou c'Ž nezletilé, sedru, .«cti létá dcera a jedenáct vjetý
syn. Pracuje jako dělník u SeveromoravsKycu dřevařských závodů.
Michal Mrtvý, nar.19.6.1964, bytem ul. Karla Vaněčka 42, Olomouc, ^ e c
jednoho dítěte, elektromechanik. Je trestně stíhán pro rozmnožování py*uv4z;jie
náboženské literatury {viz naše sdělení Č.55I, 579, 584.» 593, 595, 612} ^ od
24.7.1986 až do začátku února 1937 byl držen, ve vazbě. Soudní řízení f*rni:í
němu pokračuje.
K celému případu je možno konstatovat, že Státní Bezpečnost využila první
příležitosti k postihu Rudjofa Berezy a Tomáše ilradílkn poté, co zaslali 4$pís
prezidentovi republiky, který vybudil zaslouženou pozornost4.5.1987
Sdělení č.637 (Rudplf Bereza, Tomáš Hradí lek a I'.lehal Mrtvý na svošode)
Jak jsme již oznámili .(vi? naše sdělení č.656), byli dne 1.5.198/ v b...-Vx^^i
zadrženi signatáři Charty 77 Rudolf Bereza a Ing, Tomáš Hradí lek, í-.teři :i t r í % y
rozvinuli transparent s nápisem "Charta 77 vybízí k občanské- kuráži“ a afili
třicet minut ho drželi u vozovky, jíž proch zel prvotnájevy průvod* Spo-l$ s
nimi byl uvězněn Michal Mrtvý, který filmová!
jejich Zadržen.-» Versjnpu
bezpečností.
Všichni při hýli obviněni z trestného činu výtržnic tví pflťl?
§ 202 odst.1,2 tr.zákona.
Dne 5.5.bylí Michal Mrtvý a Rudolf Bereza propuštěni^ na Tomáše Hrudníka
uvalil prokurátor vaztm» z níž však byl následujícího dne i on propuštěn na
svobodu.
Trestní stíhání všech tří pbčanů pokračuje
11.5.1987
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¿by jim
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v.a 7 í novináři
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k žádným zásahům.
Městky soud
carnet1 všechna
podaná odvolání
c L * * . . v. :á rozsudek
pravomocným*
..hož dne ve večerních hodinách re
>»».-1 \ y d !.. n :cvences
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*_■
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\/ť zcov.-.l* ‘ . " ■ Skalník,
Čestmír Huí'át.? Tc uiš Křivánek a Jiří Exner. V tor-to ^aaovigkv
• tvádii
”V průběhu
volacího řízení) se dostalo ještě *c•‘tutne r n.-£bo prostoru
,pr-. možnost kc-mpii nlhc t.iodnócení případu jazzoví t.ck<. ' . ?č při io ;vnínr líčení.
Obvodní soud se sice vyhnul' posuzování pocílv črstřeních orgánu,' zejména
ministerstva kultury: aa vzniklé situaci, zaoývuě -f v ~k rlcsptr objektivně
zvážením přínosu ku' tu m í práce jazzové sekce. .lůssřý soud t.
v s
-( '.eučinil
ani to a jednal pouze nad hospodářskou stránkou -/Čc’ ., ;.orá i •už jsme
mnohokrát uv il* - onsensem. Máme zato, 'e Jův.:da-«. •. -sto ,.c tupu u snahc
zahladit rc. cry • ■ sudku první instance, z x -i - .. " ?.. c ;■
.? ;•? ř oo restání
představitel-,. Jazzově sekce až příliš patrna
ionnívc .■; žv
dnešního joduání ..
.lar.uýv důkazem tone-, rc Č-t.ůř dy po*. .* ;
*. j^štč
1:kviďoci ya-rev.. sekce r p i í stižní záležitost
14,b. .987
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íijjíěleui e. 640 (Nové .-Žátiia pročeau s bratry Fonkovýrni )
■' • • • ,
-*
Hlavní l ícem v trestní věci proti Pavlovi a Jiřímu Wonkóvýnrbylo stanoveno
ft* 20.května 1387 v 3,30 hod. do místnosti- číslo 5óÁ soudní budovy vé Spáleno
ulicí 2 v Pra^e 2* Předsedou senátu městského éoudu v Prase i jemuž byla věcpřikázána nejvýš áí«i souden již letos v lednu, je JUPr.Jori Rojt. Předpokládá
áfe. Se hlavní líčení potrvá dvn až' tři dny.' .
:' , * 1
0 případu bratří Wonkových jsme již několikrát referovali (viz naše sdělení
ě. 536,544, 585, 625. a 626). Pavel.Wonka je obžalován z podvracení republiky,',
jehož se měl dopustit rozšiřováním svého volebního programu, s nímž chtěl
v loňských parlamentních volbách kandidovat' na poslance Federálního shromáždění.,
Sálá jé viněn z trestného činu útoku na veřejného činitele, jehož se měl
dopustit při konfliktu se soudcem, který: v jeho bytě prováděl- exekuci. Hrozí
mu trust odnětí svobody-od jednoho roku do pěti let. Jehc bratr Jiří je obviněn
a'trestného činu pobuřování; pobuřovat proti ¿řízení republiky měl svými dopisy,
stížnostmi a výroky, jež protsésl v .soúvl'slo'8ti se svým- vylučováním a T.8&:1
Hrozí "rau treat od šesti měsíců -do tří lot.
■
' •
-v
1
" •
Původně se mělo konat hlavní líčení s bratry Wcmkovými uč v. březnu t.r.,
ale bylo odročeno na 'neurčito, aniž' sc-us sdělil hodnověrné důvody tohoto
odročení.
Bratři Wonkovi byli uvězněni dne 26.května 1935 a hlavní líčení
sa tedy koná potě, co hýli rok drženi ve stísněných, nedůstojných a po mnoha
Gitr&ikšéh nezákonných podmnínkách vazby. Připomínáme, že rovněž- Jan ])ue jé;
již-celý rok ve vazbě - byl uvěznqn 20.května 1986. Délka, vazby těchto tří
našich nespravedlivě stíhaných spoluobčanů není zákonným způsobem zdůvodnitelna
a je pouhou svévolnou represí.
. * ... . •
'
.
14.5.1987
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goghovor a H.Haraszt jm n. F.KBazeaem z Beszálť
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Miklós Harašati a Ferenc KSazag, vydavatelé maďarského samizdatového časopisu
BěaaélS, poskytli redaktoru londýnského časopisu East Europaatt Reportér rozhovor
na téma spolupráce východoevropských hnutí občanské iniciativy.
Ferenc XBszeg ae v říjnu 1986 podílel na koordinaci diskusí, jež vyústily
ve apolecná prohlášení zástupců hnutí sa lidská práva z pěti východoevropských
zemí k 30. výročí maďarské revoluce. (Krátce pa vydání prohlášení odebíraly
maďarské úřady TCtíessgovi pas.) Prohlášení považuje Zttezep, za čin nejen významný;,
nýbrž í •kvalitáý.iVuo' nový, protože poprvé "a navíc společně prohlásila
východoevropská opoziční hnutí maďarskou revolucí za ‘'spelečnědědictví a
inspiraci^. 2 prohlášení vyplývás 2é hodnoty jako plurealismus, politické
demokracie, národní nezávislost, vysvobození ž vojenských' bloků átd. jsou
i nadále hlavními společnými zásadami a konečriýaí cílem všech společenských
trnutí ve východní Evťope. .
. .
I< prohlášení se připojili nebo svou podporu vyjádřili i někteří jednotlivci
případně organizace na. Západě (jednotlivci z Kanady:a ze Švýcar^ některé, česká
exilové organizace, britská EbíD, americká Kampaň za mír a demokracii - Západ
i Východ áj.)k I západ cm Sraecká sociální demokracie a president P.eaghu vyjádřili
svdu podporu.
-■•:
Třebaže
už
dříve
existovala
dvoustranná : spolupráce- niezi.... hnutími
východoevropských zemí (např. mezi Chartou 77 a KOR, nebo projevená podporou
maďarských aktivistů Chartě 11 anod.), společné, prohlášení je podle KBfeSéga
v této spolupráci milníkem, riebot poprvé jde o společný akt pěti zemí.i Dávno
přání po takové spolupráci, donmívá ae. KHszeg, se stalo zvlášt důležitá po
období polské .Solidarity, "yšeclma naše hnutí,” říhá ve zmíněném rozhovoru,
!’ae snaží vytvořit] situací, v níš by ti, kdož jsou u moci, museli jednat še.
zástupci společnosti a museli se pokusit uzavřít s ní společenskou smlouvu.”
A dodávat "'To byl od sáného začátku cíl Solidarity a jak ae zdá, js to jediná
cesta: z dnešní krize. Hektare hospodářské reformy jsou např. životně důležité
pro přežití těchto 'reŠímů, nemohou však být správně provedeny bas souhlasu
společností. ÍO nesnamení, Se považujeme hospodářské reformy vzniklé s- popudu.

2H

režimu za ideální; ale mohly by být jedním z prostředků ks zlepšení životních
podmínek a krokem k demokratizaci východoevropská společnosti.: Ovšeci nechováme
sadně velké háděje* něhot každý si je vědám nepružné a strnulé povahy těchto
režimů, musíme se. vsak stále o topokoúšet.”
1
. '
.j; Miklos Harassti se domnívá, ze základní ppselatví prohlášení se týká nikoliv
minulosti, nýbrž budoucnosti. • "Lidé jpou. dnes spíše ochotni srovnávat svpu. •
situaci a své zkušenosti se siuácí a zkušenostmi sousedních zemí, vystihnout;
Společné tendence a uvažovat o mezinárodním řešení společné krize,''1 prohlašuje
a, dodává: "Měli bychom začít s analýzou naší situace v evropské ■kontextu a
prozkoumat možnosti, jak se spíš obrátit společná na Moskvu než zbytečně .jednat
s místními'gauleítry'
Organizovat společné akce východoevropských hnutí je ovsem velmi obtížná,. r
jelikož pokud mohou, zástupci.těchto hnutí vůbec cestovat. Je to spíše na Západ ;?
než ďo sousedních zemí . Podle zpravodaje Easť European Seporter se společné'/:'
akce
přesto
organizují
(víz např.českopolakoii
akci ve
prospěch
Petra’'
Pospíchala. )... 2 Polska přichází rovněž návrh, .aby omezení, jež se týkají cest
východoevropských .’občanů do sousedních socialistických zemí, byly téniatem \
některého z příštích společných dokumentů. Taková dokumentace by mohla býc ;•
p.řrdložena na vídeňské následné konferenci; protože tato omezení představuji:..-^
bezpochyby porušení ustanovení helsinského závěrečného aktu.
. 1 ý : V.
Híklos Hsraszti sě v této souvislosti'domnívá, 2d obdobně by v širším' !\
východoevropském měřítku měly být rozvinuty některé myšlenky, na které
Upozorňují Charta 77 a polská opozice ve své mířítku národním. "V celé východní
Evropě*" uvádí jako příklad HarasEti, "je jakýsi druh .skryté "internacionály"
těch, kdo a ¡důvodů svědomí odmítají vojenskou službu. V našich zemích není
žádna právo Ca altérnaťívní civilní službu ; .. . Jé to jeden z problémů
základních lidských práv a domníván se, že -kdyby se nám podařilo učinit ztoho trvalou otázku, mohla hy patřit k těm, jež lze vyhrát." Harašzti souhlasí
s názorem, že je fcó'i pkoote mírový, avšak ve zvláštním smyslu. Západní mírová
hnutí by měla veřejně předložit
výborů požadovat jasnou odpověď
odmítání vojénůká služby z důvodů
¿by uznala, že existuje oblast,
v níž vládnou zákony vyšší než
Karászti.
'

tuto otázku a od východoevropských mírových
- tyto výbory. totiž nechtějí .ani slyšet 6
svědomí, "musíme donutit vojenskou byrokracii.,
v níž .člověk nepatří výhradně státu, oblast,
ty, jež sloučí vojenskému megastroji.,r končí
.

Z materiálů FIDIi - Mezinárodní federace pro lidská právo
PLDU
Féderation Internationale des Droita de 1 *Horotae je mezinárodní organizace
přidružené k OSN (statut E), Evropské radě a k UNESCO (statut C); ústředí
je v Paříži (adresa; 27, rue Jean-Dolent, 75014 Paris; tel.: (1)43.31.94.95).
Skládá se z 36 členských lig, z nichž pět (bulharská, guaternaláká, íránská,
raa3arská a rumunská) působí v exilu. Čé.ligou je Výbor na obranu' nespravedlivě
stíhaných, který je jedinou členskou organizací, působící v sovětské bloku.'.
Také člen VONS LadiBláv Lia je jediným místopředsedou FIČE žijícím ve východní
Evropě. Sjezd (kongreá) ' FIĎH se koná jednou: za dva roky, poslední byl v
prosinci 1986 ve španělské« Va Hedo lidu.
Příští zasedání byra FIDH se koná v Paříži ¿0.6,1987« Na pořadů dne má
být kromě běžné agendý problematika' práva akylu v zemích SES a situace v
Aisírsku,' o níž pohovoří předseda alžírské ligy Alí J.ahía.
,';
VOl-TS byl pařížským 'vedením FIDH upozorněn- na to, že 2S .4.1987 byl' v" Tunisu
uvězněn místopředseda ĚID5 a předseda tuniské ligy pro lidská práva Ckámaís
Samaří;1'•V lieťtke. Č.1S6 jsou uvedeny podrobnosti tohoto případu.
Zatčení
Ch.Saoáriho je důsledkem toho, že tuniská liga veřejně odsuzuje črtná a vážná
porušování lidských práv v Tunisku, a to zejména svobody odborů a svobody
slova a tisku; v posledních měsících bylí uvěznŠáimnozí odborářští, studentští
a ' opoziční aktivisté. V děn zatčení Ch.Samaríha Se 'v Tunisku konaly hned dva
politické procesy se čtrnácti příslušníky levicové opozice a a třemi islámskými
fundamentalisty,,'
'‘

Podle zpráv zahraničního tisku *c politická situace stále napjatějšísMohammed
'.Izalí, který byl až do září rninr .čivo roku předsedou v?.ádya byl v nepřít cennost i
minulý měsíc odsouzen k 15 lesů : vězení. Spolu s ním odešlo z politické scény
několik osob, rovněž později
j srnách, příbr zr, .'c! bývalé manžel1-.v presidenta
hábí ba Lurgiby. Významně zhiv.i
p.<**bíňaj i pt wdevším ve vládnoucí Burgibově
dostarcké
socialistické
ctr n _ . 'trn ví
apavác
zasahuje
prcti
islámským
fund'^ontalistům, zejména stud...
;
teří sp:.r/.tizují s Chcmejníui ("unisko
přerušilo v březnu 1987 diplrnn ic;ce styly - b-'rer). Odvolací soud potvrdil
rozsudky šestiměsíčního vězen. ii‘ "emito aktív Ir ..y blízkými nelegálnímu linutí
islámské
tendence
(tsv. 5n .cya! .istichá
opoz ice) § obvinění
se k
soudu
nedostavili. Mezi nimi je i úru 'i člen Tunisia .logy pro lidská práva Sahán
Žuhrí. Předseda Hnutí islaárask tendence Rašid Gnanuší je vězněn a čeká proces.
Pokud jde o Ch.šamarího, je
o jen př:d.e'ou tunisko ligy pro lidská prava
a jedním ze sedmi rrístopřeáode n
> al e : clen"" politického byra opozičního
Hnutí socialistických demokratu
kvere je vedla komunistické strany a strany
lidové jednoty jednou ze tří ¿egnl ě působících opozičních politických stran.
Tyto tři 'strany vydaly nodávro o^oin s dvěma re- ».mávanými opozičními stranami
(Pokrokovým
socialistickým
rd.r »žcníM
a
Hnutím
lidové
jednoty)
společné
prohlášení, v němž vyzývají e :?Crí moc, aby
’odstranila překážka/ bránící
demokratickým silám, aby se mon"y vlně uplatnit’. V politické spektru hraje
značnou úlohu i samotná ^iga pro lirkká práva, která čítá 15 QCC členů? zasazuje
se o -demokratickésvobody, cž má v tuniskýcli podmínkách velký význam v celé
'•eřejnén životě.
A z politické orientace socialisty Samarího. a islá ského
fundamentalisty Žukrího lze usuzovat Inaaázorcvý pluralismus tuniské lípy.
P'oti zatčení Chemaíse Čamaráhc protestovaly četné organizace a osobnosti;
ribH, pí Dani a lie Hit terrandová, raní Mendes -Frr.ticeová a ualší. ¿c protestům
se připejil i VOUS.
.

n

Velvyslanci Tuniské republiky v ( stcosl >vensku
br,..Ii3
Vaše Excelence;

12,5.1587

S rozhořčením jsme se dozvěděli, ze 28.dubna 1987 byl zatčen a uvězněn
Ch-cmaí. žamar.k generální tajemná fcv církc ligy Dro lidská práva a místopředseda
lesinárodní federace pro lidská r áva. Samari byl, pod to zpráv světového tisku,
uvězněn proto, že se zastával itodentu, prcí'i nim "i policie zasahovala pod
záminkou, že "řeší" jejich vzájam^é onflikty.
Důvodem uvěznění Ch .Samarího _.c zřejmě noj^n jelo angažovanost při obraně
lidských práv, ale i jeho politici
působení.
Žádáme okamžité propuštění Cnt.,-. íse Sena *íl o re ovcJo^u.
Tlumočte laskavě náš profese i-e vládé.
Výbor na obranu rv spravedlivě '••♦'¿kaných
(československá 14jy- pro lidsko práva, člen FIDii)
Ladislav Lis, .-í: topředsoda r li!
V samizdatu nově vyšlo.
Cbsah (cuben 1587), 179 str. A4s
1-opij spisovatelů předsedovi čc :á*é vlády Ladislavu Adamcovi z března c.r.
•odepsaný 31 „spisovateli? Zbyněk lir.jda "Verse” (z poezie psané ; nes ceníci
na Bulovce 1986/5 Milan Jv.ngnaru
7 rytu u přestavby a v rytmu
'ořestrojky "
(úvaha nad sjezdem Svazu českých .spí *ovar.elů) ? Paul Johnson " V m ování před
oozci.tnými přátelí lidstva” (př Vi^u článku r.e ávýcr rské Dle WcItvoche/ s Eda
Kriseová "?ředjaříf (verše/; Lenka rocen (zkova :i\ ziké prádle’ (penádkr); Josef
iiršal ,!Pi'vní cesta na jih vc třiašeccsai.ěra” (vzpomínka) 5 Jiří Ilanzelká,
'Uros lay Zikmund "Tatra znovu a; o v č . •
.roní. ever Ludvíka Vaculíka); Karel
Pecka "Věk cyn smu" (úvaha); Mi „no uf ki "á/^tlo v temnu’’ (psáno do sborníku
k. šedesátinám .Jakuba 8 .Trojana.} \ .V.na Ven. cV. ě ''Luk.-.vicLÚ zápisky 1977 iI : (diskusní příspěvek na 3 . 5 jer-d” -J .v?/v;í»kýcl; spise at.e3ů v roce 1S?7) j

Miřaálav Kusý "Přestsvbáři IV." (poktreeování úvahy k současná situaci) % ■-jáškoshoyor,v jadné pracoirna’1.- (fejeton)} Josef Bróefc' "Sněni o Evropě" (recense
štejnojňetmé'' eseje Jiřího .Diensfcbiera) 5 ' Jiří Bleňsťbier. "Soukromý názor"
(komentář) 5 Jan Trefuika "Past na kritika" (úvaha nad dílem Milana Kundexy
a jeho kritikou vé studii Milána Jungmanna); Ulrich Gréitter "Droga střízlivosti
-poznámky, k jednomu přeceněnému autorovi" (kritická recénze Kunderových knih
z Die Zeitu); *JP- "Vínek vzpomínek Josefa Hit Šála” (recenze memoárové práce);
Iva ivotřlá "Z katalogu Čtenářských záznamů" (polemická recenze); Ivan Klíma
"Anglicky Páral" (receiize bestselleru MalColma Bradopryho "The llistory Man.”)}
Jiří.GruŠa "Jan Róblasa a jeho nezvaní poalové" (řeč, k zahájení umělcovy výstavy
v tískénu v březnu 1987); -ZU- "Návod k použití dějin" (překlad textu z New
York Review); "Den u vytržení - vytržený den" (verše Vladimíra Janovice "II.teze
o Feurbachovi" ,z časopisu Tvorba); "Tisk" (pesoustavný rozhovor o poezii
převzatý « Listů, Klubu přátel poezie); Ludvík Vaculík "Veselé velikonoce!”
(fejeton)
•• . . ’ , , ’ . .
' ,‘
_ . _ .•,:;
.

Střední, Evropa (VII., brašen 1S87)s148 nfcťi A4
úvodní poznámka (fc obsahu říaía); Gerhard HilClingěr "Státní národ a kulturní
národ" (úvaha 3 .podtitulem "Vzpomínka' ua střední Evropu" přeložená z knihy
"Cesta ke střední Evropě" vydané ve Vídni 1986); .Janus "Na okraj dnešní četby
Světové revoluce od TGM" (úvaha); Slawkenbergíus "Osvícenský absolutismus
a 'zemský pŠátřotlsiauš" (z úvah o České šlechtě)i Petr Fichart "Kavalír Josef
Pekař" (konzervativní kritika jedné konzervativní reformy - studie k 50. výročí
historikovy smrti); Ladislav Jehlička "Jaroslav Durych" ík 100.výročí narození);
Jan Patočka ^Předmluva k Bosí duze Jaroslava Durycba" (ze sborníku "Spisovatel
a jeho věc"); .Siártrisenbergitís "Čaroclějnlclcé prióčesy: středověk nebo novověk?"
(úvaha nad knihou Bedřicha Šindeláře "Hoň na čarodějnice"); -,rsk- "Neubauerův
onkologický dař: aicoeurovskseseje” (věnováno památce třech mladých’ chlapců
A.Púciká, A.Tunega a E.Xesára)} "Habsburský dum" (pokračování ..knihy Adama
Tféndruszka).
JAZZsTO? ročník 1, č .1
. . ,
:
Dopis redakcím časopisů “ Příloha k dopisu (Prohlášení výboru aktivistů (JS
- Dopis Mezinárodní redakci ČTK (Příloha - otevřený dopis zástupců JS účastníkům
Vídeňského; jednání KESE - Prohlášení MJF ohledně -.její členské organizace' JS
SEČSŠ. ■- Koncerty na podporu JS v Londýne - Kurt Vonnégut: To ani jazz nemůžou
povolit? - Další petice na podporu JS - Petice předcích britských hudebníků
dr.G.Husákovi - Xňfoch ó Jazzové sekci - Dopis velvyslanectví ČSSR (příióhs
sdělení VOUS:'.Č.,607)
Cena Josefa Kupky - Sdělení VOUS č.619 a 624 '- Poděkování
členům a přátelům' JS (K.Sřp) ~ Prohlášení Min.sahr.: věcí USA k odsouzení
Js - Stanovisko J$';k soudnímu procesu ně členy, jejího výboru -Rozhovor s
j. Průšou, práv.záátupcem JS - "Akcby počalo" Milana Knížáká - Zákon-'já zákon
(fejeton) é Samizdat S jT.C.V. vydává - Fotografická příloha
‘
Prostor rač;. II. č.3 - nezávislý časopis, březen 19S7., 136 str. A5
Daniel Bor; Výchova k dětství (úvaha); Václav Benda*- Znovu ■křesťanství a
politika (úvahá z r.1585 po velehradské poutí); .Vojtěch' Kořán: Svéhlavý, poutník
(polemika s. Bendovou úvahou);
Jiří Boleslav: Éódnikoyý večírek; Stefan
k. ísie.lew»ki: Jo teorie nevinná? 1 rozhovory (3 matkou V domácnosti, s vojákem).;
Karel Samobrd: A pak si to odsedět (fejeton); anketa:ha těma zábava; recenze
;'*•

*

'■

•

'

Zdeněk 'Jičínský "Charta 7? a M.S.Gorbačov", 10 str. A4, březen 1987 (úvaha
psaná před návštěvou M.S.Gorbačova v Československu)
Josgf Kreibich: Jazzová eekce - pokus ě společenskou Obhajobu
K procesu s jazzovou sekcí 2 str. Á4
(fvahý had úkoly politické yv
Copozicí? 10 str. a 4
*

9

str. A4
:• '/

'
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Ing.Jan Kon, CSc. "Nové myšlení” po akademicku? 2 str. A4
*

Poznámky k návrhům zákonu o podniku sovětského (1536) a československého (3,969)
2 str: A4
*

J.V.Stalin: Podporujme kritiku
byrokracii sov.společnosti.)

zdolal

(Projev

sov.státníka

z

r.XGžó

proti

*

V hudebním samizdatu nově vyšlo...
122.

123.
124.
125.
126.
127.
12&.
129<
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Best oí cs.underground 1973-76 (Plastic PeoplejDG 307;Sv.Karásek; (115)
Ch. ScukupjUmělá
hmota
IljBílé
světlo),
ó-hod .mono, rychl.9 cm!sspouze
no cívce 0 X5cm, zatím- ne na kazetách? 1.vydání 1976, reedice srpen 86
The Plastic People of the Universe-Pašijové hry velikonoční (studio)
2x3o (116) únor 1987
“Jak bude po smrti (live,1979) 2x30 (117) únor 1937
“Co znamená věsti koně (studioSl) 2x30 (113) únor 1987
-Lovězí porážka (studio,1983j84) 2x22:30 (119) únor 1987
"Půlnoční myš (studio,1985) 2x22:30 (120) únor 1987
“Reperoár 1971-73 vol.l(live 77) 2x45 (121-D) únor 1987
-Repertoárl971"73 vol.2(live 77) 2x45 (122-D) únor 1987
“Jak bude po smrti (studio) 2x30 (123) únor 1987
Interpretace - Otroci ’’SLEPĚ NUTNOSTI" (industriální rock) 2x22:30 (124)
únor 1SS7
STROMBOLI - Concert N o .1 2x45 (125-D) únor 19G7
Závodnička 5 - Xrajkokraj 2.album 2x3o (126) únor 1987
Soubor
tradičního popu-Best of¡Praha 10.1.1986
2x45 (127-D) únor
1937
Veselí filištínové - Live in Olomouc 14.6.86 2x22:30 (128) úpor I9C7
IV.cenová skupina|FPB - Jedem v punku jako v tanku¡Brněni v hlavě 2x45
(129-D) únor 1987
Hrdinové nové fronty “ the war 2x30 (130) únor 1987
...HAPPYEND! (Bývalé SLEPĚ STŘEVO) 2x30 1986
Folkové rozjímání - Historie a současnost čsl. folku 12 str. A4- á= Kčs
Johanis a ccmpanie - Vzhůru na PŠĚKLE 2x22:30 (Emil Records 001)
1986
Visací zámek: "Traktor, aneb Hudba a texty myšlenek prosty" 2x45 (131-D)
březen 1987
Stromboii - Live? Brno 28.2.1987 2x45 (132-D) březen 1987
Manželé - Je to vono (1.čsl.rapové LP) 2x22:30 (133) březen 1387
Merta a Hrubý a Křivánková a Viklický a Vitoch - Spolu live 2x45 (134-D)
březen 1987
Krásné nové stroje - Live volume 2 2x45 (135-D) březen 1987
Krásné nové stroje - Live volume 3 (nové obsazení) 2x30 (136) březen
1987.
Homo Ludens - Live at Smetana Kalí 2x30 (137) březen 1987
VÝBĚR - Live¡Poprvé v Praze 2x30 (138) březen 1987
Laura a její tygři - Studio Live na Moravě 87 2x45 (139-D) březen 1387
Vladimír MERTA - Studio 71 (nevydané LP) 2x30 (140) březen 1987
Visací zámek - "Věry best of V.Z.)Skutečně nejblbější" 2x45 (141-D) duben
1987
GARÁŽ - Byla a je... ¡Best of (studio 84-85) 2x30 (Garáž Records 001)
1986
Psí vojáci - Live in Brno 87 volume (elektricky) 2x30 (142) duben 1987
Psí vojáci - Live in Brno 87 volume 2 (akusticky) 2x30 (143) duben 1987
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155. Pavel 2AJÍSÉK - Paptiaa (T.S.Eliot - v originále) 2x30 (144) duben 1987
156; Václav KOUBEK - Studio 85 2x30 <145) duben 1987
157* Závodní čka 3 - Proziašny (prvaí album) 2x30 (L a L Records 01) 19S5
158. Pétr Vfi&A - Bledá dívka s dalaraónky (zpěvohra o 3 jednáních} koncert
brněnského folkového «družení pre rockovou operu) 2x30 (Váša Records 001)
1903
159. Vladimír ciisík a ETC - Live 1933 a 86 (nevydaná nahrávky) 2x45 (Í.4ď ~D)
duben 1987
160 Nějací cizinci (první album) 2x30 Hulho Records|JT VOX i1936
L61* G£ví - Motorlet S5 2x22533 (147) duben 1937
162. Ďrvota a Richter: ALI BABA - Strach ?. času 2x22s30 (143) duben 1987
163. SOS PARI - "Live ?Uic aioc" 23.10.84, Gong) 2x22:30 0.49) dubec. 1907
7.Ó4. Včesali filiérínave - Golden and Platinum Singles Sits Concerts No. 1,2
a 3 2x45 (150-D) duben 1987

Krátké zprávy
Snolečiíjá prohlášení k situaci v.Chile
.
Joarme Bandyová z americké ¡sirové organisace 1'Kampaň za mír a demokracii
- Východ s Západ" poslala dne 22.1. t.r. Chartě 77 dopis, v němž pohádala
chartíaty c podpis přehlášení Solidarita s Chile, která vzniklo v ÜSA ve
spolupráci s chilskými emigranty. Toto prohlášení potom podepsalo mnoho lidí
s USA i a východoevropských zemi. Mezi stovkou podpisů s OSA nalézáme i u
nás arumá jména jako je César Chaves, odborářský předák. Hoam Chomsky í
Massachusefctakého Technologického institutu, spisovatel E.L.Doctorow, právník
Daniel ELisberg, básník Allen Giueberg, politik Michael Efarrington, Jerí.
Lo.beřavá z Helsinki Vřatch, Joanne Landysvá, Kose Styronová & výboru PES-klubu
pro svobodu sleva, Sassl M. Swaezy s Montlily Review. V Sesfcos love ne ku se k
prohlášení připojili - jako jednotlivci, nikoliv k s Chartu 77 - Rudolf bafctšk,
Jiří Dieastfcler, Jiří hájek , Václav Eavel, Marie Eromáčková, Eva Kautůrková,
Jan Eašraa (v exilu). Marie. Rút Křížková* Ladislav Lis. Jan Lopatka. Václav
Malý, Lenka Mareeková-MUllerová s Bedřich Placák, Jiří ítun,
.l, Vladimír Říha,
Maria Síková, Vladimír Stern, Jana Sternová, Jaromír Stibic, Anna Sabatová.
Jan Stern, Zdana lomlnová (v exilu), Petr UhL a Josef Vohryzek.
V RDR
prohlášení poděpsali Bärbel Bohleyová, tíenrér Fischer, Pater Griaua, Halí Hirsch,
Gerd a Ulrike Bfeppoví a Walfang Templin, všichni z Hnutí za mír a lidská práva,
V Maďarsku podepsali Gábor Betnszky, Olga Dioszegiová, István Eórsi, Gy#rgy
Gadö, Hiklcfl Karaaztí, Jánoš Kextedl, Jánoš Kis, GyBrsy Konrád» Ferenc Köszeg,
L-áoslo Žajk, Sáudor Szilágyi a Gaspér Kikias Tamás. V Polska se připojili
líarek ¿damkiewles, Jacak Czaputowicz, Januse Grzalak. Sofia Kutatowsk», Jan
Josjoř Lipskl - KOS. Barbara Ma laková (v exilu) , Jan Kinkiewicz, Piotr ilíéiťicaýk,
Anlela Steinshergová, Jacefc Szytaaňdernki, Klemens Szaoiawslci .a Henryk Wujec.
¥ 333R rssp, v exilu podepsalii Ludmila Alexejeva (v exilu), Alexandr Feldman,
Vladimir Glezer (v exilu), Grígorij Jakobson, Andrei Krivov, Jurij á Giga
ífedvedkovi ív exilu), Vladimir toká rev.
Svá podpisy připojilo rovněž devet
Jugoalávců (mezi nimi Mihailo Markovi5.), a další osobnosti že západní Evropy.
V úvodu prohlášení se uvádějí příklady físgrantního porušování lidských
práv 7. Chile * od října 1985 do června 1586 zabili vládní síly podle americké
komise pro lidská práva Organizace amerických států 34 lidí,. Uvádějí se
podrobnosti o ochromení politického života, o porušování základních svobod,
o represích, á také o Spatných. ílvotnach podmínkách všeho obyvatelstva.
Prohlášení samo zní:
/Vzhledem k podpoře, kterou vyslovujeme všem hnutím za svobodu a sociální
spravedlnost ve svatě, bez ohledu na to, probíhejí-^ií v Jižní Africe, Polsku,
Turecku nebo SSSR. jsme hluboce znepokojeni tím, jak chilská vláda soustavně
porušuje práva chilských občanů. USA íuchcu pomoci těm, kdo se snaží o obnovení
dSiaokracíe a o respektování lidských, práv, tím. Se přestanou Pinochetův rešiia
ekapainieKy podporovat až do doby, dokud neustanou současná represe.. Vyzýváme
Seakáhov-t
vládu,
aby
podporovala
požadavek
chilských
demokratických
představitelů aby byle. zrušena mezinárodní finanční pomoc Pinochetovu reälmü;

»

¿ 3

~

vyzýváme ji, aby se' postavila proti všem půjčkám určeným Chile, a
až do
doby, kdy budou splněny tyto podmínky; Znovu ustavená základní Politická práva
včetně
práva
shromažcíovacěho, práva
na
informace,
prá^a účastnit
se
demokratických voleb; obnovení nezávislost soudnictví; obnovení p:áva dělníků
odborově se organizovat a kolektivně vyjednávat; bude skoncován g k nitem
praktikou nuceného exilu; přestane mučení a další formy hrubého a v a .žuiícěho
jednání.
Publikováno organizací; The Campaign for Peace and Democracy|East ar,č.
PC Box 1640, Cathedral Station, K.ew York, N.Y. 10025, tel. (212) 724-lit"«
-

•
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Samizdatový časopis '''Grenzfall \ vydávaný v KB?-, přináší ve 4. letošní čísle
obsáhlé informace o solidaritě s Petrem Pospíchalern, o procesu proti ;.az^r^
sekci i o dálích vězněných v Československu, Janu Busov. a Jiřír. íilíovi.
Kromě toho věnuje toto cyklostylovanéperiodikum pozornost též dalším občanským
iniciativám ve vlastní zemi, v Polsku a Sovětském svazu, časopis "Grsnsřall
vydávají
členové:
německé
skupiny
”Mír
a
lidská
práva” .
*

Poděkování Kar Ig&Jgha Schwarzenberka
Karel
Jan
Schwařzěnbeřk, který
poskytuje
čás<- svého
zá:n\ u v
HSR
dokumentačnímu ^středisku
čs.nezávislé
literai'y’-j s poděkoval he£>á~ * ^ k v m
dopisem z 27.2.1-BC7 mluvčím Charty 77, kteří mu za jeho postoj *• československé
kultuře a k nezávislým aktivitám vyslovili uznání (viz Ch 77 - 6 - u7 v Infoch
č. 2 |37). K.J.Šchwarzenberk doufá, že archív, který je dočasně v prostorách
jeho zámku, "se. brzy octne tam, kam patří. Totiž do Prahy.” V závěru svého
dopisu píše;Unavující opakování negací všeho, co předcházelo, r provolaní
nového a konečného času nám zanerhalo omp^pný pohled na dějiny a str4tu
i nsť k ” ího vědění, že realismus, odvaha a pravdivost, se podmiňují jakožto
zákltd »úroda* Právě prvte je každí
’■oř
t
d.-žující kontinuitu
J-ánící
novým ztr4tám tak důležitá. Podaří-li se vsa« to, zo v posledních letech v .nik c.
zachovat a rozvinout, tak se snad-př.ece podaří pjrc?raz;:i t k novému ;ově jmi.
Setkání-s Peterem GlotZem
. '
.
-Iv* ‘ •
V minulých dnech navštívil Prahu člen vedení SPD Peter Glotz, který už
v r.1985 jednal s c h a r t i c t y . i . t c n t u K r á t z jeho. iniciativy došlo dr.a 7.5.1987
k rozhovoru, převážně na téma uplatňování lidských práv, jehož se zúčastnili
Libuše šilhánová, ¿-mna Sabatová, Jiří Hájek, Marie Valachova, r’áclav Slevík,
Václav Malý a Rudolf Battěk. Peter Glotz v Praze hovořil 1 s Janem Fojtíkem
a Vašilem Bilakem.
Jan Dus k případu Michaela Kellera z HpR
Vězněný evangelický duchovni' Jan Dus se vc
■seznámil s občanem NDR
Michaelem Kellerem a po studiu jeho pí*^jrmnstí & obsatilycu
~
^
dospěl k názoru, že Michael keller byl nespravedlivě odsouzen. Ve tnaze zjednat
nápravu odeslal Jan Dus Generální prokuratuře ČSE tri trestní oznámení na
osoby (z 28.1., 13. a 19.2. a 15.3.) kteréjsou za celou vě<~ podle jeho mínění
odpovědny. 0 případu M.Kellera psal Jan Dus
i v obsáhlém podaní z l 1
..2.1987
České národní radě, jehož Část jsme zveřejnili v minulé čísle Ir^ochv. Nemáme
vlastní informace o ICellerově případu-, avšak k vzhledem k důvěryhodnosti Jana
Dusá považujeme za nutné seznámit veřejnost aspoň stručně s podstatou Věci;
Michael Keller, nar,11.6.1963, bydlištěm Walldorf, Brummenstrasse 10, okres
Meiningen v IIDR (otec Hans Keller) byl 5.2.1237 odsouzen kraji kým soudem v
Praze (či. 1 T 0025¡86| k odnětí svobody na jedenáct let nepodmíněné, především
za vyzvedačství proti ČSSD. podle: S 105|1 trestního zákona- -úto ípionáže se
měl dopustit tíir., ž g g í nakreslil jistý dům v blízkosti vojonskenc zari^otiís
dvěma radary.
Keller přitom nikdy »«byl v místě, kde dům s radary stojí a
kdt. byl údajně přistižen a zadrženy v den, KUy ->c '.o mělo stát, byl sice
z< ’• 'vi9 ale úplně jinde. Michael Keller se pokoušel přes Československo
emigrovat do NSR a p ř t o m t o ; okus- k «:í ;fca? ...ěkteré trestné čiř v (vloupáním
a noprávněným použitím vozidla). ' Jan 3us z<a domnívá, že obvinění ze špionáže
je vědomou mystifikací. Ilení známo, zda se Michael Keller proti rozsudku

KOudu v Přaze odvtílal, zdá se odvolací soud konal, případně jaký mel výsledek.
Á? je tosmx však jakkoli, jsme spolu s Janem Dusea přesvědčeni, že Generální
prokuratura by se měla Dnsovýail oznámeními se vší.vážností zabývat.

Poděkování Karla Srpe a. cely 246
Předseda jazzové sekce Karel Srp, odsouzený nyní. již pravomocně k 16 měsícům
nepodmíněně, poslal z ruzyňské vázby svým přátelům dopis, ve které dekuje
všem, kteří se tak hlasitě a účinné solidarizovali 3 jazzovou sekcí. Píše
sj.: "Chci poděkovat, vládám zemí " na Konferenci 6 bezpečnosti & spolupráci,
v Evropě, která probíhá ve Vědní Mezinárodní jazzové federaci při hudební
radě UHESC0:
» organizaci Šume sty International, humánním a podíleným organizacím,
které ss začaly obracet ns odpovědné Československé představitelé, děkuji
umělcům, hudebníkům, spisovatelům, výtvarníkům, jejichž jasna no protestních
podpisových afecšch představují nejhumánnější 3yraboly druhé poloviny 20. století,
dekuji organizacím A jednotlivcům, kteří psali dó vězení. Poděkování a ocenění
odvahy patří československé veřejnosti, která se nebála o případu jazzdVe
sekce hovořit, a především, pak členům sekce, kteří podepoali protestní listiny
a uváděli své plné adresy. Děkuji ČesktíšlovenskéChartě 77 a Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných. Osobně děkuji 1. a 2. výboru jazzová sekce za minulých
patnáct lat činnosti a jsetn pevně přesvědčen, že ještě potrvá. Jak svět dokázal,,
nejsme sami a jak jsem řekl, musíme mu tó oplatit. Valíce děkuji přátelům,
kteří pomáhali a pomáhají rodinám uvězněných.
Děkuji pěti právníkům, kteří
se statečně postavili ss. jazzovou sekci, při absenci šestého, kterého do jednací
síně nevpuatiia policie. Nestála v této chvíli více zpráv, ale garance
vyjmenovaných institucí a osob dává jednoznačně za pravdu nápisům, která se
objevily v soudní budově> EXISTUJEME... Když jsme vstoje přijímali rozsudek,
více než slova o trestá zněla v hlavě píseň, která ee právě ozvala na závěr
dvoudenních manifestací v budově soudu.
Byla to píseň Johna I.eimoaas Dejte
šanci taírti."
••
Diskriminace mluvčího Charty, 77
Jenu Litomiskému, který pracoval áo 3Ó. dubna 1907 Jako topič v pražském,
hotelu /ucs, něhy! prodloužen pracovní poměr původně smluvený na co.bu určitou,
1 když hotel topiče potřebuje a musí místo J..Litoirdlského přijmout jiného.. Bylo
přitom podáno vysvětlení, Se vysokoškoláky vzdělaní pracovníci nesmějí být
zaměstnání jako dělníci - Jan LitcmiaUý je inženýr-agronom. Záminka je nejapná
k postrádá jakýkoliv právní podkladt na dělnických místech pracují v
Československu tisíce vysokoškoláků, snosí dokonce z vlastucho rozhodnutí.
V případě ing.Jana Litomískéhc však jda o zřejmý diskriminační akt: je iluzorní,
že by se jako mluvčí Charty 77 mohl ucházet .0 kvalifikovanémísto. Us koncem
loňského roku byl odmítnut jakc topič n.p.íiefcrostay a nepravdivým odůvodněním,
že podnik má topičů, dostatek.
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Opérabě "Žblézo" y,Lipníku nad Bečvou
Rodina ing.Tomáše Hradílka žij a v Lipníku nad Bečvou ve velkém domě, který
před válkou postavil otec T.ErSdílka.Je v něm několik bytů, v nichž, bydlí
asi. 15 lidí, všichni jsou příbuzní. Příslušníci SiJB, kteří- 1.5. prováděli
u Hřaáxliců domovní prohlídku, jistě litovali, žé nemají právo prohlížet delší
byty; doaau a společné prostory jako kůlny, přístavky spod. Snad hledali fc^rvu,
k.tebou byl napsán transparent do prvonájového průvodu Charta 77 vybízí k
obepnakákuráži, snad chtěli odnést něco jiného nebo naopak Jo bytu Kradílkových
třěpa přidat. Faktem zůstává, že dne 11;5.19S7 blokovali, tj.sledovali, hlídali
ní pracovišti apod. všechny obyvatele domu. Stará saatha Tomáše Hradílká byla
pozvána r.a zdravotní kontrolu do nemocnice, jejíž hodnověrnost byla velmi
/ pochybná. Dcera Tomáše Eradílka, která se vrátila od lékařky v. 9,30 hodin
ař'vyučování (navštěvuje gymnázium), byla odvezena na Bezpečnost a tam jakoby
několik hodin. vyslýchána, i když jí není ještě 1S lať. Tomáš Hradílek se
doiímívá, ae během- těchto policejních manévrů se členy jeho rodiny vnikli
příslušníci SN3 neoprávněné do jeho' bytu a do dalších prostor domui V .50*
letech ae tomu říkalo "operace železo".
•. v *;•

Mistorié jednoho nápisu
••• / *:
.
Je íů spíš historka stará téměř Čtyři roky, ale stojí za zveřejnění. Dělník
Petr Motal (par.20.5.1963) nastříkal v října’•1983 sprejem, barevný nápis "Pryč
3. raketami 33 20” na chodníkpřed řlžBV v k m o v ě a pak na sadní stranu tribuny,
připravené k mírové manifestaci, ještě taky
MSS**.29-8T0PM . Okresní sond v
Bruntále ho odsoudil zá výtržnost a poškození veřejného majetku (ve výši 264
KČpJ- k trastu odnětí svobody na 5 měsíců uepodmíněně.
Petr Motal sí fcreat odpykal a tím by mohla být celá záležitost vyřízena,
ale poauSte. samís Dvacetiletý dělník dá průcod svému přesvědčení, které zdaleka
nění jen jeho a už. vůbec ne soukromé, když se.stehdy Krnovští chystali bránit
mír, a je za to zavřen do kriminálu. ti nějaký rfičbít později přijde pan GorbaČcv
s návrhem, kterým chce Petru Metaloví vyhovět,' tedy. dát Ony rakety pryč r.
•(Jěsk os l.oVén ska, a přední komentátor sovětských Izvěatijí Bovin rozmístění
těchto rakét. dokonce' veřejně zpochybní i proti vůli příslušných gene r¿lilPravda, raketu jsou pořád tady v palebném postavení i s nukleárními hlavicemi,
slé Petr Motal přece nechtěl nic víc ani nic měno než Gorbačov •a Bovits, jenže
auRél za svůj návrh na pět měsíců do
vězení, v době, kdy zdejší oficiální
sdělovací prostředky zahrnují chválou mírová bojovhěky na Západes ačkoliv
chtějí totéž co Petr Motal. Rakety jsou rakety, národnost, aaui státní ČI
ideologická Fříslušnost nerozhodují.
.. . 1 ■'
... Sak se zdá, zs Petr Motal musel být odsouzen pro výstrahu, aby se
čš.politickým činitelům, podle jejichž instrukcí soudy jednají, do jejich
'’mírových*' kamufláží nikdo příliš němota!. A nejím v Krnově.
Frotest proti odvolání kněze
..
» • /.
Věřící z Olomoucká podali stížnost proti .odnětí, etátněn© souhlasu k výkonu
duchovenské
Činnosti
kaplanovi
Patru
Sioatrzonkovi.
Protest, adresují
sekretariátu.: pro věcii církevní při ministerstvu kultury ČS2 a posílají 'boha
vědomí kardinálu 1'onxáskovi, biskupu. Vránovi, .presidentu republiky Husákovi
& ústřednímu výboru K3C. Píší v i»e® taj.r ''Skutečností, že- muže být takový
člověk odstraněn z duchovní služby b e s .udání důvodů, jsme hluboce pobouřeni'.
Vsáyt i my jsme- občané tohoto státu a nánoženskou svobodu nám zaručuje ústava
(...) Žádáme proto, aby celá záležitost byla přezkoumána a Otci Siostrzohkovi
byl vrácen státní souhlas k duchovenské Činnosti v kostele sv.Měřice."STížnost
saálal JUDr.Jaromír Kvapil, Ha vozovce 19, Olomouc a podepaalo ji dála, 215
věřících z Olomoucká.

"Spanilá jízdy" na podporu míru
Ufiiělecko-řeméslná skupina Tatto ái ferro, oznamuje ve svém dopise, podepsanéia
Ladislavem řůlpánetn (Praha 10-Vraovice, •tř.SMB 33), £e se rozhodla uspořádat
v Evropě "spanile jízdy", kterými chtějí propagovat mírovou' 'koexistenci vesvětě. Aby nebyli závislí na finanční pomoci, budou během svých návštěv bývalých,
evropských bojist a někdejších koncentračních táborů razit kovářskou metodou
pamětní mince á. repliky nektrých ’významných českých mincí, jejichž prodajem
uhradí náklady spojené s touto akcí. Z eventuálních finančních přebytků chtějí
zbudovat 'pomník obětem, která položily život po atentátu na Heydrlchn, a vybavit
dětský pavilon nemocníco Bulovka. Ke spolupráci na réte akci zvou tradiční
demokratichea humanistické organizace, dále OSU a všechny lidi dobré vůle.
Jak gong pobouřil policii ’
......
Vloni v letě byl zadržen Bezpečností Vlastimil Marek potě, •' co na ulici
několikrát udeřil do gongu. Zní to absurdně, ale je to tak, V jeho nepřítomnosti
mu udělali domovní prohlídku, zabavili písemnosti i různé hudební přístroje
a drželi ho ve vyšetřovací vazbě šedesát dní pro "podezření z trestného činu
poškozování zájmů republiky v cizině". Jen proto* že ai dopisoval s přáteli
s USA a Japonská, kteří tak jako on 5.srpna v Den míru uspořádali gongový

2£
Concerts ovšem s tím rozdílem* že je nezavřeli. Námitku* cc je trestného na
tom* že někdo chce v takový den udeřit do gonpu, odmrštil příslušník StB velice
roznes '”‘o to by si tady už každý mohl dělat co chce!". Soud z toho sic^ -¿byI*
ale máme o pana iíarka z Vinohrad obavy, protože to chce letos v srpnu -hasit
znovu. Aby to nikoho na StB npmýlilo, Že
>átého. v Den míru, a cokoliv
'«„dnadvacár.ého, kdy si připomínáme událost zcela jinou.
*

Pozvánka pro předsedu české vlády na Chomutovsko
Nového předsedu české vlády 3 Ladislava Adamce., zvou občané Tnonutovr. Už
jsme psali o jejich stížnostech na špatné ovzduší i na to, že ne vbitími jsou
o blížícím se nebezpečí inverze dostatečně informováni. K dřívějším co šedesáti
^odpisům přibylo dalších jednaosmdesát, a t„ v č i 'm i nepsali tec česke vládě
dopis, ve které upozorňují, že předseda ONv G.^tejskal jim nedal jec i •značnou
cdpověčí, když požadovali, aby se zprávy o ?. dměrnč koncerfcrrci škodlivin
oznamovaly v pravidelných předpovědích poč-tí, a r vněž nesvel
požalovanou
veřejnou schůzí, na které by odborníci občany informovali,
jak postupuje
výstavba čistících zařízení v této oblastí. řoJapsaní občané upozorňují na
článek v Hladem světě (Čís.9|87), kde se uvádí, že např."v souccch.í ■] ?~l je
nový zákon ta! přísný, že jen rýnsko -vestfálské lektrámy musí v\ >av •t filtry,
pračkami a katalyzátory 33 bloků o celkovém výkonu 9.300 MW",
- v:Zajímá -nás
pochopitelně," píší Chomutovští, "s čím počítá náš plán, kde, kry, i do kdy
se bude instalovat čistící zařízení, které by zbavilo naše o v d u š í alespoň
části těch škodlivých oxidů a pevného úletu, jímž jsme doslova zamořeni.” .
V závěru svč.io dopisu zvou občané Chomutovska předsedu České vlády Adamce,
aby se přijel osobně přesvědčit, jak špatně se lidem v severních Čechách dýchá.
*

Stížnost Jiřího Gruntoráda
z 6.5.1987 šněruje proti šikanování, jemuž byl onoho dne podroben. Jiří
Gruntorád po propuštění z výkonu třestu je podroben ochrannému dohledu. Tohv
dne byl po ranním hlášení na VB vyzván, aby se dostav;“.! i odpol^dru.. Ukázalo
es však, že přišel zbytečně, jen musel v budově VB sLoro hodinu cekat.
Odpovědnost za šikanu nese neznámý s.Arnold5 dohled na J.Gruntoráda vykonává
por. Vandas. J.Gruntorád si stěžuje náčelníkovi OS SNB Prahna 2.
*

.»

• -

Další podpisy za náhradní vojenskou službu
byly dne 6.‘5. odeslány Federálnímu shromážděn?'. Další 104 občané se připojili
k dopisu Jana Svobody z 3.3.1987, kterýOvýdala Charta 77 jako svůj dokument
(Ch 77 - 27 - 87 v Infochu 77 - 5 - 87). V podepisování se dále pokračuje.
í)alší podpisy přibývají rovněž iia žádosti moravských dělníků, aby Gustav Husák
odstoupil z fiinkce prezidenta republiky.

Přetiskování či jiné přebírání textů zveřejněných Infochem je možné jen s
uvedením pramene. Bez uvedení pramene je možno přebírat dokumenty Charty 77,
suolení VOHS, petice, otevřené dopisy, fejetony, jakož i texty, z jejichž
charakteru Či uvedení je zřejmé, že nebyly psány přímo pro Infoch.

