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Delegátům konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
Bělehrad
Praha 10 .ledna 1978
Pani a pánové,
.. ,
zvou k angažované činnosti všech, kdo se rozhodli nečekat s
spolu s milióny občanů Vašich zemi sledujeme s velkým zájmem
rukama v klíně na příchod období míru ve spravedlnosti, nýbrž
Vaše Jednáni, tak významné pro dalši osud národů, Jež zastuje pustit do práce i za cenu osobních potíží a přispět tak,
pujete. Upřímně si přejeme, aby Jejich výsledkem byl opravdo- byt sebeskromněJi, k buJování kontinentu bez válek a násilí.
vý pokrok v plodné mírové spolupráci.
VáS zájem o tyto iniciativy je podle naSeho názoru významným
Závčrečný akt z Helsink, základna a směrnice Vaáí próce, vypotvrzením úlohy, kterou mají hrát v procesu uskutečňování
hlas u je respektováni lidských práv a základních svobod za
cílů konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. V tom
Jednu ze zásad a podmínek mírového soužití, bezpečnosti a
smyslu také morálně podporujeme návrhy, aby v závěrech Važich
spolupráce v Evropě. Podle naSeho názoru je to značný pokrok.
Jednáni, na nichž právě pracujete, byla stanovena povinnost
Spojení a vzájemná souvislost miru a lidských práv byly tak
vlád-signatářů z Helsink, aby respektovaly, podporovaly nebo
vyjádřeny Jednoznačně. Je samozřejmé, že v debatách o uskuaspoň tolerovaly vSechny mnohotvárná iniciativy neoficiálního
tečněni tohoto historického dokumentu se otevřeně zkoumá v
rázu, přispívající k realizaci zásad Závěrečného aktu. PovaJeho duchu i podle Jeho litery, v jaké miře Jsou respektovány
žujeme za vhodné a odpovídajíc! smyslu i ustanoveni tohoto
všechny Jeho základní principy. Interpretace a aplikace žáddokumentu, kdybyste v rámci opatření pro kontinuitu Vašeho úného z nich by podle našeho názoru neměly být ponechány Jedsilí pamatovali na možnosti komunikace mezi uvedenými inicianostranné libovůli moci v Jednotlivých státech; tyto principy
tivami a mezinárodními orgány, kteří pověříte zabezpečováním
se staly společnou věci všech států, které je slavnostně potéto kontinuity.
depsaly a zavázaly se Je plnit. V tomto smyslu se domníváme,
V souladu s přáními nejširšíoh vrstev národů, jež zastupujete,
že Jejich Jednoznačný výklad i uskutečňování v duchu Helsinek
přejeme plný zdar práci, k niž jste znovu přistoupili. Doufá(Jejichž dokument se odvolává přímo na mezinárodní pakty o
me, že Vaše závěry znovu potvrdí platnost všech principů Zálidských právech) je Jedním ze základních předpokladů pro vyvěrečného aktu z Helsink a že tak pomohou k dalšímu pokroku
tváření a posilování důvěry mezi zeměmi rozdílných společenvěci všech národů na Jejich cestě od konfrontace k dialogu a
ských soustav a pro rozvíjení tvůrčího ovzduší spolupráce v
spolupráci, od konfliktů zakořeněných v minulosti ke společEvropě i v celém světě.
nému řešeni velkých úkolů přítomnosti a budoucnosti, od závoPřevážná část tohoto úsilí • odpovědnosti leží bezpochyby na
vládách. Nemůže to však zůstat výlučně jejich yěcí. Je to věc
dů ve zbrojeni a propagandistických polemik ke konstruktivnícelých států, národů, každého z nás. Proto oceňujeme pozor mu a produktivnímu soutěženi v tvorbě hmotných 1 duchovních
hodnot i v rozsahu svobod a práv, Jež přispívají k plnému
nost, Již jste věnovali ve svých debatách občanským iniciatirozvoji lidské osobnosti a důstojnosti ve všech zemích za vám, jež se snaží přispět k plnění zásadní cílů stanovených
v Helsinkách. Mezi nimi Jste se také zmiňovali o naší Chartě
stoupených na Vašem jednání.
77. Charta 77, inspirovaná právě helsinskýni principy a vstuProf.dr.Jiří
Hájek DrSc Marta Kubišová
dr.Ladislav Hejdánek
pem v platnost mezinárodních paktů o lidských právech u nás,
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77
vznikla tak ve znamení nedělitelnosti míru a svobody. Je vý-

SDĚLENÍ C H A R T Y

ZE

(Zpráva o rozsudcích Ne jvyíSího soudu CSS
a závěrečná řeč Jiřího Lederera)
Ve dnech 5.a 6.ledna 1970 proběhlo ve veřejném zasedání senátu MejvySaího soudu CSR v Praze odvolací řízení v trestní
věci proti in?. .Aleši [.Řeháčkovi a inž .Vladimíru Laštůvkovi,
kteří byli v první instanci v Ostí nad Labem dne 28.9.1977
odsouzeni pro "podvratnou činnost" ke třem a půl roku odnětí
svobody. V odvolacím řízení byli opět "shledáni vinnými" m.M.
za čteni a shromažďování zahraničních periodl-c a knih, která
"dávali číst nejméně čtyřem 030bám" a jako přitgžující okolnosti byly uznány: vlastnictví cyklostylu, jehož používání nebylo prokázáno, a in3t-ilacc zařítení pro poslech krátkovlnného vysíláni do starého rozhlasového ořijimače ("delikt" stihaný naposledy za nacistické okupace !). Trest inž.La3tůvkovi
byl pro "neskrývání skutečností a kritický postoj k vlastnímu jednání" snížen o jeden rok na dva a půl roku a inž.Macháěkovi byl potvrzen původní trest tři a půl roku odnětí svobody.
1978 se konalo před senátem NejvyS3ího soudu
CSR v iraze odvolací řízení v trestní věci proti Otto O m e s t < * sifiatářůn Charty 77 Jiřímu Ledererovi, dr.Frantižku
Havlíčkovi a Václavu Havlovi, kteří byli v první instanci
pi-ed městským soudem v Praze lne 18.10.1977 odsouzeni: Otto
^rneat ke trem a půl roku a Jiří Lederor ke třem rokům ne ^
p í i ^ ? ^ ^ "trestný čin podvracení republiky", dr.Prantiiex Pavliček pro "přípravu tohoto trestného činu* a Václav
^ ^ ^ trestného činu r^oňkozováni zájmS republiky
^
f ^ trestům podmíněným. Senát Kejvy,S3iho soudu CSR
v odovolacím řízení trest O.Omostovl snížil o jeden rok na
dva a půl roku odnětí svobody "a přihlédnutím k doznání,
z ^ n ^ o ^ v ^ " '
obžalovaný

DNE

18.1.1978

V obou případech se při veřejném zasedání senátu Nejvyššlho soudu CSR v Praze na Pankráci shromáždili četní přátelé
obžalovaných, zejména stoupenci Charty 77, kteří na veřejná
přelíčení nebyli vpuštěni. Bránili Jim v tom příslušníci Veřejné a Státní bezpečnosti, kteří 6.ledna zakročovall tak, že
tyla rozbita skleněná výplň dveří ve vestibulu budovy a 12.
ledna měli dokonce k dispozici policejní)*» psa bez náhubku.
V okolí budovy byly v uvedených dnech rozmístěny početné pohotovostní oddíly Veřejné bezpečnosti.
Dne 12.1.1978 přítomní přátelé obžalovaných (a mnozí další signatáři Charty 77 a s ní sympatizující doma i v zahraničí) drželi protestní hladovku jako projev solidarity s odsouzenými.
Oba procesy zasluhují zvláštní pozornost proto, že se konaly v obodobí bělehradské schůzky, která má zhodnotit, Jak
účastníci helsinské konference plní Její závěrečný akt.
K tomuto sdělení přikládán» závěrečnou řeč odsouzeného Jiřího Lederera, která charakterizuje současnou situaci Československa v Jubilejním roce Všeobecná deklarace lidských práv
OSN.
Prof .dr.Jiřl Hájek DrSc Marta Kubišová dr .Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77
mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77
Příloha: záznam ze závěrečné řeči Jiřího Lederera, přednesení
u Uejvyššího soudu ČSR při odvolacím řízení dne
12. ledna 1978:

Rozsudek mčtckého soudu v Prazo nad Ornestem, Pavlíčkem,
Havlem a mnou -Jako vůbec celá tato kauza- Je prostoupen tolika nedůslednostmi, nelogičnostmi a paradoxy, že bych chtěl
věnovat pozornost především Jim:
procesu byly jako trostná činnost kvalifikovány
1.Rozsudek několikrát hovořil o má knize rozhovorů. Udělal
Jsém interviewy se šestnácti českými spisovateli, jejichž kni^ Ji^ch
autorství těohto
t
t
y
byly
v 70.letech na úřední příkaz vyházeny z veřejných kni.
° Jejich odeslání do
hoven a Jimž byly z úřední moci zovřeny b r á ^ všech naklade zai^aniíi -tedy činnost, která Je v nr,prostém aouladu s metelstvl. Z lntervlewů Jsem sestavil knihu, která se jmenuje
^
°
Pivech, tfteré v ČSSR vstoupily
r z
° ^°vory a kterou Jsem zaslal Rohwoltovu nakladatelství
ř Y březnu 1976 . staly se pro náč stát závazné. T^""ní v rozporu ani se Závěrečným akv NbR. Jako autor nosu plnou odpovědnost zu každý lntorview
tern, t ^ d e p , ^
tf-^sti pěti států (m.j.i S t u p c e .
.
Z« všech intorviewů v podstatě laděných •
^ -""částí j 4 o realizace, stejné byl vybrán Jen jeden - Pavlíčkův a Pavlíček byl za něj
vlodá^í
í f * ^ nezvrátilo mimltky, jež Charta 77 vznesla odsouzen; ani Já Jsem za něj odsouzen nebyl, ačkoliv nesu mininálně stejniu míru odpovědnosti jako Pavlíček.
I ^ ^ d ^ r ^ T i ^ ^ ^
I.Iiste^u 1977 pro.
2. V rozsudku se v souvislosti s pamětmi bývalého ministra

dr.Drtiny hovoří 1 o n ň - Oč Slo? Dr .Drtina sepsal třísvazkové pam«l, rozhodl se Je odeslat svému příteli do USA, a to
nikoliv prostřednictvím pofity. Odevzdal rukopis Havlovi, H a vel m ě , Já Omést o vl atd. - až to potoa v řetězu odešlo do
USA. Soud z celého řetězu vytáhl Jen Jeélný článek - Havla a
odsoudil ho, ačkoliv Havel neučinil vie, než třeba Já.
3. Ornest a Já Jsme zasílali do Svědectví literární práce.
Ze spisů vyplývá, že totéž dělal i profesor Václav Černý.který posílal svá práce, zveřejňoval je ve Svědectví a přijímal
za ně honoráře. Jistě právem za to profesor Černý nebyl odsouzen, nebyl vlastně ani žalován, ani trestně stihán. Ovisn
Ornest a Já Jsme byli odsouzeni k několika-leténu vězení.
4. Jádrem rozsudku, Jádrem, s nímž rozsudek stoji a padá,
Je literatura, kterou Jsa» odesílali do zahraničí, tedy básně,
novely, povídky, fejetony, divadelní hry, filozofická ejeje
naSioh významných autorů - Seiferta, slktanoe, Mikuláška,
Skácela, Hrabala, Patočky, Kosíka, Vaoulíka, Klíny, Havla a J.
V rozsudku se o táto literatuře praví, že podle zhodnocení
soudu -tedy ne podle zhodnocení expertůI- měli některá příspěvky protisocialistický charakter. Autoři příspěvků prý otevřeně nebo skrytým způsobem vyjadřovali nesouhlas se socialistickým společenským a státním zřízením a napadali socialistickou kulturu. Takto soudí městský soud v Praze o tá nejvýznamnější části české literatury 70.let, která žel nesmi vycházet v normálních nakladatelstvích, protože její autoři
sou no černé listině. Sotva bychom v dějinách česká literaury našli soudní výrok nad tolika literárními díly. Podivuhodným způsobem se tak české soudnictví 70.let zapsalo do dějin českého písemnictví.
5. Všechny odeslaná literární práce vyšly předtím v edici
Petlice - kromě Jedné práce, kromě Dopisů paní Palachové»které Jsem napsal Já na okraj knížky o Janu Palachoví, jejíž rukopis mi byl zabaven spolu se 113 Jinými rukopisy, knihami,
korespondencí - a mezitím Již byl zase vrácen. Kromě těchto
dopisu tedy všechny literární práce vyšij v Petlici, která ve
strojopisné podobně vychází již řadu let. Díky této edici se
podařilo dostat na denní 3větlo přes padesát nových knih, maži nimi i reportážní knihu Hanzelky a Zikmunda o Cejlonu, k
Jejímiž petličnlmu vydání autoři dokonce uspořádali tiskovou
konferenci - při té příležitosti se v zahranič! o Petlici
hojně psalo. V Petlici knížky vycházejí v několika desítkách
exémplářů, které potom kolují mezi čtenáři. Lze říct, že každý svazek Petlice má několik set čtenářů. S vydáváním svépomocné Petlice nikdo nedělá žádné tajnosti. Nevycházejí v nl
ani anonymy, ani pseudonymy. Každý autor se podespisuje svým
plným Jménem. 0 celé Petlici, o každém svazku, o organizaci,
výrobě a distribuci edice je -pokud vím- podrobně informována
Státní bezpečnost i Jiné orgány. Nikdy se nestalo, že by bylo
proti organizátorům nebo autorům Petlice zahájeno trestní
stíhóhi. ftady svazků edice Petlice byly při desítkách domovních prohlídek zabaveny, ale vždy byly pe«.ční svazky po čase
opět vráceny. To mohu potvrdit 1 z vlastní zkušenosti.
6. likdy nikdo tedy neshledal ani Petlici jako celek, ani
nfkterý jednotlivý svazek jako protistátní, jako něco závadného z hlediska státních zájmů. A právě o těchto nezávadných
publikacích rozsudek městského soudu tvrdí, že napadaly čelná představitele CSSR, politiku KSC, zejména v kulturní oblasti, a spojenecké svazky se SSSR, že prostě měly nepravdivý a zkreslující charakter. V rukou městských soudců se verše
Seiferta, Siktanco a Jiných básníků, prózy Hrabala, Gruši a
jiných, hry Havla a Larelovskáho, eseje Patočky,^fejetony Vaculíka a Jiných prodělaly obdivuhodnou metanorfózu: z uměleckých děl se změnily v protistátní písemnosti. Je pochopitelný
že se městský soud ani nepokoušel protistátnost uměleckých
děl dokazovat, věděl, že by to bylo počínáni sysifovské; Je
to totiž nedokazatelné I Cím však vysvětlit onu proměnu Petlice v síních městského soudu? Odpověd se mi zdá prostá: byl«
rozhodnuto, že uuslrne být odsouzeni. Kdyby však ty literární
práce byly zhodnoceny podle pravdy, žač bychom potom vlastně
byli souzeni?
7. Kavic rozsudek hovoří o tom, že odeslané literární práce byly způsobilé způsobit škodu republice v zahraničí. Rozsudek přirozeně opět své tvrzení nedokazuje. Kdo jakživ slyšel, le by Seifertovy básně. Hrabal:vy prízy, Patočkovy eseje,
Havlovy hry mohly způsobit škodu republice v zahraničí? Je tu
ov:>em něco, co skuteční způsobilo škodu republice v zahraničí,
co silné narušilo morální autoritu republiky, co poškodilo
zájy socialismu ve světě - to vie způsobil právě rozsudek
m.ataké ho soudu. To není dohad, to mohu dokázat na obrovskáa
ohlasu, který rozsudek vyvolal v tolika zemích a tolika růz.Politických sférách. Existuje negativní zahraniční ohlas,
zaany Jiny.
8. V rozsudku Je časopis Svědectví -stejně Jako Listy- označen Jsko "nepřátelské centrum". Pomíjím sám termín "nepřátelské centrum", připomlnajíoí neblahé léta stalinská éry kolik Jon"nepřátelských center" už u nás bylo odsouzeno a rehabilitováno! Jen konstatuji, že tento termín představu1e anachronické qySlenkové scháma.
XXWUUmik "ěstský soud se v tomto směru opírá hlavně o
znalecijř posudek komise federálního ministerstva vnitra ve
složeni: plk.Vrb», plk.Frýbort, pplk.Krtička. Důkladně Jsem
prostudoval tento posudek znalců, ale mláto důkazů Jsem v něm
našel Jen slova a slova. Nemohu tedy důvěřovat rozsudku ani
v tomto rxmktu a nemohu ani Svědectví ani Listy pokládat sa
nepřátelská centra*. Jsou to prostě časopisy, které Jsou vydáviv v zahraničí a věnují se převážně čs.problematice. Buoe sebývat Svědectvím. Je to časopis legální vycházející
ve Francii. Jeho vydavatelem Je Kulturní klub schválený francouzským ainlsterstvem vnitra. 0 všem vyšlo usnesení ve francouzském úřední« Ústě. Je to zcela legální časopis, který

Jistě nenarušuje vztahy mezi CSSR a Francií, protože Jinak by
čs.vláda proti Jeho existenci protestovala. Pokládám Svědectví sa významný československý emigrantaký časopis. Až as bu=
dou psát dějiny československého časoplsectva druhé poloviny
dvacátého století, nepochybuji, i* Svědectví v nich bude zaujímat mimořádně důstojná místo. Protože rozsudek nepřináší
sol Jeden důlaz_tvrzení, že Svědectví Je nepřátelským centrem
chci vnést aspoň Jeden nepřímý důkaz o nepravdivosti takového tvrzení. Týká se to stejně i Listů. Není Jistě pochyby, že
KS Itálie bedlivě sleduje v Rlmě vydávané listy a totéž dělá
v případě Svědectví KS Francis. Kdyby tyto komunistické strap
ny pokládaly uvedená časopisy za "nepřátelská centra", určitě by nezaujaly tak Jednoznačné stanovisko k rozslsdku městského soudu, za něž Jim vyslovuji hlubokou vděčnost - a nejen
im. 1 všem ostatním politickým silám. Dobře znám Listy i
vědectvl. Vím, že píší kriticky o poměrech v Československu.
A nepíše kritici» o Československu francouzská komunistická
1'Humanité a italaké komunistická Unità? A jsou proto tyto
komunistická noviny taká "nepřátelokými sentry"?
9. Pavel Tigrid, redaktor Svědectví Je v rozsudku označen
jako agent CIA - a i v tomto případě se rozsudek opírá o expertizu zmíněná komise ministerstva vnitra, o níž jsem ové
mínění Již řekl. Vím o Tigridovi, že Je pracovníkem Jednoho
amerického nakladatelství, že Je redaktorem Svědectví, že Je
slouholetým funkcionářem mezinárodní spisovatelské organizace PEN-club, že Je autorem řady knih, z nichž ei nejvíce vážím Emigrace v atomovém věku. Dála vím, žs Tigrid má politicky blízko k francouzským socialistům, což potvrdilo i Rudé
právo v březnu 1977, v němž Tigrida nepřímo označuje jako poradce François Mitterranda, prvního tajemníka francouzských
socialistů.
Rozsudek tvrdí, že Tigrid je americkým agentem, ale ani tentokrát důkazy neuvádí. Uvedu tedy aspoň já důkazy o
tom, že tvrzení rozsudku o Tigridovi je vynyšlené. - V roce
1962 poskytl Tigridovi pro ivídectví interview Jiří Voskovec,
osobnost, které si u nás váží každý kulturní občan; dnes je
Voskovec známým americkým hercem. Tento interview má soud
k dispozici, protože Je mezi zabavenými písemnostmi. Voskovec, tento životni druh Jana 7/ericha, se v interview vyznává
ze svého vztahu k české zemi a citlivě vysvětluje, proč musel odejít do emigrace. Je to nejlepěí interview, Jaký Jsem
v životě četl.- Kdyby Voskovec měl podezření, že Tigrid Je
agentem CIA a že Svědectví slouží nepravým cílům, nikdy by
takový interview neposkytl. - Dále: Není pochyby, že François
Mitterrand, tento zkušený politik, nedávný prezidentský kandidát francouzských socialistů a komunistů, je informován o
všem, co píše československý tisk. Kdyby z Jednoho procenta
věřil tomu, co píše čs.tisk o Tigridovi, neučinil by si z něho, Jak psalo Rudé právo, svého poradce. - A ještě: V posledníoh letech mnohé západní publikace odhalily řadu agentů CIA
a to i mezi novináři. Nikdy mezi těmito agenty nebyl uveden
Pavel Tigrid. To znamená, že ani autoři ohalujícl CIA nevěří
tvrzení čs.orgánů o Pavlu Tigridovi.
10. Protože se v rozsudku v souvislosti se mnou hovoří o
emigraci, o emigrantských časopisech, chtěl bych se vyjádřit
k problému emigrace.
(V tofeto okamžiku byl Jiří Lederer přerušen předsedkyni senátu a upozorněn na to, že o problému emigrace nemá hovořit. Na dotai Jiřího Lederera, zda o tomto problému n e smi
hovořit, dostává se mu od předsedkyně Marie Dojčárové výslovného zákazu. Proti tomuto rozhodnutí Jiří Lederer
protestuje a pak pokračuje ve své závěrečné řeči:)
11. V době, kdy Brežněv poskytuje interview francouzskému
Ls Mondu a Oierek americké Washington Post, kdy Tito Je vítán
v Pekingu a Carter ve VarSavě, kdy Strougal jedné s Kreiskym
a Sadat s Beginem, v době, kdy se nepředstavitelné stává možným. kdy se svět mění před našima očima, kdy se mění vztahy
menl státy a mezi různými politickými proudy, v době, kdy si
lidé už potřásají rukama 1 přes hranice států i přes hranice
doktrín, v této době jsme my uprostřed helsinské Evropy odsouzeni Jako zločinci za to, že Jsme posílali do zahraničí
přemýšlivé verše, vtipná hry, analytické eseje, potavé novely a rozervné fejetony. Takový rozsudek trčí uprostřed Evropy Jako skličující památník minulosti, z něhož vane chlad
studené války.
12. Rozsudek mětsského soudu jednoznačně praví, že vše, co
jsem činil, činil Jsem z nepřátelství k socialismu a republice. To, co o mně městští soudci prohlásili, není rozsudek,ale
urážka mé osoby.
Já Jsem svůj život, své city, své myšlenky, své postoje neskrýval. Se vším Jsem Jako novinář chodil před tvář- veře
řejnostl. Celé své nitro jsem uložil do tisíců článků, reportáží, fejetonů, úvah, statí, polemik, recenzí, interviewů a pod každou tou prací Jsem podepsán.
A prý nepřítel socialismu 1
Já Jsem takový nepřítel socialismu Jako Georges Idar chais, Snrico Berlinguer, Santiago Carillo, tito čelní představitelé stran, které spolu se sovětskou a Jugoslávskou Jsou
neJvýznamněJšlmi komunistickými stranami Evrípy. Jejich názory Jsou mi velmi blízká a v některých 3mtroch se s nimi zcela
ztotožňuji, například s jejich názory na československý rok
1963, na vstup sovětských vojsk do CSSR v srpnu 1968 či na
českoelcvenskou situaci v 70.letech.
Já Jsem stoupencem socialismu, spravovaného demokraticky, socialismu, který zajištuje dělnickou demokracii, kde odbory Jsou nezávislou, demokraticky fungující dělnickou orga nizací. J3en atoupencom socialismu, v němž občané rozhodují o
svých zástupcích ve svobodných volbách. Stoupencem socialismu,
v něm?, je zaručeno nezávislé soudnictví. Socialismu, v němž
Je svoboda projevu, zejména svoboda tisku, saraozřeJaostl. Socialismu, který respektuje domácí lidové, demokratické tradice.

Socialismu, y němí ae opozice nepronásleduje , ale a respeletem a« s ní Jedná Jako ae součást 1 veřejného mínění. Jsem
stoupencem socialismu, o nS|i pokus Jame zahájili zrovna přri
deseti laty, ala tento pokus byl udušen cizími tanky.
(V tomto okamžiku Marie Dojčárová opět přerušuje Jiřího Lederera a bere au slovo > Jiří Lederer proti tosu rozhodni protestuje a žádá o zaprotokolování tohoto zákazu. Předsedkyni senátu diktuje zapisovatelce Jeho protest a Jiřímu
Ledererovl Již dála nepovoluje v závěrečné řeči pokračovat.)
0 0 0 O O O O 0 0 0
Jlftl BEDNAS Zpráva pro Chartu
Jiří Bednář byl Jedním ze signatářů Charty 77, kteří se dne
5.ledna 1978 chtěli účastnit vařejnáho zasedání v trestní věci proti Aleši Maoháčkovi a Vladimíru Laštůvkovi. Odvolání se
z nařízení předsedkyně senátu Marie Dojčárové odehrávalo bez
přítomnosti veřejnosti, píše ve své zprávě Chartě Jiří Bednář
a pokračuje: Přesto se podařilo na okamžik Ing.Rudolfu Batikoví do soudní síně Ještě před zahájením Jednání do soudní síně d03tat. Před oběma odsouzenými na dotaz předsedkyně senátu,
co v soudní síni pohledává, odpověděl, že Je zástupce občanská iniciativy Charta 77 a proto chce být Jednání přítomen.
Samozřejmě byl potá ze soudní síně vykázán.
Ve svá zprávě líčí dále Jiří Bednář, Jak se v polední přestávce pokouáel fotografovat oba obžalovaná, když byli vedeni po
chodbě. Byl však zadržen příslušníky Veřejná bezpečnosti a
vyslýchán příslušníky Státní bezpečnosti, kteří provedli osobní prohlídku bez Jakéhokoliv přípisu a zadržovali ho až do
17 hodin. Odebrali mu film, o čemž mu vystavil npor.Richter
z OK OS SNB Praha 4 potvrzení. Přesvědčovali mne, píše Jiří
Bednář, že Jsem se dopustil fotografováním v soudní budově
přestupku, aniž by ml to jakýmkoli způsobem dokázali, 1 když
'sem Je o to níkolikrát žádal. Při výslechu, Jehož protokol
lří Bednář odmítl podepsat, ho oba příslušníci uráželi a chovall se k němu hrubě.

I

FRANTIŠEK PITOR ODSOUZEN ZA ROZSÍSOVAnI PROHLÁŠENI CHARTY 77
Dne 23.prosince 1977 Jsem byl přítomen veřejnému zasedání
senátu kraJakého soudu, který v odvolacím řízení trestní věci proti Františku Pitorovi a spol.rozhodoval o odvolání obžalovaných.
Okresní prokurátor v Pí zni podal u okresního soudu v Plzni
obžalcbu na Františka Pitora, nar.10.6.1921 ve Znojmě, dělníka n.p.Pozemní stavby Plzeň, bytem Plzeň-Doudlevce, Průmyslová 5 a na Alenu Klímovou (asi 20-25 let), kulturní pracovnici,
zaměstnankyni vojenské správy u Jednoho ÝO v Hradci Králové,
že František Pitor ve svém bytě v Plzni v sobotu dne 15.ledna 1977 nebo 22.ledna 1977 při poslechu večerní rozhlasové relace illaau Ameriky nahrál na magnetofonový pásek text "Charty 77" z 1.1.1977, jehož znění pak a obžalovanou Klímovou ihned na vlastním psacím stroji nejméně v osmi vyhotoveních
rozmnožili za účelem dalšího rozšiřování mezi lidmi. V táto
činnosti, trvdí dále obžaloba, pak oba obžalovaní po vzájemné dohodě a z nepřátelských pohnutek k našemu socialistickému zřízení pokračovali od konce ledna až do zadržení dne
9.června 1977 tím způsobem, že podle pokynů obžalovaného Pitora opeala obžalovaná Klímová v Jeho bytě na témž stroji
Ještě Jednou osm vyhotovení "Charty 77" a dále na svém pracovišti u vojenského útvaru v Hradci Králové na psacím stroji
zn.Zeta opsala "Chartu 77" v osmi průklepech. Krom toho obžalovaná na žádost Františka Pitora opisovala v osmi exemplářích delší štvavé materiály (dopis A.Kolmana L.I«Brežněvovi
a text Co mažeme očekávat od Charty 77 od Jana Patočky; u jiného textu kromě Charty 77 nebylo však prokázáno ani prokazováno rozšiřování, oba zmíněné texty byly nalezeny při domovní prohlídce - poznej.T.), uvedené v příloze spisu a zajištěné v doličných věcech. Posléze opsala něk^y koncem dubna
1977 na ormigovou blánu plný text "Charty 77 > pokračuje dále
obžaloba, který nechala v tiskárně vojenského útvaru v Hradci
Králová dvěma příslušníky zéklalní vojenské služby nejméně
osradesátkrát rozmnožit, z toho počtunsi sama jeden výtisk ponechala a zbytek výtisků osobně předala obžalovanému Pitorovi při Jedné nivštívě v Jeho bytě v Plzni. Takto rozmnožovaná pobuřující materiály, zejména "Chartu 77", oba obžalcvaní
při vhodných příležitostech v okruhu svých znáatfch v Plzni,
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FRANTIŠEK PAVLIČEK :

zXVfiHEČHfi SLOVO Pft£D NEJVlSSÍM SOUDEM

Městský soud mě uznal vinným za neprokázaná člry, označil mé
Jednání charakteristikou, která Je v přímém rozporu se sku tečností a v podstatě mě odsoudil za dvě literární díla vů bec nepublikovaná a za zcela nezávadný, nepolitický nekrolog,
publikovaný v zahraničí bez mého vědomí.
Ze Jsem se nedopustil žádného skutku, který by byl Aorušením
platných zákonů, o tom m.J.svědčí 1 skutečnost, že žádný podobný Sin nebyl u nás až dosud projednáván soudně. A právem.
Je totiž velni povážlivá kvalifikovat Jako podvratnou člonet
literární práci,které nelze vytknout nic jiného než kritický
tůn. Po třioet roků denně slyšíme, že každá kritika, opráv nSná třeba jen zčásti, není ničím podvratným, ale naopak Je
činem pozitivním a Je nejen samozřejmým právem, ala i povinností každého občana, v mém případě právem občana-spisovatele, zbaveného u nás Jinak po celých osm roků 1 jednoho ze
základních občanských {tráv - totiž práva na práci.
Opakuji, že Jsem se nedopustil ničeho, co by bylo namířeno
proti socialismu, že Jsem ani v najmenším nechtěl poškodit
socialistickou společnost a Jsem přesvědčen, že Jeem to ani
neudělal. J4 na pováženou libovolně obvinovat z nepřátelství
k socialismu někoho, kdo práci pro něj věnoval víc než polov*
vinu života. Soudit Jej za podvracení socialistického systému Jen proto, že zastává Jiný názor, názor bezesporu oprávněný minulou i dnešní zkušeností. Takový postup Je ve zřejmém
rozporu s často vyhlazovanými základními principy vedeni tohoto státu, stejně Jako je v rozporu s mezinárodním paktem
o občanských a politických právech, k Jehož respektování ee
zavázali i představitelé této země.
Necítím se tedy vinen.
12.ledna 1978
Hradci Králové a jinde rozšiřovali nebo zaaílall a kromě toho přesně nezjištěný počet osob seznámili se štvavým obsahem
této tiskoviny v únyslu vyvolat mezi spoluobčany nepřátelskou
kampaň proti republice, čímž spáchali oba trestný čin pobuřování podle § 9,odst.2, 5 100,od st. la, 5a trestního zákona,
tvrdila obžaloba.
Rozsudkem okresního soudu Plzeň-město 6T.0.341/77 z 16.11.
1977 tyl František Pitor shledán vinným ve snyslu obažloby a
odsouzen ke třem letům odnětí svobody a pro výkon trestu zařazen do první nápravní výchovné skupiny. Alena Klímová byla
shledána vinnou ve snyslu obžaloby a odsouzena na Jeden rok
odnětí svobody nepodmíněně; pro vjíkon trestu byla zařazena
do první nápravně výchovné skupily. Dále soud rozhodl o pro padnutí všech příloh.
Oba odsouzení byli od 9.června 1977 ve vazbě. František.Pitor Je ženatý, Jeho maftželka bydlí na shora uvedené adrese,
má dospalého aynů* V 50.letech byl z politických důvodů od sotzen k vysokému trestu; po deseti letech byl na základě amnestie propuštěn. Pět 1st byla věkněna i jeho manželka, která byla původně odsouzena na deset let za to. že u sebe nechala přenocovat svého bratra, který byl na útěku z československa. - Alena Klímová pochází o obce Líně u Plzně, kde žijí
její rodiče.
Proti rozsudku okresního soudu podíali oba obžalovaní od volání, a to jak do viry, tak i do výše trestu. Odvoláním se
zabýval krajský soud v Plznipři veřejném zasedání dne 23.prosince 1977 a podle § 256 tr.r. ho zamítl Jako nedůvodné. Ve
zdůvodněni svého usnesení pe krajský soud ztotožnil s odůvodé
nSnía okresního soudu. Přitom předéseda senátu citoval 1 z
Prohlášení Charty 77 z 1.1.1977: pasáž o i m svobodě od strachu odmítl a uvedl, že v Československu nemusí mít nikdo
straoh; k pasáži o pracovní diskriminaci podle politických
názorů a postojů uvedl, Se stát nemůže připustit, aby U d á ,
kteří se provinili, pracovali ve vedoucích funkcích; k pasáži o diskriminaci dětí v přístupu ke vzdělání uvedl, že Je
přirozené, že nemohou studovat děti, které Jsou vychovávány
proti zřízení.
Obžalovaná Klímová doznávala po skutkové stránce svou činnost, přičemž se snažila vypovídat Jen o sobě a dbala na to,
aby šetřila svého spoluobvinžného.
Obiálovaný Pitor popíral vinu 1 samotnou skutkovou podstato
tu činu. z něhož tyl žalován. V konečném návrhu, který měl
přednést na závěr veřejného zasedání, chtěl reagovat na řeč
prokurátora, byl však přerušován jak prokurátorem, tak i předsedou senátu, takže mu vyjádření bylo znemožněno.
Plzeň, leden 1978
^ ^
Jan
- signatář Charty T7
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d 0 J o r r T n í n íí? 18 í n í orma :: í o "hartč 77 jsme informovali o
dopise šedesáti sedmi osob generálnímu prokurátorovi CSSR.
1 I v a n f l Jirouse
ř T ^ S People
r^fleckého
veífužlho skuplry The riastlc
of Universa
a signatáře
CharoSvlAin r ^ f T ^ ! <* 25.října 1977 znovu vfznřnl opět
výtržnictví. Sto osob, jejichž seznam tyl nedávno
í n S ^ i " V 8 5 n e? h
' ° 21.led na 1978 rozhodlo k Jedno<l*^«nnl hadovce na protest proti jeho opětbvhému
uvěznění. Této veřejné akce se zúčastnili:
Iv«rS?fÍ, Bar í° 5 A. Pe n r , 3 a x m r t > ^ a Bednářová, Jiří Beneš,
Ivan Bierhanzl, Óta Bolcroš, Jan Brabec, Vratislav Brabeneó,
Petr Brousek, Naděžda Cechová, LadlslaJ Cerman, J i ř f c ^ i
-ernega^ Michal Cernega, Blanka Dobešová, Vladimír
V á S ^ i J í * " ? '"tenuková, MSena Faitová, Jaroiilr Olac,
íi v e l i K " * ! Havelka, Stefan Hiroš, Dagmar Hlavsová,
5 V ? 0 Y á i 3t,aniaiav Homola, Jan HrabinaTjici Hric. Ui.roslav Hricenko, Vladimír Hrubý. Ladislav Hudec, Jiří Chmel,

Hana Chmelové, Jaroslav Chňapko, Přemysl Janýr, Věra Jirousová, Jarmila Johnová, Josef Kaleta, Svatopluk Karásek, Jiří
Kasal, Pavel Kohout, Ivo Křivánek, Jiří Kubíček, Pavel Lan dovský, Miroslav Latta. Vendelín Laurenčík, Drahoslava Libánská, Tomáš Liška, Jan Litomiský, Zdena Macháčková, Ivan Maňásek, Jiří Marek, Jan Mašek, Jelena Mašinová, František Mastera, Marie Mašterová, David Němeo, Jiří Němec, Ondřej Němec,
Dana Němcová, Markéta Němcová, Pavle Němcová, Břetislav Ostřížek, Ludvík Pacovský, Fanda Pánek, Viktor Parkán, Zdeněk Pires, Antonín Pojar, Jana Převrataká, Ladislav Ptaczek, Vratislav Riedl, Ivana Riedlová, Jan Schneider, Miroslav Skalický,
Bohumír Slavík, Karel Soukup, Marie Soukupová, Staněk, Petr
Steiner, Jiří Středa, Dagmar Suková, Petra Suková, Anna Sabatová ml., Jan Šafránek, Zdeněk Sefl, Jan Simsa, Martin Slmsa,
Petruška Sustrová, Jan Tesař, Vlasta Třešňák, Petr Uhl, Jiří
Vaněk, Helena Vaňková, Vilstein, Miroslav Vodrážka, Vladiaír
Voják, Zdeněk Vokatý, Jiří Volf, Věra Vránová, Vladimír Zavadil, Pavel Zajíček.

DALS1 PROTESTNÍ DOPIS PROTI ÚTOKU NA MLUVČÍHO CHABTY 77
L A D I S L A V A
HEJDANKA
V minulém čísle Jene zveřejnili úplný text otevřeného dopisu
spisovatel« Pavla Kohouta ministru vnitra Obzinovi, v němž
protestoval proti brutálnímu zacházeni policie • mluvčím Charty 77 Ladislavem Hejdánkem, který byl 6.1.1978 odvlečen a
•kopán a po onoho hodin zadržován bez zákonných důvodů na policii. K dnešnímu dni Je stále upoután na lůžko. Jak jsme již
oznámili, obrátila se v této věci otevřeným dopisem i další
skupina cs.občanů na prezidenta republiky Husáka. Dopis Je
datován 10.lednem 1978 a podepsali ho Marta Kubláová, Anna
Marvanová, Jiří Hájek, J.S.Trojan, Julius Tomln, František
Kriecel, Jiří Hanzelka, Jiří Ruml. Vladimír Kadlec, Libuše
Silhanová, Antonie Boková, VSnek Šilhán, Vilám Sacher, Milan
Hubl, (Jertruda Sekaninová-čakrtová, Petr Uhl, Otka Bednářová, El^bieta Ledererová a PetruSka Sustrová. Signatáři dopisu
upozorňuji prezidenta republiky "naléhavě na hrubé porušení
zákonnosti násélnickým postupem zaměstnanců ministerstva vniV
ra ČSSR p w t l PhDr Ladislavu Hejdánkovi, mluvčímu Charty 77",
popisuJl*brutálnl způsob, Jímž byl odvlečen, podávají výčet
poruáenl ústavy, zákonů a mezinárodních závazků. "Há-li Váš
POjP1» na Závěrečném aktu udržet minimální stupeň věrohodnosti,
píši v závěru svého otevřeného dopijm uvedeni občané, považujeme za nezbytné:
objektivně a nestranně posoudit postup orgánů ministerstva
vnitra vůči dr.Hejdánkovi dne 6.1.t.r.;
přísně potrestat podle zákona ty osoby, které se dopustily nezákonností;
poskytnout dr .Hejdánkovi plné zadostiučinění;
zajistit, aby se podobné akty policejní zvůle nemohly opakovat;
pravdivě informovat o celé záležitosti veřejnost."
o o o 0000000 o o o
"Kopnout do mluvčího ve výroční den Charty je víc než symbolické", plSe ve svém fejetonu Řád ztracené boty Jaroslav Hutka. SvuJ fejeton uzavírá slovy:
Nedávno se mluvilo o tom, že Charta 77 má svou morální
hodnotu proto, že Je vykoupena ochotou už Jednoho tisícd lidí
trpět a vystavit se nebezpečí. Má svým obsahem mezinárodní a
všelidské poslání i snysl, a proto by nemusela od dobrých lidí světa
p o u z e
přijímat nznání a sympatie, ale sama
by mohl uznání vyslovit a udělit. I ta je určitá forma dialogu. Kdysi dávno ztratila anglická královna na plese podvazek
a trapas byl vyřešen tím, že se v Anglii od té doby dává fodvazkový řád. Je to řád královský a přitom velmi lidský. Proč
by Charta nemohla udělovat Řád ztracené boty? Botu ztratil
filozof tažený policií po dvoře. To už samo v sobě obsahuje
komu a za co by se dával.
DOPIS PŘATSLOM ČECHŮM A SLOVÁKŮM
Varšava,31.10 .1977
Drazí přátelé!
Můžeme se na sebe obracet tak upřímně, protože si uvědomujeme, že nás nečiní přáteli obřadné vládni prohlášení, ale
společná věc a stejné úsilí o obnovu společnosti ve Vašem i
našem státě, neústupné domáhání se lidské podoby života, požadavek, aby moc zastavila každodenní opatření, která popírají zákonem zaručené zásady respektování lidských a občanských
práv. V poválečných dějinách Jsme k sobě často vzhlíželi a
sdíleli jsme společně naše nadějá iMrasti. Dnes jsme otřeseni zprávami o rozsudcích, které Vás zasáhly a křiklavě a provokativně znásilnují dohody z Helsink právě v této chvíli,kdy
o jejich dodržování jednají v Bělehradě představitelé vlád,
které Je podepsaly, mezi Jinými i Vaší vlády. Je nám známo,že
Vaše situace Jako mluvčích společenského protestu Je mimořádně těžká. Již devět let Vás rdousí násilí a ani se nesnaží
vyvolat zdání zákonnosti. Jste veřejně a brutálně pronásledováni na každém kroku a ve všech projevech společenského života a ačkoliv to vyvolává pobouření oelého světa, Vaše situace
se nemění. V útisku, Jemuž Jste vystaveni, vidíme pomstu ma
Pražské jako a především obavu, že tento nádherný rozmach,
který sjednotil celou Vaši zemi, se mlže opakovat nejen u Vás,
ale může as stát příkladem i pro Jiné národy, které sdílejí
Váš osud. Doufáme, že tato obava není planá. V myšlenkách na
ono Jaro, a lítostí a hořkostí si připomínáme, že invaze do
Vaší země se účastnila i polaská armáda. Ze srdce si přejeme,
abyste to nepřičítali nám, ale věřili, že se tak stalo působením cizí moci a proti naši vůli.

S T Í Ž N O S T I

P 0 D KfiT Y

Dne 19 .ledna 1978 napsal signatář Charty 77 Vladimír Stern
bývalý příslušník I.správy ministerstva vnitra a bývalý člen
KSC od r.1938 dopis ministru vnitra Obzinovi, v němž ho upozorňuje, že "kádrový rozkaz federálního ministra vnitra číslo
305 ze dne 27.10.1977 Jakož řada věcí kolem mé (t.j.Vladimíra
Sterna) rodiny obsahují porušení zákonů", které v deseti bodech uvádí. Ve svém dopise popisuje krajné nevhodný způsob,
Jímž byl a rozkazem, který se ho týká, seznámen: tyl dne 5.1.
ve 4,10 hod. probuzen, odveden a pak do 7 hod.bez vysvětlení
zadržován; teprve pak mu byl rozkaz přečten. Vladimír Stern
píše v závěru své stížnosti: "A na konec a ne v neposlední
radě, ona formulace (z rozkazu) »Jmenovaný jako signatář
t.zv.Charty 77 se aktivně zapojil do nepřátelské pomlouvačné
kampaně vedené antikomunistickými silami proti ČSSR» mne o sobně uráží a ohrožuje moji čest občana, socialisty a komu ni sty. žádám Vás proto o její odvolání a očekávám Vaši omluvu."
Ve své zprávě pro Chartu 77 upozorňuje Dagmar Suková na potíže , které má s vystavením duplikátu svého řidičského průkazu.
Uběhl již téměř rok a mně se zdá, píše pisatelka, že už svůj
řidičský průkaz neuvidím. Většina signatářů a diskriminovaných
příbuzných dostala svůj průkaz zpět, někteří však nikoli. Já
tedy patřím mezi ty druhé.
Manželé Dagmar a Jaroalav Sukovi poslali dna 8.1.1978 stížnost
prezidentu republiky na nezákonné jednání příslušníků SNB dne
29.12.1977 před dveřmi bytu Anny Sabatové a Pétra Uhla v An glické ulici č.8 v Praze na Vinohradech; o kolektivní stížnosti vztahující se ke atejným událostem jsme Již psali v minulém
čísle.
Zajímavý podnět adresovala předsedovi české národní rady Erbenovi spisovatelka Helena Klímová. Ve svém dopise z 10.1.78
srovnává českou a anglickou verzi Závěrečného aktu helsinské
dohody a zflištuje, že český překlajLzaručuje pouze svobodu
viry a svobodu Ji vyznávat, zatímSrlnglická (jedna z originálních) zaručuje nadto i svobodu přesvědčení a jednání podle vlastního názoru (vykonávání). Důvodem sepsání tohoto
podnětu bylo pro Helenu Klímovou i to, že "skutková podstata
toho, zač Jo nyní souzen Jiří Lederer, je v mezinárodních dokumentech vyjádřena Jakožto jednání, na něž mé jedinec právo".
F E J E T O N Y

k Chartě 77

Václav Benda: Noční kádrový dotazník - leden 1978
Jiří Ruml: Republikou běží fáma - 21.ledna 1978
Jaroslav Hutka: Řád ztracené boty - 17.ledna 1978
Václav Benda: Neprošli - 28.-29.ledna 1978
Přátelé 1 Obdávujeme BDÍ Vaši rozhodnost, Vaši odvahu, Vaši
vytrvalost v odporování zlu. Víme, že vy jste skutečnými představiteli vůle společnosti, i když většina se podává neustálému nátlaku a Je nucena byt pasivní až do doby, kdy ae bude
moci projevit tak otevřeně Jako v rocd 1968.
V Chartě 77, v tomto historickém prohlášení zápasící demotaracie, Jste promluvili nejen svým, ale také naším jménem.
Solidarizujeme se s tímto Vaším činem; mlčení a lžím tisku
budeme čelit pravdivým informováním naší společnosti o Vaši
činnosti. Budeme se snažit upřímně posilovat přátelství mezi
našimi národy a učinit tak nemožným používáni zásafy "divlde
et impera", která nám v minulosti nadělala tolik škody. Nevíme, Jaká překážky budeme muset Ještě překonat. Cesta, kterou
kráčíme dál, nebude snadná; bude-li však přinášet oběti, bude
nás i Vás posilovat důvěra a společné vědomí, žd tyto oběti
nejsou marné.
Výsledky našeho společného působení jsou viditelné už dnes,
a to, čeho Jsme dosáhli. Je nezvratné.
Chceme věřit, že nepříliš vzdálená budoucnost musí patřit
Vám i nám, všem lidem dobré vůle, což znamená vůle k pravdě,
spfcavedlnosti a demokracii.
Výbor společenské sebeobrany "KOR"
Výbor na obranu dělníků KDR, jehož členy Jsou známé polské o«
sobnosti, se v látě m.r.. poté, co dosáhl z větší části cílů,
které si vytkl, přetvořil na Výbor společenské obraly. Ve
svém tisku pravidelně informuje o činnosti Charty 77. Na jeho dopis z 31.10.1977 odpovědíli mluvčí Charfcy 77 Již začátkem listopadu 1977.

V Y J Á D Ř E N Í
Minulý týden byli úsekoví důvěrníci RCH plzeňské Škodovky
oficiálně informováni na schůzích, že prý skupina teroristů
vyhrožuje násilnými akceal (útoky proti ^centrům"/?/), nebude -li "chartistůa" umožněn volný odchod do zahraničí: tím
byla i pracujícím Škodovky a obyvatelům Plzně vyovítlena pohotovost Jednotek t.zv.Lidových milicí v podniku Skoda. Obdobné fáiy o vyhrožování teroristickými akcemi, z nichž mnohé Jsou spojovány o Chartou 77, se objevily i v Praze, Karlových Varech a v Jiných místech. V současné době Jsou Je Jicn zdrojem byrokratické struktury (t.j.státní správa, orgány společenských organizací atd.). Ve Škodovce byla informace navíc obratně formulována: pokud někdo nebere možnost,
teroristických útoků vážně, může -není-li informován- aspoň
uvěřit údaji, že signatáři Charty 77 chtějí údajně opustit

zemi a úřady jim v tom údajně bráni. (Skutečnost je právě opačná: TTB nabízí nejaktivnějšim signatářům, aby ge vystěhovali, což nechtějí; asi dvacet signatářů se v r.1977 s t ě h o valo a pokud je mi známo, nikomu čs.úřady žádost o vystěhování nezamítly.)
,
.
Uvedená pověsti představuji zatím vrchol skryté kampaně,
jejíž počátky je třeba hledat v situaci, která se vytvořila
na podzim 1977.
,
,
- , .
Po domovní prohlídce v mém bytě a poté, co Ivan Dejmal a
já jsm; byli více než 24 hodiny drženi na policii koncem září 1977, je vchod do mého bytu střežen miforno vánými poli cisty a já sám jsem většinu doby sledován příslušníky operativy STB v civilu. Toto opatření bylo proti m í uplatněno pro
moji činnost v Chartě 77, tedy výhradně pro moji činnost ve

prospěch lidských práv. S násilnými akcemi nebo jejich Pří»»vou Jsem neměl nikdy nic společného, což nyní veřejně prohlašuji. Ani policie to nikdy netvrdila a do začátku listopadu
to ani nikdy nenaznačovala. Policejní "ostraha" stihla ostatnt za poslední rok i daláí bojovníky za lidská práva: Jiřího
Hájka, Jana Patočku. Zdeňka Idýnáře, Františka Krlegla (stále trvá, už téměř rok) a v poslední době i Ladislava Hejdánka; na kratší dobu postihla i Klementa Lukeše, Věnka šilhána,
Milana Hubla a další. Ani u nich ani u mne nebylo důvodem táto "ostrahy" podezření z příprav teroristických akcí, nebot
při takovém podezření zahajuje STB vždy trestní stíhání a obviněnému, na něhož se vždy uvalí vazba, hrozí vysoký trest odnětí svobody. Není třeba připomínat, kdo by uvítal takový proces a Jakou těžkou rázu by znamenal pro boj za lidská práva
v naáí zemi, kdyby z teroru nebo Jeho příprav byl obviněn některý protagonista Charty 77.
I když vše toto bylo nebo mělo být Jasné předem, vznikly
už koncem září m.r.pověsti spojující mé jméno a přípravami
blíže neurčených teroristických akcí. Pošetilost, strach a nevědomost způsobily, že se v průběhu října rozšířily, a to ve
značně defigurované podobě, po Praze a větších městech republiky, v listopadu.pronikly do Vídně a Berlína a v prosinci
aí do Paříte. Státní tajná bezpečnost je zachytila až několik
týdnů po Jejich vzniku a začátkem listopadu provedla několik
krátkých formálních výsledhů na přípravy teroru, která však
blíže nespecifikovala. (Už předtím, v říjnu, spojovala STB mé
Jméno s "provokacemi", Jimiž měl byt napr.solidarizaíní pochod
za Jiřího Lederera, založení nezávislé odborové organizace,
činnost v Chartě 77 atd.)
Moje Jnéno bylo spojováno i s anonymním dopisem, který byl
označen neexistující "Organizací revoluční levice" a který
byl zaměřen proti mému příteli, Jehož lidských kvalit a politických postojů si nesmírně vážím, Václavu Havlovi; dopis,
stojně Jako další anonymní dopisy označované "Stoupenci zá kladního prohlášení Charty 77 , fabrikovali nepřátelé Charty
77.
S rozpaky a nevolí Jsem četl článek pJjucberta v Le Mondu
z 25.-26.12.1977. který začínal informací o procesu proti mladistvým teroristům v Ostravě, dále tvrdil, že v Československu existuje organizovaný banditismus (sici) a že je podivné,
že tj, kteří se v pražských podmínkách politicky angažuji, uplatnují metody RAF (t.j.Rote Armee Fraktion - skupina Baader
-Meinhof); poté zcela falešně vyložil »dělení Charty 77 z konce listopadu 1977 o provokacích a konečně tvrdil, že Šeptanda mi připisuje přípfavu násilných akcí a že (bylo možno chápat: a že proto) jsem {»od policejním dohledem, který stručně
popsal. Dopisovatel tak seriózního listu jako je Le Monde by
se měl lépe seznámit se situací v Chartě 77 a v československu. Pikantnosti o organizovaném banditismu a metodách RAF
(na nichž není ani zbl§ pravdy) ae objevily v Le Mondu o tři
týdny dříve než v plzeňské škodovce. Je zbytečné poznamenávat,
komu taková pověsti dobře poslouží. Sftučaaná byrokratická moc
objevila svou mandelinku bramborovou.
V dibbě, kdy ae šířily neJrůzněJSí fény o údajných důkazech
policie proti mně i mých údajných teroristických záměrech (a
někdy už i akcí), vyvinuli moji přátel^ v Praze, Brně, Vídni
a v dalších městech vysvětlovači kampaň na moji obranu, za
což ji* touto cestou děkuji.
Kepocitoval jsem sám potřebu vystoupit proti pomluvám, pokud se dotýkaly pouze mne a pokud vznikaly a Sířily se ze
strachu a neznalosti pravého stavu věci (t.J.pokud jejich nositeli byli lidé, kteří jsou a zůstahou na téže straně barikády jako Já). Syni se však Síří v oficiálních strukturách a
příprava teroristických akci Je spojována s Chartou 77.
Prohlašuji proto, že čtvrtá Ixrternarionála, s níž Jsem Jak
ko revoluční marxista ideově spojen, nejen že nepovažuje individuální politický teror typu akcí Baader-Ueinhof za revoluční násilí, ale že tyto akce Jednoznačně odmítla Jako škodlivý avanturismus.
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OTEVftJ!.? DOPIS PAVLA KOHOUTA PflEDSSDOVI VLÁDY STROUaALOVI
Vážený pane předsedo vlády,
dne 9.ledna jsem adresoval otevřený dopis ministru vnitra
Vaší vlády. í!a příkladu zacházení s filozofem Hejdánkem Jsem
ho upozornil, že někteří muži Jeho aparátu jako hy opět vy stoupili z nejteimiější minulosti. Jako obvykle na to nereagoval. Zato reagovali ti muži.
V sobotu 28.ledna jsem šel se svou ženou na železničářský
ples, stejně Jako několik desítek našich přátel. Pokud se
ptáte, proč na železničářský ples, musím se já ptát, proč na?
•iepatřím k žádné organizaci, která smí plesy pořádat, a v Cecruich Je od přelomu století zvykem, že organizace, pořádající
ples, prodávají vstupenky přespolním. Myšlenku Jít na ples
1 no e
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4 ' » « * ®8*Sr dojem, že po
roce, idy b y V nepřetržitě šikanovány policejníi i správním
aparítem, si mohou taky Jeden večer zatančit;
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wTT. v ,
J "¿»i
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Prohlašuji rovněž, že ani Já ani nikdo z mých přátel se ani nwělenkou nezabývá přípravou násilných akcí. Znám osobně
více než dvě atě z osmi set třiceti signatářů Charty 77 a ja»
přesvědčen, že ani oni žádné násilná akce nepřipravují. Znalost politických poměrů mi dovoluje tvrdit, že problém terorismu nebo banditismu v Československu neexistuje (za tero ristické lze naopak označit nezákonné zásahy proti bojovníkům
za lidská práva, např.nedávné nelidské zacházení STB s Ladislavem Hejdánkem). Máme ale v.této zemi jiné, závažnější probi
lámy, např.ty, na něž upozorňuje Charta 77. V souladu s Je jím základním prohlášením, jejími dokumenty a sděleními, v
souladu s celou její činností budu se i nadále zasazovat za
respektování lidských práv a dodržování zákonů. Hernám a nebudu mít nic společného e terorem. Koje politické názory, postoje, politická činnost v posledních deseti letech i činnost
v Chartě 77 jsou toho dostatečnou zárukou.
Praha 28.ledna 1978

Petr Uhl
signatář Charty 77
Anglické 8, Praha 2

Neposkytli mi první pomoc, naopak, přikazovali uniformovaným policistům, aby mě dopravili na záchytku, protože Jsem na
mol. Každý, pane ministerský předsedo, kdo mě zná, ví, že ¿ n
jsem v životě nebyl. Kdyby mě tam byli skutečně dopravili,
s těžším otřesem mozku, byl bych asi dřív« vypustil duši, než
by zjistili svůj omyl. Policisté měli v tu chvíli víc rozumu
a dovolili mým přátelům, aby mě dopravili na pohotovost. Jenomže zas jiná hlídka -ačkoliv Jsem sotva mohl stát- to zpozdila o dobrých deset minut, než ai nás všecky zjistila a za psala, což mohla udělat později, když nás pak po celý zbytek
večera sledovala na každém kroku. Dal Jsem si sám odebrat na
zkoušku krev, abych dokázal, že Jsem byl naprosto střízlivý,
a lékař se usmál, když Jsem žádal záruku, že má krev nebude
zaměněna. Brzy ztratil svou Jistotu, když se ho policie telefonicky ptala, kam má být krev zaslána k rozboru. Spisovatel
Ivan Klíma, který mne spolu s mou i svou paní převážel, musel
hlídce dýcháním dokázat, že nepil. Dokázal to hravě, ale později přijela Jiná hlídka, která ho jednoduše prohlásila za
opilého a vzala mu ptfia Jak papíry, tak klíče od vozu. Jeho přání, aby s nimi mohl jjet na krevní zkoušku, nesplnili a
nechali ho s ženou o půlnoci na předměstské ulici.
Když Jsem opouštěl místo, kde mě srazili, viděl jsem pa —
chatele znovu. Policisté ho však odmítli zjiatit a on zbaběle utekl zpět do Vinohradského národního domu. Viděl Jsem Jiná příslušníky StB, Jak kopou a bijí doktorku filozofie Danu
Horákovou a neznámou dívku: slovo kurva" znělo nejčastěji.
Bylo to tím přízračnější, že i doktorka Horáková měla dlouhé
večerní šaty. Marně Jsem, sám příliš otřesen, žádal policisty o zásah. Téhož večera byli znovu zadrženi dramatik Havel
a herec Landovský, podle očitých svědků na rozkaz neznámého
civilisty, aniž by se jakkoli provinili.
Pane ministerský předsedo, protože všechny stížnosti mi nistru vnitra i žaloby k soudům byly na nic, volím znovu tuto Jedinou cestu, kterou může má zpráva vůbec dojít k Vašemu
sluchu. Snad Jste opravdu čestně přesvědčen, že vládnete v
mírová a svobodné zemi. Pak Vás ale neustále klamou. Takhle
vypadá situace občana, který není ani pomocník teroristů ani
bořič atomových elektráren, ale nemilitantní spisovatel, který se jím snaží být dokonce i v tomto listě:
Nesmím dělat, co jsem dělal.
Nesmím bydlet, kde Jsem bydlel.
Nesmím se stýkat se svými přáteli, když Je nechci zničit.
Od soboty se nesmím zúčastnit veřejných podniků, i když
mám vstupenky.
Od soboty mS smí každý úředník na ulici praštit, i když se
neprotivím.
Od soboty Je možno bránit mi v lékařském ošetření a pomstít se každému, kdo ml poskytne pomoc.
Opravdu byoh Vás prosil, pane ministerský předsedo, abyste
mi vysvětlil, v čem se liší má situace od situace občana v zemích, kde vládne vojenská diktatura nebo rasistický režim.
Mohu Vám hned pomoci: lisí se v tom, že mě sice od soboty
bolí hlava a Spatně slyším na levé ucho, ala že mě přece je»noa Ještě nezabili. Od soboty však mnoho nechybí k tomu, co
mi přesně před rokem slibovali pisatelá Jednotných výhružných
dopisů a ti. kteří mi namalovali na garáž hákový kříž, což Je
podle státní prokuratury v souladu se zákonem.
•qjX A já, pane ministerský předsedo, přesto nechci dobrovolně opuatit svou zen, protože chci pořád věřit, že Je VaSe
vláda s to udržet na uzdě pár tucet lynčei-ů. Ale Vy, pane ministerský předsedo, mi stěží pomůžete, Jestli dáte postavit
k ným dvěřím ostrahu, vždyt to Jaou zase onil
Tady pomůže jen principiálnější řeSení.
Za normálních poměrů by mě musel vyslechnout vyšetřovací
výbor. Za normálních poměrů by musel přinejmenším náčelník
olicia vzít klobouk a Jít. Za našich poměrů musím spíS Já poítat a ti«, že mě aas Jednoh prohlásí lhářem, podvodníkem,
? i J a nh?oBd lf& n«O Já vím, kým Ještě, pokud ae nestane nic
. í 7
podstoupit, protože nejde Jen o pár se řezanýoh intelektuálů, ale konec konců hlavně o ty železničáře, kteří nahoře, neinformováni, tančili, zatímco dole jejich
tm Jménem bili ženské.

r

V očekávfcii Vaší pomoci a svého osudu

Šfissn!iévmvy

Praha 30.ledna 1978
»ta*

SSušTstBSiito-

Pavel Kohout,
spisovatel

OTSVSSNÍ DOPIS MARXE 3BABEN00VÍ A SCHALA MATZSNAUSRA ttlNISTHU
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Dne 28.1.1970 Jsme byli svědky událostí, o jejichž průběhu
považujeme za avou povinnost Vás lrformovat.
Toho dne večer Jsme šil na plas do DOBU dopravy a epojů na
Vinohradech, na který Jsme nabyli vpuštěni nám z neznámých 41vodů. Do 21.00 hod .Jana se zdrželi v restauraci Domu dopravy
a spojů, kde byl předčaaně uzavřen provoz. U vedlejšího atolu
seděl taká Pavel Kohout se svou společností. Tam J a n byli
přes protesty fotografováni. Běhom odchodu z restaurace Jsme
odcházeli ve8tlbul*m zaplněným "muži v civilu", kteří náa pobízeli aměrem k východu. První z odcházející skupiny šel Pa vel Kohout se svou ženou. Celou oestou vestibulem byl neustále střídavě zadržován a pobízen, což vyvrcholilo u východu z
budovy. Kohout několikrát řekli "Proboha, oo to děláte I Nechte o w l " Viděli Jsme, lak několik mužů ho začalo mlátit a po
edná ráně pěsti do týla upadl na schod a zůstal nehybně lest . Kohoutova žena ae snažila přivolat příslušníky VB (v uniformě), kteří stáli opodál. Jeden ze «kun lny "mužů v civilu"
začal volatí "Ano, policii, vídyt Je vožlralaj, vidyt Je vožralej. Ha záchytku!" Ostatní "muži v civilu" to s posměcham
opakovali sborově. Zároveň se z řad těchto mužů začaly ozývat
další výkřiky i "To má*, ty svině, za básničku. Co Jal byl
dřív a co a*š ted. Nelez mázl dílničkou třídu. Takhle dopadnete vždycky, když poletete mezi dělníky, vy hojzlové 1" Uniformovaní příslušníci VB, přivolaní k ložícímu P .Kohoutovi,
jej zvedli zo schodům a zjlšlovoli Jeho totožnost. Vzhledem
k tomu, že tito příslušníci rovněž zjistili, že Je ř.Kohout
střízlivý, nebyl odvezen no záchytku. Během odchodu P.Kohouta Jodon z mužů ze skupily, která jej napadla, začal řváti
"Jménem zákona Jděte pryč - rozejděte s*l" zena z okolostoJících požádala, aby se prokázal. Odmítl se slovy: "My a*
prokazovat nemusíme." Htatože bylo na míatě Již větší onožatv
ví uniformovaných příalušnlkfi VB, byl neunlformovanýml muži $
ěstml napoden mladík ze společnosti P .Kohouta. Dálo Jsme hy1 svědky, Jak odcházející P .Kohout a mladá dívka (rovněž
z Jeho společnosti) byli napadeni a kopáni opět "muži v civilu*, a po Jednom kopanci do zad zůstala dívka ležet na zemi.
P.Kohout a mladíkem dívku zvedli a odvedli pryč. Uniformovaní příalušníol VB, místo aby zabránili bezdůvodnému napadaní
těchto osob "muži v civilu", rozháněli okolostojící občany.
Popsaná událoat náo velice pohoršila. Mozi "»«lži v civilu?
kteří bezdůvodní napadli P .Kohouta a další odoby, Jsme poznali příslušníky, kteří náa vyslýchali v B ort d o m ě Jaké ulici č.7 ve věcech "Charta 77" a rovněž zasahovali při soudním
procesu s JJ-eder*r*m, F .Pavlíčkem, VJIavlom a O.Orneatem u
krajského a nejvyššího soudu.

MftJ manžel Jaroslav Kukal byl Jedním asi z tři s*t signatářů Charty TI a jejich přát*l, kteří ohtěli dno 2 8 . led na t.rw
Jit na plas v národním doně na Vlnohradeeh; byl Jedním i těch,
kt*řl byli u vchodu mezi 20. a 21 .hodinou zadrženi a předv* dani na okrsek Veřejné bezpečnosti. Vln od pani Otky Bednářovi a Danielů Jaroslava a Dagmar Sukových, kteří byli spolu s
aým mužem rovněž zadržováni, Se na chodbě otroku VB Jim a dalším osobám vylíčil svá zadržení takto i Při kontrol* plesových
vstuponek ho požádal neuniformovoný policista o občanský průkaz, který roztrhl a máho nuže odvedl a odůvodněním, že Jeho
průkaz Ja poškozen. UůJ muž odešel s policistou bez Jakáhoko11 odporu a proteatu.
Dno a ml oznámila úřednice obvodní prokuratury pro Prahu 2,
s níž Jsem ráno telefonovala a odpoledne JI navštívila, že
můj muž apolu a dalšími osobami (Jde nepochybná o Pavla Lata dovekáho a Václava Havla a možná 1 další osoby) byl obviněn
z trestháho Sinu výtržnictví ({202 tr.z. - předpokládá trast
až tři roto odnětí svobody) a že zítra odpoledne na ně p.prokurátor Antoš uvalí vazbu.
Za zákonných lhůt (maxinálně 48 hodin od zadržení do obvinění, maximálně 48 hodin od obvinění k uvalení vazby) vyplývá,
že I^J muž a další osol» byli obviněni 30,1.1978 odpoledne a
tety prokurátor Ja m u s í d o 1.2.1978 do odpoledních hodin buá
propustit na avobodu (a{ už zastaví troatní stíhání nebo ne)
nebo na ně uvalit vazbu. Poatup s v M S Í o váhavosti těoh, kteří o jvfrsygy Jejich uvěznění skutečně rozhodují.
Uámu manželovi Je 29 let, Je elsktromontár a signatář Charty 77. Jako člen hudebních skupin DO 307 a Plastic People oř
Univers* byl v r.1976 měsíox vězněn. Díky domácí a zahraniční
solidaritě s Plastic People nebyl nakoneo souzen, ale trestní
stíhání proti nénu a několika Jeho přátelům trvá a mlže být
kdykoli oživeno.
Vyzývá« proto čs. i zahraniční veřejnost, aby -stejně Jako
v r.1976- vyžadovaly Jeho propuštění. V přlštíeh dvanáoti hodinách, k4y státní moo bude rozhodovat o Jeho osudu a osudu
r
Pavla tandovekého a *
" " — Havla,
"—~
* "
• zvláště
Václava
Je
tento
požadovek
naléhavý.
V Praz* 31.ledna 1978
Petruška Suatrová
20 hodin
slxnatářka Charty 77
Kolínská 15, Praha 3 -Vlnotirady
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Svědecké výpovědi o událostoch dne 28.1.1978 sepsali 1 další
ličaatnlcl, Jako např. Ota 3ednářová, Jaroslav Suk a J.
Z více než deseti zadržovaných osob bylo sedm osob ; řovozeno

Praha 29.1.1978

Karla Brabencová

Michal Uatzenauar

obvodní prokuratury pro Prahu 2 Pavlovský (Lazorská 10/4,
Praha 2). Na víechity tři obviněná uvalil prokurátor obvodní
prokuratury pro Prahu 2, Legerova 13, Antoš vazbu, nobot_pocítil obavu, že by obvinění oohll mařit vyStřováni ovlivňováním svědků. Václava Havla hájí JUDr.Dobromil Svačina z AP 4
Hybernská 24, Jaroslava Kukala JUDr .Josef Danlsz z AP 5, Václavské náměstí 41 a Pavla Lalšovského JUDr .Otakar MotoJÍ z
AP 2 Ječná 29.

Havel. Jaroslav Kukal a Pavel Landovaký, byli obvině
činů útoku na veřejného činitel* (Jeho hrubá urážty nebo
pomluvy) podle 5 156, odet.2 tr.zákona (treatní sazba: až
Jeden rok odnětí svobody) s narušování výkonu pravomoci veřejného činitel* podle 1 156 a tr.zákona (treatní sazba: až
Seat měsíců odnětí svobody). VySfcřovatolom Je vyífcřovatel

NEPROŠLI
Budu v daliiíc používat označení chartistá: Je to termín
stručný a pádný, a bohatým historickým kontextem o líbí se ml
víc než signatáři. při nichž al vždy vybavím diplomatický
protokol a Vyakoké Smluvní Strany. Složité oplety o "volně
sdružené skupjně občanů, kteří se rozhodli Iniciativně zasazovat o uplatnovánl československých zákonů a upozorňovat na
případy Jejich porušování atd." Jsou Jednak nepraktické, Jednak dosti nevystihují současnou realita. Nebol zmíněný akt
občantaké iniciativy automaticky zaručuje -Jak vysvitne i z
následujícího příběhu- pře cha: do Úplně nové kategorie občanů či skoroobčnnů, kteří mail neznámo v kolika spleech a v
kolika 1iw»(«ííth m«n«(nlm n "Snn/loTihflhftTvn »wí»* • iIah^i»
. 9a as

Tak -aniž začal- akonSll ples Charty. Tento text ohol
skončit úvahou určenou panu ministru vnitra -který o sobě ddajně prohlašuje, že není bezpeěák, al* praoovník vyslaný do
vnitra stlanou a hájící z á j » strany. Pane ministře, dotni vám **, že za těohto okolností Je zbytečné poukazovat na takové detaily, Jako Je nezákonný a přímo trestný postup orgánů Vašeho ministerstva - Vy i orgánové máte Jistě důležitější starosti. Budu a* pro tentokrát zabývat Jen věcí Vám bliž»
Si, strategií a taktikou moci. Víceméně na okraj byah Vás
chlSl upozornit na hlubokou frustrovanost
většiny
příslušníků Vašich sborů CvýSe zmlnovaná brutalita vůči ženám
Je Jen Jedním x mnoha jejích projevů) a na potř«bu aerióního
psychologického a sociologického výzkumu příčin tohoto Jevu a
možností jeho odstranění .Božná ml namítnete, že právě diky
táto frustreol Jsou Vaši Hoši dostatečně ostří - Jenomže tento argument platí (anad ml kynologová prominou) možná pro pqr,
rozhodně ne pro lidi. Psychicky labilní a deformovaní příslušnici bezpečnostních sborů Jsou nejen nebezpeční společnosti,
ala navíc Jsou málo výkonní a přitom představují stálou hrozbu pro svého zaměstnavatele. Ale ted Již k vlastní věoi:představa* si Šachovou partii chartisté kontra Vaše ministerstvo
(poadňa* 1 to« že sty se snažíme hrát podle pravidel, kdežto
Vy Je uatavlín* ponišujet*). Ha » 1 straní Je drtivá materiální a poziční převaha. Haší Jedinou šancí Je uplatnění stratég
gie natolik překvapivá a neurčitá, aby Vás dovedla do altunoe
Informačního kolapsu (původně vynález ruské šachová školy,
vřele doporučuju ks studiu pracovníkům operativy). Haštěatí
Jat* (díky chybným tohům v zahájení) zahnali m*zi ohartiaty
tolik důvtipných lid 1, že rozhodně stačím* rychleji vymýšlet
překvapivé tahy než Vy vypracovávat direktivy pro příslušná
operaoe a tak stálo hrajete v časové tísni. Občas se JI snažíte řešit smetením fugurek pod stůl a jejich ro ze stavováním
pak ztrácíte další oenné minuty. Dnešní akce bylo typickým ydfc
příkladem takového Uderu pěstí do šachovnice. Vaši lidé se na
pleso chovali nejspíš podle pokynů pro likvidaci ozbrojené
vzpoury nebezpečných vězňů. K Vašim aktivům patří úspěšná plnění (¿Lánu maření provokačníah protlsoolaHstlokýoh akci. Dále Jste ochránili nebohá železničář* před nebezpečím ohartlstického moru (co kdyby některá feSná ajznboňnčka ztratila ve
víru valčíka natolik hlavu, i* by byla ochotna něco podepsat).
Zabránili Jat* nám sejít se a pobavit s* - zde však pomalu
přecházím ks kontu pasív, nebot o to více času budeme mít na
přemýšlení o vážných věcech. TI, kdo Jsou dřednS stráž o i zákona a pořádku, se dopustili zlovolných a trestných činů a znovu nás tím utvrdili v přesvědčení, že občanské úsilí o doérZování zákonů Je naléhavě potřebná. Navío se těohto činů dopustili veřejně a poškodili tím dobré Jméno republiky v za hraničí (Jistě s* zas* pokusí svalovat vlnu na své oběti). Za
nejvážnějžl bod ve Váš naprospěoh však pokládám fukt, i* Jet*
sart*lně urazili vSechny ohartlstioké dámy: vzali Jste Ji«
JeJloh vysněnou o43-ouho připravovanou společenskou příl*21tottDn*s s * a s i smě J e t o a pofu-dilvě a« T n e t e rukou. Mohu s e ovš*n
v* svém odhadu r*akao dan uýllt, J e s t l i ž e se však nemýlím, bud e t e brzy trpoe litovat k a ž d é h o podceňování. Obyčejně Jeou lanař v občanském a politickém životě «píše pasivním a brzdícím
*l*a*nt*m. Za určitých okolností ** vlak mohou a této své ob-

Tak tedy něktoří chartisté se rozhodil, že s* zúčastni veřejného plesu, shodou okolností plesu železničářů. Je plesová
sezona, postní doba Ještě nezačala a konec konců proč r ae po
celoroční n a m o z e nezaviněné rozmanité práci Jednou zaslouženě nepobavit. Vídyt zákony sa^ř o sobě nejsou věc nijak hu oorná a navíc se ukazuj*, že Úsilí o jejich dodržování může
člověku vynést daleko horší nepříjemnosti n*ž nřjaký kulantní
kriminální delikt. A scházet se Jon na pohřbech a před soud nimi budovami Je psychicky nezdravá a nimn to t*y nás mohli
spoluobčané časom podezírat z morbidních zálib.
Chartisté sl zakoupili vstupenky a začali si chystat plesové ilbory. Někdo -vlm* kdo- založil -pravděpodobní- spis
"operace plos" a rozesel -Jistě- anonymi dopisy. Tklivá o
poetické dopisy, objasnujíeí, že účast na plese Je znesvěcením vznoáenáho odkazu zesnulého pana profesora Patočky. Dopisy se bohužel minuly účinkem. Sylogismus:
Někteří filozofové Jsou mrzutí Sosáci.
Profesor Patočka byl filozof.
Tudíž profesor Patočka hyl mrzutý Sosák,
byl totiž pokládán za podezřelý Již před tlsloiletlml. Navíc
aiozí adresáti pano profesora znali a nepotřebovali proto k z
zhodnocení dopisu oni znalosti formální logiky. A tak nevyhnutelně došlo k závěrečnímu aktu - pokusu o vstup nn ples.
Chartisté v roli m«ái*ných skorodebutnntů a okorodobutan tek (nejeden z nich plesal poprvé s napoálody u přll*žito»tl
své maturity). Kompletní "protichnrtlstloká" skupina Státní
bezpečnosti v roli pořadatelů n pozorovatelů. Uniformovaný pohotovostní oddíl v roli bojového roj*, těkojloího po širém okoll a ovýn nervózním bzučením vhodně podmalovávající colou
atmosféru. Dlužno ocenit, lo pánové z StB pilně otujovull alba nnáioh (nozákoimě pořízoných) fotografií - oelá ukoe probílila přesní- a bez Jakéhokoli legitimování. Ostatně byl-íi
postižen nějaký nevinný železničář čl host v přilehli kavár0
¡¡S»-í'\TÍÍ,T
*ňS » » m á Je Jen zdánlivá - po dnešku o* Jistě stává potenciálním chnrtlstou.
Ti nelítostní Jší z chartlstfl o b A e l l u vchodu zpátky vstupná, nebol 11.; dv? hodily před zahájením plesu konstatovala
StB přeplnínoct prázdných sálů - byli vyoxpodovánl z budovy a
vyzváni k rozchodu (patřio* k nim. krom lehká tahanioe o vwtupenty a Ztráty íá»ti manž*lílna plesového ilboru Jane na utrpěli <fcony). TI méně Slastní získali ke »rtupoému navrch o á ? ^
ran « kopanců a n m í s t o Bouřného trdlovánl byli nuo.nl vyhl*i o a M
ošetření (Pavel Kohoírt tvořil ^ i í i .
«"lol" oblíbena Jilm o b > k t « zápaanloMtat
příolurtníko byly í*ny * dívky). Konečně ti nejméníslaJtní piřldlli stelnř Jako předc)»zi .kupina a r»rlo byli l i
buí
® " obviněni z* «ločiíwho opotřebeS polioejních obušků n bot (z této kategorie Již téměř zatraoenoů
J « « identifikoval Jen Otku D * d n á K ^ , J v L k l H í v í r í ^ u

klé rol. vymknout: pak padají vlády, otřásají a* státy a
S
JJUv a* ubírají těmi neJneoíekáranSJSlml ostáni. Vy Jste
(třeba v malém) takové okolnosti svým dn*Sním iásah*a vytvo>

řili. Neprosf*t*lně Jet* aktivizovali protivníkovu figuru, Jejíž síla a chování Jeou pro Vás velkou neznámou. Dalším fázía
partl* to rozhodně dodá na zajímavosti.
Praha 28 .-29 .ledna 1978
vXCLAV BENDA

