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Charta 7?i38j87 Pročoač
PewMsid^&čn ČSSR, nainizčerstva spravedlnosti BSR
Dne 7.8.1987 vynesl nejvyssí soud BSSR rozsudek ve věci Jiřího a Pavla Weakových
a Vrchlabí, kteří byli odsouzeni městzkým soudit v Praze za to^ že ee kritie&y
vyjadřovali & politickém, aociálnčau a hospodářského stavu naší společnosti.
Pavel Wonka byl odswzen za pobuřování a aa átok aa. veřejného činitele k .21 měsíe&s
ztráty svobody nepodmíněně ve 11. nápravně výchovné skupině a následně ke třas
let&a ochranného dohledá; jeho bratr Jiří Wonka byl odsouzen rovněž za ps^uřování
k jednomu r^a ztráty svobody nepCMimíněně v I. nápravně výchovně lupině. Tyto
rozsudky byly Kejvy&šís soadeta potvrzeny*
Pavel Wonka se na jaře r. 1986 přihlásil jako nezávislý kandidát k volbás de
Federálního shromáždění a svůj program zaslal redakci Krkonošské ps-avdy. Z jeho
programu eitujeme: "Nesdílím stanovisko orgánů Sárodní fronty, které jaw plně
spokojeny se aoaěasnýa gtavam. 2 naší společnosti se vytratila jakákoliv dialektika
a polemika se státními úřady, nezbývá nic jiného nez projevovat pocity uspokojením
Já osobně se domnívám, že současná politická realita vyžaduje předačoapič před
lid e pravdivým hodnoceni daného stavu společnosti a a programem, jak Rančo
stav zlepšit^ ^Bospěl jsem k závěru, že SSSR a celá společnost dospěla do závažné
společenské i hospodářské krize, jejíž existence není přiznávána."
Řada fotmulací Pavla i Jiřího Wonkovýeh připomíná současné diskuse v sevětgkýeh
sdělovacích prostředcích i některé výroky předních sovětských, a dokonce i
čs.politiků. Jak je možné, že vyztoupí-li s podobnými názory řadwí občané,
jsou kvalifikovány jako trestně, stanou se předmětem policejního vyšetřování
a soudního jednání?
Seznámili jsme se s předmětem soudní pře, a výroky obžalovaných, obhájce,
soudce i prokurátora a důrazně protestnjame proti celému postupu eoadv.
Obvinění proti občanům, kteří si dovolili kriticky vystoupit pzočl zlořádům
obecně přiznávaný, byla uměle romanožována o trestné Činy, které nebyly prokázány,
svědectví v jejich prospěch byla zamítnuta, soud odmítl vyslechnout jejich
obhaj ovací řeči a prokazatelné bití a mučení, kterému byli podrobeni a jehož
následky aouá viděly byla ignorována.
Znovu opakujeme, co jsme řekli při různých příležitostech již dříve! celá
vyhlašovaná přestavba zůstane jen na papíře, zůstane pouze záležitostí byrokratů,
pokud u nás nebude vytvořeno demokratické společenské klima, pokad ns&mdoa soci
vyjádřit své mínění takoví lidé, jako jgou bratři Wankevé g saozí jiní*
Fraha V.srpaa 1987
Jan Mtomiský
Libuše Silhánová
Josef Vohryzak
mluvčí Charty 7?
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Charta 77{31{87 K pohřbu generála Vilám ¡Sachrs
Dne 14, srpna t.r. zemřel v Praze ve věku §0 let generál -poručík Vilém Saeher,
nositel mnoha válečných vyznaaenání, přední účastník bojů II.světové války, jeden
z prvních signatářů Charty 77. Jeho pohřeb se konal v pondělí 24.8. v Praze aa
Olšanech za účasti příbuzných a mnoha přátel. Je politováníhodné, že nebyl pohřben
s vojenskými poctami, jak by odpovídalo jeho zásluhám.
Touto myšlenkou byla vedena skupina občanů, kteří dne 19.8. t.r. napsali a
osobně předali dopis Ministerstvu národní obrany, který zněl takto*
"Pane ministře, oznamujeme Vám, že dne 14*8.t.r. zemřel ve věka 86 leč
generál-poručík v.v. Vilém Sacher, nositel vysokých českos1ovenských a zahraničních
vyzmMená&í, Přední účastník bojů aa východní frontě ve II.světové válce. Jeho
pohřeb se koná v pondělí 24.8.1987 v 11 hod. v ústřední síni na Olšanech.
Vzhledám k mimořádným zásluhám zesnulého o vítězství nad fagisaam jsme
přesvědčeni, že by měl být pohřben s vojenskými poetami.
J&téaam okruhu přátel podepsáni* Marie Hromáčková, Ladislav Lis, Anna Marvanová,
pik,JíH Plos, dr.LibuSe "Siihánová."

Ministerstvo národní obrany na naléhavé upozorněni Čs.o&čaaR aeodpovšdSlo
a na pohřeb nevyslalo žádného zástupce. Je to zřejmě á&sleáek ned&stojaého aktu
odvety, jimž byl generál Vilám Sacher prezidentem Gustávem Eusákaa degradován
a jimž mu byla odňata es.válečná vyznamenáni za to, že podepsal Chartu 77.
Pří smutečním obřadu pronesl Jiří Ruml suto krátkou řeč:
^Drahý Viléme!
Letos v ánozu jsme a Tebou oslavili osmdesátku. Požehnaný věk, a přece jsi
nás teS tolik zarmoutil.
Vilém Sacher se narodil r. 1907 v hanáckém Prostějově. Maturoval na reálce
a absolvoval vojenskou akademii. Byl vyřazen jako dvacetiletý poručík a stal
se vojákem z povolání.
Svou statečnost, za niž obdržel 32 našich i zahraničních vyznamenání, prokázal
za II.světové války v Anglii, v Sovětském svazu a po bojích u Dukly i na ázemi
naší republiky.
Svou vojačkou houževnatost byl nucen prokazovat i potem, v boji s nepřízní
a příkořím nikoli vojenským, o to však těžším a trýznivějším. Člověk
váak
nepotřebuje hodnosti a metály, aby byl vážen a ctěn.
Jeho zbrani se pak stalo pero. Napsal osa knih; poslední, žel, aedo&eaČi!..
Názvy těchto knih! Pod rozstříleným praporem, Na počátku stála smrč, Válka skončila
na Hané, Krvavé velikonoce. Nebeská brigáda a další svědčí o tom, že jsou to
knihy válečné, ale nikdy oslavné, nýbrž varující. Jsou hluboce lidská, protože
jsou nanejvýš pravdivé.
Jménem příbuzných a přátel generála Sachra děkuji za VaBe dčastenstvi a
projevenou soustrast.
Loučíme se s Tebou, Viléme, měli jsme Tě rádi. Byl jsi pro nás posledním
opravdovým generálem bitevního pole. Ty odcházíš, ale Tvoje paměti jasu a zůstanou
živé. Sbohem, Viléme,"
Jan Ličomigký
Libuše Silhánová
Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77
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RMartin PalouŠ! OdpověS na dopie 40 signatářů Charty 77
(Dopis 40 signatářů Charty 77 jsme publikovali v minulém čísle.)
Vážení přáteléž
Text, který jste zformulovali jako diskusní příspěvek k "Dopisu sigaačáž&s"
(dokumentu Charty 3187. jejž jsem ještě jako její mluvčí pro rok 1986
spolupodepsal) a zároveň jako stanovisko k dosavadní práci Charty 77 vulmc
byl pro mne, přiznávám se, poněkud skličující Setbou. Dovolte mi sdělit Vám sv&j
názor na věc, o níž běží, odpovědět na otázky, které kladete, a na splátku i
Vám položit několik otázek.
Jak znovu pročítám po přečtení VaŽí repliky "Dopis signatář&a**, získávám pocity
že jste v něm cosi přehlédli. A vlastně nejen v něm. Váš text ve sně budí dejes,
íg na celou činnost Charty pohlížíte poněkud pokřivenou optikou. Aby bylo jasu-í^
so mám, na myslis pokusím se nyní vyložit^ v čem spatřuji r&snest těchto dvou
pohledů: toho, který se zrcadlí v "'Dopise" a ke kterému se hlásím i já, a toho^
z něhož v reakci na "Dopis" vycházíte Vy. Samozřejmě se mohu mýlit a svou
interpretaci Vašeho textu Vám podsouvat něco, co jste v&bec nemínili. V tom případě
se Vás předem zcela upřímně omlouvám. Avšak mohu třeba mít jen srnko pravdy a
tak alespoň malinko přispět 1: vyjasnění vzniklého problému.
Ohlížeje se za desetiletou existencí Charty 77, "Dopis signatář&a" znovu hledá
(pokolikáté už) eápovšS na otázku, co vlastně Charta je. Už to a amo o sobe je
dosti podivná věc. ProŽ vlastně máme zapotřebí se stále znovu takto tázat? Proč
nestačí vymezeni Charty, které podává její základní prohlášeni? Proč je v&béc
nutné stále dokola vyhmatávat půdu, na které se pohybujeme? Proč podmínkou,''bez
jejíhož splnění by Charta počala ztrácet svoji totožnost, je neustálé znovukladéaí
otázky, "Sim je a čím není"? Proč "historie Charty je", jak se praví v dopise?,
"historií jejího hledáni vlastni identity"?

Je nabílednic že tato podivná neurčitost Charty plyne za skutečnoati,
Charta
není a ani nem&že být, jak již bylo nesčetněkrát řečeno a jak opakuje' i -"Dopis",
žádná organizace, Lze sice určit příslušnost' k ní a stanovit její cílí chartistoa
je kažáý, kdo zv^t podpisem vysloví awthlaa s jejím základním prohlášením, a
jejím cílem je, -jak se v tomto prohlášení praví, "jednotlivě i zpolečaS se
zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě".
Ale tot vše. Hrome toho, že se ustálil isvyk střídat vždy po rose tři mluvčí,
kteří jaoa pověřeni zastupovat Chartu před úřady a veřejností a svými podpisy
stvrzovat pravost jejích dokument&, nenajdeme žádnou organizační struktura, žádný
program činnosti: žádné pravoaoci Či práva signatáři, v&bac nič.
Mysiíts si, že tento mlhavý status Charty - zajisté s aeboa nesoucí i mnohé
nevýhody a problémy - má' své hluboké kořeny a opodstatnění. Neplyne podle mého
nanoru čistě a nutnosti přizp&sobit se podmínkám politického systému^ ve kterés
už víe než deset let p&sobí. Není to jen taktický manévr na ošálení nepřítele
či určitý druh obrany umožňující Chartě v dané situaci existenci. §ouviaí. spíže
a předpolitick^mi, ryze lidskými motivy, ze kterých Charta původně povstala.
Nevznikla přece jako nějaké politické uskupení opozičních sil, ale apíŠe. ja&o
společenství lidí, pro které jednoduše přestalo být únosné siřet k
eo ae
okolo nich a snimi v této zemi děje. Kteří pocítili (proč vlastně?), Se by počali
ztrácet vlastní identitu, kdyby svůj nesouhlas a tím či oním veřejně naivyjádřili,
kdyby se nahlas a viditelně neaolidarizovali s někým, kdo podle jejich přesvědčení
urpěl bezpráví. Kterým se cosi stalo nestravitelným v té míře, Za se raději
rozhodli' rezignovat na své kariéry, že ae vzdali svých mnohdy pracně vy&udevaaýeh
apolečeaskyeh mimikr&s chránících je do té doby jakž takž před nepři jesmu-u
pozorností uřaáú. Steří prostě přestali hrát onu hru ae veřejnost inscenovaném
'technology moci a ideology, za účast v níž ae platí alespoň
trochou
soukromí,
a začali ae nejen doma, nýbrž i na veřejné prostranství chovat svobodně a
spontánně* každý podle svého vnitřního přesvědčení, tak, jak mu velí jeho svědomí.
To, že Charta dala dohromady a avým způsobem pojí dodnes lidí všech aožnýeh
politických zabarvení, všech možnýeh přesvědčení i všech možných osudů, přece
neplyne z toho, že poskytuje nějaký, pro všechny zúčastněné přijatelný, politický
program. Základní prohlášení ae svou čistě obecnou formulací principu, ze ktenéha
Charta vychází, jím není. A nelze ani zapomínat, že mezi chartiety je mnoho těch,
snad většina, kteří se politiky vůbec necítí, politicky namyslí, ba nechtějí
mít s politikou nic společného. To, co chartisty spojuje, je stejně Mlhavé, vágní
a špatně slovy uchopitelné, jako je povaha jejich podivně "neorganizace"! a
sice právě tento existeneíální obrat sáss^ ono ne, které si řekli, když se rozhodli
Chartu podepsat.
-'Dopis signatářům" se pokouší navzdory obtížné vyslovitelaosti "jádra vše i*''
podat zprávu o tom, jaká Charta po deseti letech je, jaké zkušenosti učinila,
co toto období udělalo zvláště z těmi, kdo se maóhdy volky, nevolky dostali do
centra jejího dění. Obrací se především na ty signatáře, kteří - at
s těch či
oněch důvodů - stojí doposavad více či méně stranou. Základním důvode^ toheta
dopisu je znovu připomenout, na čem náš společný "podnik" stojí a také rozptýlit
určitá nadorozamění, která zejména u méně informovaných signatářů mohla vzniknout
a také vznikla. V neposlední řadě chtěl dopis vybídnout a povzbudit k aktivnější
účastí ty, kdo mají o práci v Chartě zájem. Chtěl dát jasně najevo, že čípaové
ezv.aktivního jádra na to nemají nějaké privilegium a ani si je aeoaohují; že
jakákoli iniciativa, pokud vychází a ducha základního prohlášení, je; vítágtá,
aí přichází odkohokoli.
Když ze zde shrnuje, co je podmínheu, za níž jedině Charta je z to existovat
a pracovet, uvádí ae zde; "konstruktivní diskuse, tolerance, důvěra spojené @
respektem k obecnému konaensu, aolidarita, coai jako "zvykové právo", ba občas*
i něco jako tradice. A ovšem vále k dorozumění a vůbec dobrá vůle". Protne
"zvykové právo" představuje ústřední b.od Vaší kritiky "Dopiau signatářám",
slov k n&wa. V "Dopise" se o něm dále píšet "Je to právo velice neurčitý
neformální, nikdo nekodifikovatelné, značně proměnlivé, které pochopitelně uemůše

nikoho k ničemu navazovat. Tato formulace, která vnějsně vypadá jako jakási
áefiaice tohoto práva, je opět podivně mlhavá jako určení, "čím je a čís není"
gharta samotná. Kdyby ji mel posuzovat právník, asi by ji zcela zavrhl, zejména
její poslední část. Vždy5 co je to za právo, které "ném&že nikoho k ničesu
zavazovat"? Navzdory tomu ae domnívám, že právS takové vymezení zvykového 'práva
je -v intencích Charty - té zvláštní Reorganizace - zcela smysluplně a RzakBaí.
Nelze' je ovšem vytrhovat z kontextu ostatních součástí oné nezbytně podmínky
existence Charty: ze souvislosti se solidaritou;, tolerancí, dobrou válí atd.
takto pojaté asi nenalezneme v právních příručkách Si zákonících;, ale ¿obře je
přece' známe z každodenního života. Je to přece cosi, co' respektujeme, 'abycham
ae vůbec mohli těšit z pospolitosti s druhými lidmi, co právě s tolerancí-.,
solidaritou, dobrou válí atá. jaksi přirozeně patří k zásadám slušného' chování,
co vytváří elementární podmínky pro existenci jakéhokoli pluralitního společenství.
A Charta, domnívám ae, není v posledku nic, než normální život, pouhý pokus určité
skupiny lidí (pochopitelná chybujících a omylných) i za ztížených podmínek se
chovat slušně a normálně. pokus vytvářet i ve světě totalitní mocí sdef okovaném
alespoň zárodek světa přirozeného.
Jak jsem vyčetl z Vaší reakce aa "Dopis signatářem"3 Fy chápete Chartu poněkud
jinak. Pro Vás je to jakási společenská struktura, která by měla být "dostatečnou
platformou, na nís by byla plně reflektována šíře potřeb' a zájmu celé společnosti".
Moc tomsu sice nerozumím, ale přiznám se, že tato formulace ve mně budí konotace
víc nez nepříjemné. Což o podobných "platformách" neslýcháme dosti často a to
v souvislostech, s nimiž nemáme zrovna ty nejlepší zkušenosti? Což se nezapřísahé
kdekdo, že "plně reflektuje šíři potřeb a zájmA celé společnosti" (ba většinou
bývají tito hlasatelé celospolečenských sájmá skromější než Vy a hovoří raději
pouze o "drtivé většině", aby každý kdo je na pochybách o jejích 'pojetí
celospolečenských zájmá, se mohl alespoň
přičíst
k
oné "nepatrné menšině'*
zbývajících)? Myslím si, že byste měli především sami sobě a pak i všem ostatním
objasnit, jak si to a touto rolí Charty představujete, jak by se Charta takoves
"platformou" vábec měla stát a jaké celospolečenské zájmy by měla reflektovat.
I zájmy těch, kteří na obraně lidských práv žádný zájem nemají?
Jsem dalek toho, abych na jediné neštastné formulaci stavěl svoji polemiku*
Obávám se však, že již tato jediná, podle mne nic moc neříkající a značně nabubřelá
fráze zrcadlí Vaše fatální neporozumění povaze Charty. I když je celkem zřejmé,
že Charta není a proč namňže být organizací, tváříte se, jako by něčím, takovým
stejně byla. Jak jinak jste mohli napsat, že by Charta měla aspirovat na to,
"jak v rozsahu naších dvou federálních republiky tak v měřítku mezinárodním být
instancí skutečně reprezentativní"? Měla by snad nutit nějakého .aohamedána, aby
jí podepsali kdyby se zjistilo, že dosavadní počet signatář&-mohamedán& neodpovídá
jejich poměrnému počtu v celosvětovém měřítku? Jakýs jiným způsobem by bylo možné
zařídit její reprezentativnost než tak, že by kdosi vydal výnos, sčaaavující,
jak tuto věc organizačně zajistit, jak usměrnit doposud živelný způsob přijímání
nových lidí?
Sivěni nesmyslnou představou, že Charta je jakási společenská instituce
udělující svým člen&m určitý podíl na moci a umožňující jim menší či větší podíl
-svém vedení, pak líčíte její obraz v poněkud pokřivené podobě, ža svoje tahy
štětcem sice většinou cudně kladete otazníky, ale Člověk tak jako tak nipa&ža
zástat na pochybách, jakou verzi shartiatieké skutečnosti mu chcete předložit* ,
Odvážím-li se předvést Vás portrét Charty v podobě poněkud skarikované, myslím,
by se docela dobře hodil sa námět pro nějaký televizní seriál. Předně zde
najdeme dvě antagonistícké třídy: svévolně se vytveřivší utlačovatelské- aktivní
jádro a utlačovanou pasivní většinu. Aktivní jádro - samí přestárlí papriMvé
senilně stále dokola žvanící o své zašlé slávě z konce šedesátých let a o av&s
utrpení, které pak následovalo, a svou tehdejší skutečnou moc si kompenzující'
alespoň mocí paralelní - tak toto aktivní jádro, domnívajíc se, že same o sobě
je dostatečně reprezentativní, si uzurpuje privilegium o všem rozhodovat, všechno
podnikat jen v dzkém kruhu vyvolenců bez ohledu na ostatní. Aby si jeho členové

i po deseti, letech a přes av&j pokročilý věk .pojistili svoji hegeauMtii, formulující
- aemohouee to k^ifikovat jiaak - své "zvykové právo" na
Proti aim stoji
'pasivní většina, odhodlaní mladí čhartisčá dospívající v letech osmdesátých,
nejevící pro uatavi&aé vzpMaíaáaí starců ma svou heroickou minulost pražádná
porozwěaí. -Moc toho sátím tito mladí sice neudělali, ale aai zdaleka by -tak
pasivní, nebylí aebýt aktivního jádra, které, je k Žádné práci a rozhodování '.o
chartistických věcech nepřipouští,,neboí v&bec netouží po tom dělit se s kýmkoli
0 požitky, které s takového aktivismu plynou. Ale nejsou tu jen mladí chartisté.
Je to celá mladá generace, sdružující se ve svých zájmově i -regionálně členěných
seskupeních. Se svými palčivými problány, s nimiž je - díky cevšímavosti ak.tivaího
jádra - oďkánána jen sama na sebe* Příslušníků mladé generace (divák našeho seriále
by mel mít dojem, že ti mladí navzdory Času snad spíše mládnou než naopak) je
mnoho, jejich .řady i aíly den ze dne rostou, zatímco aktivní jádro -. uzavřeno
a .izolováno v samotě svých chartistických aalch& - stále více a více stárne a
paprikovatí. Vědomi si této měnící se rovnováhy sil mohou .představitelé -"nová
vlny" vyslovit ultimátum; buS se s nimi "strýčkové" z Charty rozdělí o moc3
odvolají své návrhy uzákonit "zvykové právo", které by vedly k ještě těžší
centralizaci, a celá Charta se od základu přebuduje, nebo si mladá, generace bude
muset pomoci samas vytvoří si vlastní instanci či platformu - takovou, ktsrrá
podle všeho bude (a zde by nás seriál končil3 aby divákovi dovolil se zasnít,
jaké to bude, as to mládí, kterému dnes patří svět, převezme do svých řukoc.)
na rozdíl od autoritářské a elitářské Charty demokratická a reprezentativní a
bude plně reflektovat šíři potřeb a sájmó celé společnosti.
Nebylo a- není čo náhodou všechno jinak, než jak nám to líčíte, vážení polemici?
Nezaměnili jste skutečnost za iluzi z televizní obrazovky? Jak si tak manž
vzpomínám, ještě před dvěma, neřku-li pěti lety, bylo dosti obtížné přesvědčit
kohokoli, aby byl ochočen stát se "předním aktivistou". Proč jste ae neozvali
tenkrát? A ostatně ani dnes není těch, kdo jsou ochotní něco skutečně dělat
a pro to či ono se zasadit, nijak mnoho. Přiznám ses moc by mě zajímalo,, jak
ae s tím, co jste podepsali, shoduje vaše vlastní, osobní zkušenost. Kdo g Vág
kdy pocítil, že je vs svých chartistických aktivitách jakkoli omezován? Kdy jsi
na příklad
VláSo Vojáku, Petře Prokeši, Zdeno Řeháková, Petře Tâtonna.? Marcelo
Stárková a další přisel nabídnout svou účast na tem či onom a byl aktivním jádrem
odmítnut? Pokad se tak opravdu stalo, měli byste to asi sdělit ostatním, abychom
as mohli opolečně poradit a přemýšlet, stala-li se chyba čí dokonce křivdao
nápravě. A co Jan PilSáček^ který již ve chvíli, kdy tyto řádky písi^
pravděpodobně přebývá ve Vídni. Jak ten to se svou aktivní účastí na prácí Charty
7? myslí?
Přiznám se, bylo mi z četby Vaší repliky na "Dopis signatářům" chvílemi sě
úzko a asi je to cítit i z tónu mé odpovědi. Pročítám tedy Vaší repliku raději
ještě jednou a pokouším se v ní nalézt alespoň něco konstruktivního a věcného*
Stejně se mi to ale nedaří. Přečetli jaté si "Dopis signatářám" vůbec? á jestli
ano, to jej považujete pouze za lstivý éskok starcô z ústředí? A co konkrétníhovlastně navrhujete? Yêbec nic. Jen žehráte na současný stav věsí a neurčitě
naznačujete, že by se to mělo změnit. Ale jak? Prosazujete, aby hlas Fóra Charty^
jehož vznik "Bople" navrhuje, byl hlasem nikoli pouze poradním. Mohli by§tà*
prosím, nějak blíže určit, jaký by tedy ten hlas měl být? Víte o někam v Chaè^ë^'
kdo má hlas jiný mež poradní? Proč, když jste se ještě nepokusili uspořádat aágti.
jediné fórum, hned předem varujete3 aby "realizací jeho návrhA a podnětů nebylo
bráněno"? Píčete-11 v závěru, ž$ "zavést jako "zvyk" aktivní podíl mladě generac'4
na práci Charty (se všemi d&aledky s čohe plynoucími) je podle našeho
věc, která je neodkladná" tak proč preb&h jí již sami bezodkladně aeuakutečSu
'\
1 se všemi důsledky?
'
Jestliže bysta "áakočným atarc&m" z centra již v&bec aed&věřavali, pak
neostýchejte a opravdu raději rozje&te nějaký vlastní podnik. Myalím, že nic \
zlého by se tím neatalo, ba naopak. Jakákoli taková iniciativa by přece jísťě
byla ku všeobecném: proapěchn a všichni, kdo mají na společné obrané lidských

a občanských práv v,naší sesi zájem, by zajisté zcela upřísmě přivítali. V&bec
nevidím d&vod, proč by její vznik mela doprovázet jakákoli hořkost - ač už aa
kterákoli strana* Ostatně, kdybyste o to stáli, členové aktivního jádra Charty,
aniž by' se jakkoli pletli či mluvili do Vašeho konání a chtěli Vás o Vaši
iniciativu připravit, by zajisté byli ochotni Vám' podle svých sil pomoci. A
minimálně by ae s Vámi solidarizovali. I pod novou hlavičkou by totiž Vaše žiaaoat
byla v pávoáním smyslu ebaríistieká.
V Praze l.sáří 1987
Martin PalouB.' .
P.S.
Dodatečně'jsem se dozvěděl, se vystěhování do Rakouska bylo Janu Pilňáčkovi zamítnuto.
Z&stává tady zde. S ním ovšem i otázka, kterou jsem mu položil.
Václav Slavík! k vodnímu dílu "KřiveMát".
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Vážení přátelé,
chci ae a vámi podělit o pár dejm& a myšlenek, které ve mně loni vyvolala
jedna novinová zpráva. Berte tyto moje poznámky jako příspěvek k diskusi o neváa
ekologickém dokumentu Charty.
Večerní Praha ze 4.7.1986 měla aa první stránce zřejmě náhodou dvě fotografie*,
mezi kterými .jsem spatřil zvláštní souvislost. Jedna fotografie ukazuje, jakýs
korzem pro Pražany i návštěvníky města se atala pěší zóna; čili . něco na 'tása
návrat klidu a snad téí trochy přírody do městské čtvrti. Bruhá je doprovázena
tímto textem! "Údolí Berounky u Nezabudického mlýna je zatím stejně idylické
jako v dobách, kdy tu prožíval své dětství spisovatel Ota Pavel. Brzy tu však
řece nasadí pouta sypaná hráz přehrady "Křivoklát". A na téma těchto "pout* pák
následuje článek, z kterého se čtenář dozvídá, Se objetu vzniklé vodní nádrže
bude od 28 do 30 milionA kubíká vody. -. Jestli ae na stavbách někdy .říká, se
centimetr není žádná míra, pak tedy ddaj. odborníků pražského. Rydr^pesjehtu mluví
hned o milionových rozdílech v krychlových metrech. Přítma není jasné, zda v
údaji o objemu jde o jednu či dvě nádrže, nebož uvažují o horní a spodní. Pokud
jde o.dosažení povodňové ochrany na Berounce, předpokládá další studii, z které
by mělo vyplynout, zda se vybudování retenčního objemu vůbec vyplatí. Již s
toho sála, co se dozvěděl, si pozorný čtenář řekne, že zřejmě' těch nejasností
a značných rozdílů by bylo při obsáhlejším informování o dané stavbě zřejmě ještě
víc! Jinak má vzít na vědomí, že orientační výkon křivoklátské vodní 'elektrárny
- 1000 M8 - je řádově třikrát až čtyřikrát větší než u našich najmohntnŠjŽích
elektráren tohoto typu.. Bále: investiční záměr by atěl být hotov do k o n c e 1 9 6 7
a se zahájením výstavby se počítá v r.1992.
Nejde si ani o kritiku za každou cenu ani nechci upírat příslušným oď&ářaý
a odpovědným orgánům jejich pravomoce. Ovšem jen z toho, co. jsem se 'dozvěděl
o podstatných nesrovnalostech v projektech vodního-'díla .Křivoklát, je na &%stě
otázka; zda je toto rozhodnutí fair?
Žijeme v době, kdy se prakticky věade otevřeně nejen diskutuje, ale též čaa§a
bouřlivě protestuje '(dokonce za mezinárodní účasti!) proti', najr&znějším ataVbáá
jevícím se občanům jako ohrožování životního prostředí nebo .nebezpečný z hlediska\
provozu! v odpověď na to .jsou ohlašovány oficiálními místy návrhy aa zvý&sáí \
bezpečnosti provozu např. v jaderných elektrárnách a současně vydělovány větší
prostředky na ochranu životního prostředí.
Rád bych věděl, po známých zkušenostech s jinými vodními díly,. kdý vétMaon
skutečnost se ukázala v mnoha směrech horší než předpoklady, jaký by byl skutečný
hospodářský efekt elektrárny Křivoklát a 'ovšem těš, jaké' nemilosrdná zásahy ¡do
přírody by celé výstavba přinesla.' Co' asi .soudí o tem všem obyvatelé křívoklátgkéhe
okolí, početní milovníci tamní přírody 'a. co Pražané, který z' křivoklátský
losů přichází snad nejsvěžej'Ší vzduch. A jak mají být řešeny rozpory' a řoždáRý
v uveřejňovaných plénech případné stavby?

Ačkoliv ae gnábás aiadwač ?iáš ^ařejsý šivot, -opravdu -seváa ítáy-j Kým a jsg.
& na základe jábých. podkladů bylo rMdbcdímřo o stavba mehutnéhe ^vědního díla"
křiv^hlát^ ? prograBtevám přehlášení vlády 3S8&
přadnegenesi
jejím.
přeáaeácw
3^ba)BÍ3KaB Str^Hgales Ž4. června. 1986 jaea. se nie v tento směro. ngdeeetl^ E
jsem jen iařoxmováa, 2e v ř.199C se budou jaderné elektrárny podílet přibližme
30 pyoeenEy sa celkové vfrobš elehčřiay (kol^s y.ZOOC zhruba 30
Dále
že výreba ai^ktriny g vodních elěktráres se
tomte &Mobí (není g etistěa.áh.!í
taxtn jasné, sdá do
aebc 2000) zhrt&a zdvojnáa^i.
Jinak má sřaíaěae přehlášení ttřSič^m spRsabest ntvrzoje v mást kričieítém postoji,
vůči. "voáa&am dílu" Křivoklát. XdárasEnje přece^ že ceHcevý p^eápokládamý plánovaný
ekenemieký r&gt musíme zabezpečit v pedačačš s dosavadní .&MWBÍ sdrojů. paliv,
eaergií^ snrcvia a
Hlnví se v něm o aaižwáaí Bateriálpvé i energetiebe
ctáTOČaeači.,' zd8?az5atje -se snižování pedíla a někde. i abseiataíbo = ebjesu
materiálově, energětieky a invesčičaš náročných výrabg následují pežadavby o,a
gvýšení -podílu obor& s yysokes sírou přidaná hcásoty a naáprásárncu drevai
čeehníckoe&cmwíc^eh par#setrů<
Ano, teta je, čeaa rog^BÍa. a s eis sůnhlaaía. Vie aež mačeriáM a energie
využívač dovednosti, srnčnosti^ práče utkom a' mos!k&
M o sají dobrý vliv
aa život společnosti. A vytvářet k toss další potřebná polísíeké a ^bonosicM
po^MísEíy.
Návrhy aa "vodní dílo" Křivoklát se
detkly pedcbně jaka nSkt^rých H.áí
v SSSR plány na obráeení tekn sibiřakýeh
o jejichž kritíehám (a áspSsaég)
pasčoji jsme se mohli dočíač*
Bávám v dvahu, vyčvočít odběrný tys, který by mpá a případné daíší podaáty
a návrhy kriticky peaeudil a zpracoval seri&ni
prs- odspcvědaá wgá^y.
Prahn červen 1987
Václav Slavík Ďhlas na dekusant Gb 77¡33¡87 "Aby sa dníc dýebat",
0 áoRHmanta Ch 77 referoval Enr^pean Energy B&poyč (vyd: .Finaneial Tígšs
Baaíness lafcnaation) ve zprávě "Cňarčěr 77 en Envircsesťk
atce&íáa aeahTau
obsahá dokumentu vyslovil poehybnoači s seiamtckář. nebezpečí p w atMMvo!!
elektrárna a Temelíny tak jak je vidí do&sasat. BER se deanívá^' še. ssissiché
situace jihočeské kotliay je spíše pří^aivějsí Bšš sitnace Velhé Británie. K
ttvááí jedem a autorů, dokumentu Charty (zsa&ka .-ra-), že se EER mýlí, prcteše
Jihočeská kotlina leáí blízko alpakěhe ziomK (zemštřeseng v t.i$87. . s epieeatre'ís
poblíž Unce) * Temelínská elektrárna bude stát v blísí^estí slamA zaaaské Mry
(neotekčoaieká mapa 58S&;
1976). Nejsraaitelcějgí části eletts-ársy bváíW!
rozloženy na větší ploša než je n jieýeb sápaáníeh el-aktrárea a tím sč eeiásíeb-s
ne&ézpeěí stává aktuálnější. Autor áak^sentH amova aá&razSaje,
vŠechay ^tásky
spojené s jaá^raými elektráraami mesí být pedreMcy veřejné oaberaé dia&aai.
'(Mt^WMř
. ádžiení výbam sa .abrsan nespravedlivá sčíímaygh^ česMalsvesské ligy yya I M š M
práva: ěleaa. na^ísároáaí feá^raee pre lidská práva. (FIBS)
Všechna, sdšleaí V0H8 jsou zasílána Federálaíme, ahrasáíáěsí^ Jmésa a. adresy ElesS
"?ěNS jgss zveřejnili ve sdšleaí 6.59!..
SdSlění č,6?3 ÍHousndeh aaá bratry Wonkev^si potvrzen)
dnech 6. a 7.srpna proběhlo v Pyaze u. n^jvyššíbe- aoadu
přeé
sénátěia
ve složení přeáseáa JUDr.Pav^l Jaada, přísedíeí JCBr.Václav Mršena a .JHBrJšarig
&ójčáróvá, veřejná zaaedání, pří kterés byle ptajedBáváne odvolání bratsí:
a Ji Mho WtH&ovjreh a jejich mačky Gerty Woakové. Odvolali e$ proti rogsttákK
sauán v Prase se dne 26.května 1987^ kterýs byli eás^nseai b HepQásíneaýri
tragt&a edaětí gvabeáy. Pavěl M^nba byl odsoBzen padle §§ 156
2, 154 edsř.Z
g. iOC trestníhe zákona 21 mesíeí v II.NWS a třesa. rckRm oebraanáhe dehl^án p&dle

§ 2 odzt.l zákona o ochxaaaáR dohledu. Jiří Wonka tyl odsouzen podle § 1QQ aásč.l
tr.s. k dvanácti měsíaůs odnětí svobody v I.SVS* Rozsudek městského soudu
byl potvrzen v plném rozsahu, a to i přesto, že obhajoba vzneslá několik závažných
námitek, s nimiž se send vypořádal svérázným zp&sobem.
Oba dva bratři podali v průběhu -vyšetřování námitku podjatosti vMi
prokurátorovi' krajská prokuratury v 'Hradci 'Králové, JSBr.Josefu Valentwi.
Rozhodnuto byte potíže o náaitce Pavla Wonky, zatímco námitka Jiřího'Weaky, která
byla podávána později a byla jinak zá&vodněna, zůstala bez odpovědi, čímž' došlo
k tomn, že obžaloba podaná krajským' prokurátorem je de facto neplatná. S&adce
Janda tuto skutečnost peminul tvrzením,- že' když bylí oba bratří uznání visnýcíi
ze žalovaných skútkA, není rozhódnjící,' který prokurátor obžalobn podával. Sále
sond nevzal'-v- úvahu námitku' obhajoby, že kdyby Pavel Wonka chtěl pobwřovnt, vybrat
by si jiné objekty, nikoliv státní orgány^ jimž byla jeho podání adresována.
Další údajný trestný čin., pro nějž byl Pavel Wonka souzen, měl spočívat v
že vystrčil jičínského soudce Záveského z bytu, když tam přišel provádět esekacá...
Obhajoba dokázala, 2a soudce v tomto okamžiku nebyl veřejným Činitelem, protože
proti němu byla Pavlem 'Wonkou vznesena námitka podjatosti, která nebyla nijak
řaáaaa. S tíato atgaaaatam az soud vyrovnal tvrzen^a, ze soudce Závaský je
veřejným. Činitelem za jakýchkoliv okolností. Pavlovo podání týkající nper.Kliáaše
z Černého Dolu bylo soudem rovněž kvalifikováno jako trestný Siní Pavel Wonka
žádal o prověření jeho činnosti vzhledem k tama, že npor.Labosaír Klimeš já
podezříván z trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví'podle
§ 132 tr.a. Fakt, že inspekce ministerstva vnitra údajné 'neprokázala,' &a by
npor.Klimeš kradl, ovsem není důkazem^ že by P.Honka npor.Klimeše' hrubě nrazil
nebo pcmlnvil a tím tedy spáchal-tr.Sin podle § 154 oáat.2. Prokurátor JUDr.Antonín
Navrátil v závěraSném návrhu požadoval zamítnutí všech odvolání a v případě;,,
že by tomuto návrhu soud nevyhověl a vynesl jiný rozsudek, aby byl velice
shovívavý. Toče tvrzení považovala obhajoba za. další d&kaz toho, že zjevně nebyl
splněn požadavek společenské nebezpečnosti jednání bratrů Woakevýeh.
Předseda senátu v od&vodnění nanesení uvedl, že obžalovaní nesají žádné morální
ani občanské právo se odvolávat na tzy.aevá myšlení a úsilí o přestavbu - jak
Siní - neber nové myšlení a přestavba jsou záležitostí čestných občané. Nasi
ovšem zřejmé,- kdo pověřil JEDr. Jandn, aby rozhodoval o tom, kdo je a 'Mo neaí
čestným občanem a kdo má morální a občanské právě dovolávat se nového myšlení
a přestavby.
Praha 12.srpna 198?
^

:

. . .

Sdělení 6.674 (Případ Milana Vyhnálka)
Od záři 1986' je ve vazbě jako obviněný z trestného činu záškedaietví 'podle
š 95 odst. la) 2c) tr.z. Milan Vyhnálek, nar.23.5.1961, bytem Hnátnice 22$, okr.
#stí nad Orlicí, dělník. V minulosti byl již třikrát vězněn. Poprvé v r.1980
pro peknz o opuštění republiky. Druhý trest vynesený 'v r.198! byl
pštadvacntimasíSnít tehdy byl odaoazen pro pobnřování, které mělo spočívat ve
vyvěšování letákn, pro poškozování sájm& republiky v cizině, jehož se
gpppztit
korespondencí se zahraničními rozhlasovými stanicemi, a pro přečin nedovolaného
držení atřelná zbraně. Ještě v pr&bšhn tohoto trestu byl v r.1982 odsouzen potřetí,
tentokrát na 18 měaíc& pro trestné Siny křivého obvinění a křivého svědectví,
které' měly spočívat ve lživém obvinění vyšetřovatele a nepravdivé výpovědi v
trestné věci Jiřího Grantoráda. (0 těchto případech jsme referovali ve sdělenídh
č.185, 319, 349 a 400)
Obžalobou je Milan Vyhnálek nyní stíhán proto, že měl podpálit družstevní
k&lna se sláaou a dva vozy ae slámou, a to v áaysla poškodit společenské a 'áťátní
zřízení republiky. Podle' obžaloby tím došlo ke škodě velkého rozsahu, tj. více
aéž 100 000 Kčs. Hlavní líčení v této trestní veei .sačale před aesates krajskéhe
soudu v Hradci Králové, jesas předsedá L.Blavatý, áne
Následojícíha
dne bylo odročeno na 2, a 3.září 1987, nebot hada třeba ještě vyslechnout znalce.
Líčení probíhá v soudní, síni S.56, I,patro.

- M Mií&a Vyhnálek svou vine na požáru kůlny přiznává pouze částečně. Přeáměteaí
f!okazováni je údajný nepřátelský poměr pachatele ke zřízeni republiky^ py^azwaný
mj, jeho bývalými- spoluvězni. Nemáme v'současné době podrobnější údaje o žalované
skutkové podstatě,.. obhajobě Milana VyMálka a o důkazní sitnaei;- rovněž ne3.se
v tomto případě konstatovat, zda a v čem došlo k porašaní zákona. Pokud však
nemůžeme ha základě dosavadních informaci považovat -Milana Vyhnálka za
nespravedlivě stíhnného,' pociťujeme
naléhavou
morální. povinnost. infotmovak
veřejnost - a čs.úřady, ze podle platného zákona za' údajné zapálení kůlny - hrozí.
našemu spoluobčanu trest odnětí svobody v trváni .12 až 13 let nebo trest smrti,
-(sebe náhradní trest do 25 lat). Politický aspekt této trestní věci je v tom,
Že-aeprokásal-li by se nepřátelský úmysl pachatele (ze soudní .praxe je vsak znáaa,
že neni aie lehčího, než prokázat, ho), byl. by jeho skutek posuzován jako trestný
čin obecného- ohrožení podle § 17$ tr.sákona,' který stanoví - pro případ., kdy
došlo ke škodě velkého rozsahu - podle odst. 1,2c) trest odnětí svobody-'osm až
patnáct let. Již proto považujeme případ Milana Vyhnálka za pozoruhodný a eheèae
dála referovat o průběhu trestního řízeni, svlástŠ- pak o motivaci, následcích
a dalších okolnostech tohoto trestného činu,' který i. sy považujeme za společenskynebezpečným
Praha 27.srpna 1987
*

Sděleni č.675 (Odvolání ve věcí Vlastimila Marka)
Městský soud v Praze, jehož senátu .bude předsedat JUBr.Stanislava Pichwá,
má dne 11.3.1967 v 8,43 hod. v místnosti č.57 v 1.poschodí soudní budovy ve Spálené
2, v Prase 2, rozhodovat va veřejném zasedání o odvolání Vlastmila Marka a
obvodního prokurátora JUDr.Františka Antoše, kterým napadli rozsudek obvodního
pro Praha 2; jímž byl dne 16.$.1987 Vlastimil Marek odsouzen k trestu odnětí
svobody v trvání čtyř měsíců s podmíněným odkladem na jeden rok. Obvodní soud
tehdy odsoudil člena jazzové sekce Vlastimila Marka za trestný čin poškozování
zájmů republiky v cizině podle § 112 tr.sákona, nebot měl odesílat do Japonska
a USA dopisy a pojednání, zajména o rockové hudbě a filosofii, v nichž měl podávat
O poměrech v Čs.republice nepravdivé zprávy a tím poškozovat' zájmy republiky
v cizině. (Viz naše sděleni č.553, 559, S6&, 571 a 654).
Proti tomuto rozsudku se odvolal jak obžalovaný, který se domáhá, aby byl
obžaloby zproštěn, tak prokurátor, který sice souhlasí s podmíněným odkladem
trestu, ale domáhá se trestu vyššího (kalem 18 měsíců) a delší zkušební do&y,a to vzhledem k'osobnosti Vlastimila Maska a také proto, "aby uložený trast p&so&il
na ostatní členy společnosti". Zastřešování - v daném případě občanů, kteří by
sa mohli kriticky vyslovovat k situaci v oblasti rockové hudby - je zřejmě
důležitým prvkem trestní politiky, na níž prokuratura jménem orgáaŮ atátní Tseei
stále jasté trvá.
Praha 31.3.1997
******

******

******

Bopis ánny Marvanové prezidentovi republiky a předsedovi federální vlády
Pane prezidente, pane předsedo vlády,
chci Vám připomenout italský záznam jednoho z letošních vystoupení Michaila
Sorbačova po návštěvě u nás, jak jsem o něm četla v čs.tisku. K následkům situace
r.1968 v Československu řekl, že to je "záležitostí čs.soudruhů" - tedy Vaši.
V 'ëeakoslovensku jsou sovětská vojska už 19 let od oné. noci, kdy vpadla' do'
zem& proti vůli nejen většiny lidu, ale i proti vůli tehdejších ústavních činitelů.
Martyrium, jakým prochází od té doby naše země, která se tehdy mohla sgěít
vzpamatovávat z tiše padesátých let, je dobře známé.
Je to především dlouhodobě špatný stav všech oblastí, celé společnosti, který
sám nejpřesvědčivěji dokládá nutnost naléhavých směn. Ty až ale nebudou moci
být jen polovičaté, jako dřív. Maji-li. být účinné,' budou muset vycházet z
pravdivých přehodnoceni a nalýs minulosti včetně tsv. "Poučení ss krisového.vývoje".

Jak g# ^aanja,
aoačaanýab přadstavi.telS. to nedokáže^ musí tesy seč-ís
s fsímkaí. Je také autas sahájit jednání o naplatnoati tav^aee^kwakého
pratokoln, zatís. alespoS. o ukoacsaí pobytu sovětských vojsk u nás a =o jšsjiťír
akatačaás aéshodu za země, aby bylo m o S ^ obnovovat českoalovesslsas etáč&í
^waranita. Bez ní by opravdová ebawa normálního haapedářsk<^o,
& MLtatníha života v čaakaalovanska nebyla aožná.
aá&laáy nezbytného peřáéku aáža přinést taprva spínaní wadaaýířh
p^sdp^ladů. Jen tak bude možno dosáhnout tóĚma se je pro zdravý rezvej
nazhytná jako čistý vzduch *- návrat gprévy vlastních záležitosti do aaaieh ra&aa.
Pyata M&í šádátř^ pase pzazídeata á pane předsedo vlády, o atyehieaí pat^hná
^patřesí
Praha lO.arpna 1987
Anna Hatvaawá
Jarónýwa 3 130 08 Praha 3
f rojp.v Pierra Schori^o, n&ástka jaiaistra zahraničí Švédska
pronesený íá.1.1987 v divadle Bramatan ve Stockholmu u příležitosti
výtecí
vssiku Charty
Pisrre Bchori gezmímíl posluchače stručně s historii vzai^i
77 a jeá&ai cíli. Bála pokračoval:
My, kteří žij^ae atimo hranice československa, nem&šama než respektovst
a integritu aigaatářů Charty 77 a obdivovat jejich občanskou etatečaesE. ávšak
porušování lidských práv v určité zemi se netýká jenom občanů, kteří v oné gesií
šijí, ale celého 'm^ginárodniho spalačanství. Požadavek dovršování lidských pyév,^
zvláŠt po přijetí helaiasháhe áokaHenta z reku 1975, wŽ nelze yavažwat áM
waáování do vnitřních zálazítoatí jiné zemš. Švédská vláda a Švédská wřajaMt
aemoheu než odanzevač pronásledování a aikanovásí, jitgž byli signatáři C&aa?3y
77 v
let vystavováni ze strany časkoalovanského aoeaaz&á&e aparátu, lo
jama také v průběhu leč Činili. My vísaai že členové Charty 77 jsou dasaaíHsati
a skuteční vlastenci.. Neelouží aiíMHM jínáau nes zájsiům svého lidu # ava^aáč.
Hy, ktgří
va svobodné zemí mime spojenectví, nesvazování va&aec*ae&ýi
Ě^loky, va světě, M e svoboda projeve je nedostatkové zboží, a ^ e nejan právo,
als í zvláštní povinnost mluvit jasně g srozumitelně, podporovat úsilí néroéá
a avohadn a právo malých států na národní nezávislost.
A v případě Československa, ba východní Evropy vůbec, činíme tak v přesvědčení,
se diktatury tvoří Spatný gákiad pro mezinárodní spolupráci a prs snížení aapSčg.
Sachcema aa zúčastnit studených válek a ideologických křižáckých tažeai - ta
nikdy nepřivedla vývoj kupředu ani neprospěla východoevropským náred&a. Jama
vsak přesvědčení, že sír a pokrok v Evropě vytvoříme společně a občany spalačaesči,
v nichž 1-Má cítí, Sa
na věcaeh podílejí a ža jejich život sá saíyal,, M d
Baskoalavenska nadále očekává změny,, které mnsají přijít. Charta 77 nsílnja avstg
s&tivitou a svými prohláženíaí ai ta, aby lidé dospělí k poznání, ža aaaď moíM^
ovlivnit vývoj. Tak vzrostá uvědomění spalačnoati zevnitř a čas^a prodchne celoa
společnost odshora až dolů. Přejeme hnutí Charty 77 další úspěchy v tomto úsilí*
Od haatí, které usiluje o ta* a&y zvrátilo %tia& a nesvobodu pravdaa a věcností,
se můŽa poučit celý svět.
#

Jas Havan: Koherence 3KB, y britakáa Soyentry
Letošní, již šesté konference BNB (Evropské jaderné odzbrojení) byla znasu
silně pozaaaaa&Mt apotsm o povahu atyk& západního -aírovéhe hnuti s li&ai aa střední
a východní Evropy. V roce 1984 v italská Peragli vaás delegátů, reztrpěeaá anabaa
organizátorů nerozhněvat si příliš ggvěteký. oficiální Bíírový výbor, saložils
aa&oačačaea alpinu IsforKíasní sít pyí$ dialog- ezí Wýchoáea a HépadeB
IS)^
X iniciativy IS bylo loni připraveno sírové taeatorsadms k Salsinkám, které sačía
podapaalo asi
lidí g obos Sástí Evropy. Letos do Británie byli posv^ni jg;.-..
'i-MHíávisli* ahtivisté, včetně 38 aignatářů Charty ??,
i oficiální aíy&vé vybe-yy
a savic, v&bae ps^pryé;
í zástupci
stran Rí-' aověsakůrm
s výjimkou Saskoalwansíta a RateRa.

Pozvání komunistickým stranám, prosazená činiteli západoevropských politických
gtran.3 vyvolalo protesty, a to jak z Východy tak se Zápáán. V Soventty
delegátů, mezi nimi i zástupci holandská XKV (mezicírkevni mírová zade), n&Ksoké
strany Zelených a britských mírových organizací CND a BND podepsalo otevřený
dopis východoevropským nezávislým mírwým iniciativám v němž vyjádřili svůj
nesouhlas a čéato pozváním a svá rozhodnuti spolupracovat především z sezávislýi
a snažit se zajistit jejich přítomnost na budoucích konferencích S8D. Fatšina
z 51 pozvaných nezávislých mírových aktivistů z NBR poslala do Covenčry éopie,
jímá se odmítla konference účastnit, byt i jen fozmeo písemných příspěvků, s
odvoláním na nepřijatelný text pozvání zaslaný funkcionářům SED. Signatáři
zdůraznili svou podporu myšlence "dátente (uvolnění) zespodu" jak bylo íoaseleváno
v memoranda Ig.
? Všímám dopise, který do Coventry poslala nezávislá mírová moskevská skupina
Důvěry, vysvětlilo třiadvacet signatářů, proč skupina odmítla přistoupit na nabídku
aovětskáho mírového výboru zařadit jednoho jejich zástupce do deaetičlesné
oficiální sovětská delegace. Nabídka byla totiž vázána na podmínku, So ze akapina
vzdá m^nosti presentovat v Coventry samostatná stanovisko, vyjádři souhlas z
oficiálními sovětskými požadavky, distancuje se od vlastního připravovaného
semináře na téma "Demokracie a htaMmizmae" a informoje mírový výbor o všech avýeh
sinalých i chystaných akcích.
Některé požadavky moskevské skupiny např.stažení cizích vojsk z Evropy s
sovětských vojsk a áfgánistánu nebs jaderné odzbrojení byly totožné s
polské skupiny "Svoboda a mír" jejíž zástupce Konstanty Radxíwill vystoapíl na
závěrečná plenárce konference. Badziwill podtrhl rozvoj občanská spooleČnosti
ve východní Evropě, která se opírá o společná dědictví Berlína 53, Ma&sr*&a
a
Poleká 1956, československa 1968 a Polska 1970, včetně "mírové revoluce"
Solidarity: a vyjádřil své uspokojení nad tím, že většina delegátů přijímá
nezávislé aktivisty z Východu jako své přirozeně a rovnoprávná partnery, z nimiž
chtějí vytvořit podmínky pro "demokratický mír" v Evropě. Jménem skupiny "Svoboda
a mír" Radzlwill žádal i takovou změnu politického státu gao, aby vlády byly
zodpovědný svým občanům a respektovaly základní občanská, lidská i sociální práva.
Závětem Radziwill požádal o podpora nezávislého mírového hnutí na Západě i aa
Východě pro návrh skupiny "Svoboda a mír" pořádat mírovou koaíereaci ve VarSavS
v roce 1989 a poukázal na úspěch nezávislého semináře, který skupina zorganizovala
ve Varšavě letos v května a kterého se účastnil i zástupce Charty 77 s Prahy.
Tom i terminologie polského příspěvku připomínal dokumenty Charty 77, jejíž
dopis byl v Coventry rozšířen agenturou Palach Prase. Charta v aěm zdůraznila
nutnost prosazovat znevýznamnováni hranic a celoevropskou integraci. Mluvčí Charty
77 pozvali mírové aktivisty na seminář do Prahy. 85 delegátů na místě podepsalo
dopis, v němž přijali nejen pozvání, ale i ehartovní perspektiva překenání
rozděleni Evropy a nutnosti Evropu demilitarizovat a demokratizovat. (Viz d$k.Ch
7?í4b¡87 a odpevš3 z Coventry v lafeeha S.10).
Nová atmosféra čzv.glasnozti zanechala jisté stopy i na oficiálních "¡mírových
byrokratech" (jak se sami občas nazývali) z komunistických zemí. ^jsaáikálašji
vystupovali MaSaři, kteří hovořili o -nutnosti prosazovat demokracii v zwěeakáa
bloku, nejortodaxněji hovořili čc.zástupci kteří neohroženě kritizovali jen
americkájaderaé zbraně. V kuloárech se však prý nechali slyšet, že by aemšli
nic proti přítomnosti zástupce Charty 77 na příští konferenci ENB. Vedoucí eověčské
delegace Srigorij LoSkin. dokonce vystoupil na tiskové konferenci společné se
zahraničním zástupeem skupiny Důvěry Alexejem Koristilevem. Nenašli však zpoieězw
řeč. Na stejném shromáždění na otázka bývalé mluvčí Charty 77 Zdeay Taadnevá
zda není na čase^ aby Sovětský svaz v rámci přehodnocování vlastní historie, začal
přehodnocovat i své vojenské zákroky v Berlině, Praze, Budapešti a ávou rolí
v Polsku neb jinak nelze budovat "společný evropský dům", odpověděl 'Alexej
Podberezkin s moskevského institutu světové ekonomie, že v Maďarsku nebyla revbluee
protože tam zabíjeli komunisty a ani v československu aežlo v roce 1968 o žsáá&ý
demokratický aocialisgRig,

Závěy ksnfereace. sostal drasátický apád poté, M y několik Sleaá koeráiaaSního
výbox-u. zvláště zástupe! britaké Nadace Bertranáa Rnssala, německé SP3 a hel^ásíté
áélnické strany vetovali návrh aa vytvoření komise se silným áasčeapeaÍBt
áezávislých akapia z východní Evropy, která měla jednat a přítomnými členy
oficiálních sírových vý&or&* Asi sto áčaatníkA
mezi niiaiž hýli záatapci
téměř všech á&ležitýeh západních sírových haatí, .podrobilo celoevropské mírová
orgány á dosavadní způsob rozhodování kritice a poté zvolilo desetičlennou kosísi^
která dostala za ákol prozkonmat možnosti vyažíč existujících evropských mírových
strnkturg v&sčaš
k vytvoření nového a demokratičtějšího sp&acba koordinace
práíie. přaáávšíía s výchadaevrepekoa opozicí, H^íse^ v níž polovina člěaá
záatapci nezávislých skupin z východní Evropy'aneho emigranti íz BeehR je Členem
Jaa Kavan) j, byla rovněž pověřena získat konkrétní návrhy a představy eá těchto
s^ocpia z Prahy9 Badapešti; Sarlíaa, Varšavy ap. a připravit podmínky pro prsvMslna
setkání ve východáí Evropě jako jednu ze základních nových forem, práce.
(átíth& zkráceno)
A
Setězwá hladovka za Čs.&oiitícké vězně
NM^žema se smířit a tím, že nejvyšší acad CSSR: potvrdil rozsudek nad Pavlem
Woakea s Vrchlabí. SesůSeme se gsířit s tím, že &raaš něho si odpykáw.jí tresty
odnětí svobody další aaši občané, kteří ae -"provinili" penze tis., že se .8 veškacse
vážností a životní opravdovostí domáhali aplačacvání svých zákonných práv, jak
jaaa garantována v ďatavě, v přijatých meziaároáaích paktech ú lidských práwch,
* i v Závěrečném aktu z Helaink.
Stále častěji se dovídáme o nadúsčojaýeh podmínkách v ča,vžzňieíeh. Sada
lidí
trpí vážnými zdravotními problémy, někteří jsou přáso ohroženi na životě. Stála
více si ovšem uvědomujeme, že odpovědnost
tento neutěšený stav
aa státní orgány, ale na kaSdáha jednotlivce, na každého z aás,
; sí
tato odpovědnost9 rozhodli jsme aa zahájit opšč řetězovou 24hodiaavea. aladevk^
jako skromný a nenásilný Čin, který by mohl vést k obecnější nápravě ppHŠr&.
Chceme zaova upozornit nejen na případy vězněných, ale poukázat i aa 66,. že přes
některé positivní události, stále trvá stav obecného ohrožení kriticky smýšlajíeí&h
obŽaa&* Z poslední doby mSSeme jmenovat např.míadého dělníka. .Petra
či evangelického dachcvního Jaaa Basa. Cha byli díky domácí i . MMiB&wsáaí
aolidarita propuštěni, obvinění proti nim vsak zraŠeao nebylo.
Proto ae znova- obracíme aa aaši i světovou veřejnost, která oaná palitiekýeh
vězaú aení lhostejný. Obracíme se i na delegace signatářských sesí
. jes
ae mají 22.9.1987 opět sejít ve Vídni k dalšíma kola jednání. Předkládéaíe jejich
pozornosti nejen případy našich vezašných, ale vSech "věznu svědomí" a& .c^íém
světě. Vaříme totís, že vzájemná solidarita je základná předpokladem překásásí
bariér, které dnes aaai planetu tak bolestně rozdělají.
? Ceskeslovesska vyjadřujeme solMaríts zejména t&ato vězaša^at^'. Pavla Roz&wri,
Ee^sant! Chromém*, Waltera Kaniovi, ing.Pavla Křivkoví^ Erv.#t; Motlcvi, , Karl^
grpovi, Jiřímu Wolfovi a Pavlu Wonkovi, o kterých už několikrát informovaly
aa obrana nespravedlivě stíhaných (VONS), i občanská iaiaíativa Charta
Hladovka bude saMjaaa ve Vrchlabí dse 30.9. 19$7 v 17,30. Zájemci o
ae mohoa hlásit (jednotlivci i akapina) aa adresa! Baaa JMptnarová,
gss.Svob^íy
Slč, 343 01 Vrchlabí, tel. 33 33. účastníky prosíme o zaslání pozdravS. -j^aovaa^
(adresy - víz. sdělení V6S8); věřící pak i o př&alavaá modlitby. Bžkajemá.
'-i
Vrchlabí áae 37.ařpaa 1$87
Hana J%ptnerová, Jaa Hsaáka, Jiří W^ka
íaíoxmace o vSzaŠaýeh zveřejním příště (red.)
ni-Ša.oh,San& žádá prezidenta repabliky o milost p^o Waltera Kaaia
\
Paaa presidente,
. ... \
obracíme ae na
# naléhavou Žádeačí^ abyste eáělil milost Waltísrn K^níovi'
íaar.1940), od 13.6.1977 vězaenéaa. v rásaých čaakoalovanakých vězeních. Byl
óáaoazea na 7 let podle paragrafu 132 čr.sázena. Ve vězení mu byl dvakrát trést
svý-š^R pro

pe&us o poškozování zájm& republiky v sahraničí (pár. 7{í k par., H2). g&ltar
iRMtía, který je německé uáredmasti, se snažil odeslat správy o w é a osudu a
pa&aía&áeh, sa nichž je vězněs. Pohlední trest Waltera' Kanii má končit 22^11.1988.;
V roce 1930 prodělal itania dva infarkty myokardu, trpí angínou pecterla anásledky
infekčníhe zánětu jater, Je v nejtěžší věznici v S§R, Valdicích. Je perzekuován
jedním z- 'příslušníků SHV,- cítí se ohrožen na životě. Je nucen plnit prasemaí
aoMm nesrovnatelně vyšší než mimo vezení, somm, kterou obtížně plní i zcela
zdraví ÍMé„
Walter Kamia je nemocen tak, se i v podmínkách pro něho ideálních - mima vězení
- bude mít velká probláay vyplývající a jeho zdravotního stavu.
Pane prezidente, žádáme Vás: udělte mu milost.
V Praze dne 3.',září 198?
152 'pa#ia&
ageaíM* ívanM.Jírous, SS8 ě7 Stará.§íSe 33 '
ář
Kgyníké ze setkání na palSko-Segkaslovanskyeh hranicích
U příležitosti 19.výročí intervence vojsk pěti' států Varšavské smlaavy se
na palsko^časkaslavaaské hranici setkali někteří příslušníci polských a
československých nezávislých hnutí. Tímto setkáním navázali aa tradici,' salažaaau
prvními podobnými schůzkami v létě raku 1978 a rozvíjenou v posledních lečech
pracovní skupinou "polska-československá solidarita". V dlouhé a' přátelské da&etž
ai účastníci tohoto setkání vyložili, navzájem své názory ne současnou spaíeSeus!cau
situaci ve svých zemích a vábac v celém sovětském' Maku, aa táli, ja^au' áaas
hrají a jakou by v budauenasti mohly či měly hrát r&sné nezávislé skupiay v této
části
a posléze a hlavně aa to, jak 'by tyta skupiny mohly prohloubit avaa
apolupráeí^
účastníci setkání
shodli mezi jiným na tamtos
1) Všechny jejich dosavadní snahy vycházely z přesvědčení, 'že, rozšíření
občanských svobod a vůbec lepší osad společností v zemích savatskéha bla&u gévisí
především aa samotných těchto společnostech, totiž aa tom, ca ai samy "^ysohaa
a vydobudou. Na tomto jajíeh přesvědčení se nic uaaamšaila aai dnes, v Sm&a&wavč
éře. 1 éaaa chtějí spoléhat především na své vlastní síly. Záravem
'ai '.
uvědomjí, že politika SarbaSavova vedení vytváří pro sebeesvobosující úsilí
v semíah swětskáha bloku přeci jen příznivější podmínky. A pokud jda a .samotné
sovětské vadění, lze mu dnas naléhavěji a možné i s větší nadějí aa úspěch
připomínat, že i jeho vlastní oficiálně vyhlašovaná politika nemůže působit
věrohodná, neptamSaí-li se v reálné činy, a že sa sama sovětská společnost'nemáse
těšit z větší vnitřní svobody, pokud bude její vedení upírat svobodu jiným.. Ta
zaamaaá, Ša bytostnou podmínkou jakéhokoli příznivějšího vývoje v Sovětské svazu
ja nejen daleka hlubší respekt k práv&n a zájm&a savatskéha lidu, ala také daí^ko
hlubší respekt k svébytným aáj^m, tradicím a tužbám jiných zemí. áSastaíai.
se áahaáli, ža rozvinou o těchto otázkách Širší debatu mezi nezávislými ákepinami..
v zemích střední a východní Evropy, v budoucnosti zaujmou k tomato Sivému'táaatu
společné a konkrétní stanovisko.
2) účastníci setkání si znovu uvědomili a potvrdili, že jakkoli resdíMá je
situace v jednotlivých evropských zemích sovětského bloku a jakkoli razsaqaité
jsou jejich vlastní názory aa řešení konkrétních společenských problémA, základní
ideály všech, káa sa v těchto zemích nezávisle občansky projevují, jsou.v podstatě,
shodné a byly už stvrzeny existencí desetimilionové polské Solidarity, a rezv^ás^
jejím programem samosprávné republiky. Jsou to předavši tyto iáeályt hlubší
úcta k lidským právSm a s tím sauvisající rekoaatituee právního vědomí i práýsí^s
řádný hlubší úcta k právům sociálním, včetně práva zakládat nezávislé odborové
svazy; je ta ideál politické plurality & samosprávy; duchovní, kulturní
aábošeBS&ésvabody a tolerance i respektu k národním zvláštaaatem a právům
národnostních menšin; možnost svobodné hledat a vytvářet lépe fungující hospodářský
systáa, který by otevíral prostor jak lidské tvařivasti, tak i reálné,
epaluadpavěááesti všech

prgeajíeieh sa, Tyysledky jejich práee, a tudíž i jejích podílu na hoapoáářgkéta.
rsshodováaíg ideál sítové, - demokratické a ekologicky myslící Evropy jabe
přátelského společenství nezávislých států a národů.
. .....
3) V rozpravě o rozšíření spolupráce nezávisle se. angažujících .občanů a skupin
y. evropských semísh sovětského bloku se účastníci setkání shodli na několika
cílech, o něž by mělo být v těchto zemích padle jejich mínění dnes. především
společně ma&o koordinovaně usilováno. Patři mezí ně
a) požadavek zkrácení vojenské. služby a tím snížení nesmyslně vy.sokéhe stavu
kOBWpmčaich, armáá v táto části Evropy, ztěžující její už tak dost .svízelnou
hospodářskou situaci a komplikujícího zároveň
různá odzbroj ovací. jednání,-. s.
dosleáné umožnění náhradní služby občanům, jímž jejích víra čí. přssvěáigeaí
nedovolují nosit zbraňg
-' b) požadavek úplného zrušení všech byrokratických překážek, které stálo jeSté
bráni zcela volnému cestování mezi evropskými zeměmi sovětského 'bloku (aady
poíááavek neceho, co je v druhé části Evropy dávno samozřejmostí)§
c) požadavek radikálně nového přístupu ke komplexu ekologických problém*,
vycházejícího z přesvědčeni, že snesitelná budoucnost života na táto Zemi* nesmi
být obětována okamžitému zájmu, tím - spíš, - vyr8stá-li tento zájem s pouhé .špatné
organizace hospodářského života.
4) Při debatě o konkrétní polsko-československé spolupráci ocenili 'áČastaiei
sečkáai dlouhodobou, neokázalou, ale o to efektivnější práci skapiay
"Polsko-československá solidarita'*$ a zároveň se shodli na významu a moíaýck
konkrétních úkolech nedávno ustanoveného "Kruhu přátel Polske-žeskoslovenské
solidarity", který vznikl jako veřejná záštita a nástroj morální podpory aaRČaSmé
pracovní skupiny a jehož členy většina, účastníků setkání je.
*

Ba. setkání byl napsán a odeslán společný dopis akademiku 'Saoherovovi tohoto
zněním "Vážený pane Sacharove, posíláme Vás i Vaší paní srdečný pozdrav 's -našeho
setkání na polsko-československé hranici. Radujeme se z toho, že máte dnes
nepoměrně lepší podmínky k torno,. abyste vedl svůj statečný zápas as iiásM práva,
než jaké jste měl donedávna. Obdivujeme Vaše nepřestávající protesty proti vále$
v Afghánistánu a Vaše úsilí o propuštění všech zbývajících aevSčekých yol-ičickýeh
vězňů i lidí inčemovanýeh v psychiátriokých léčebnách. Jsme přesvědčení^ ''žs
znovu zdůrazníte i ta, že národy střední- a východní Evropy mají své 'vlastni
politické tužby, které by mělo nové sovětské vedeni respektovat v zájmu 'jejich
í svém. Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší vědecká práci i ve Vašem občaaskéa
působeníi'- Tento dopis podepsali všichni účastníci setkání.
Z Polské strany se ho účastnili* Zblgaiaw Bujak, Wiadysíav' Prasyalstk, - Zbygnlew
Janas,. Mirosiaw Jasinski, Tadeusz Jedynak, Jaeek Karoa, Jan L.itynski, A á ^ Mié&sik,
Józew Piaior.
Z Československé strany byli přítomni* žuáolf Bačtěk, Rudolf Benesa,* Jiří
Bienstbiar, Václav Havel, Tomáš Sradilak, Andrej Krob, Petr Pospíchal, Ja*oa%hv
šabača, Anna Šabatová, Jaromir Šavrda, Petr Chl, Josef Vohrysek.
'-.
XI.srpna 1987
sMsM^

SwitíS***

SuMH^é

Z aatoriálů FlDg - nezináradaí federace nro lidská práva
FIBH - Féáeration Internationale áas- Droios de l'Besmne je meziséroásí organig^cé
přidružená k OSN (statut B), Evropské raáě a k UNESCO (sčatuč 5); úatřcáí'. je
v Paříži (adresa: 27, rue Jeaa-Belaač, 73014 Paris; tel.; (1)43.31.$4.93)7'
sa z 3& členských lig, z nichž pět (bulharská* guatemalská, íránská* maSaršká' 'í,' \
a rumunská) působí v exilu. 5a.ligou je Výbor na obranu nespravedlivě sííbssýciay
který je jedinou členskou organizací, působící v .sovětském bloku. Také člen
Ladislav Lis je jediným místopředsedou FIBS žijícím ve východní Evropě. "Sj^žs
(kaagršs) F13H se koná jednou za dva roky, poslední byl v prosinci MSé'ívs.
gpaažlskéa VallsdolMu.

Obdrželi jsmo správu FIDH o misi v Brazílii, čýEtající ge dětské prostitneo.
- E týdeníku FISS Let?;re nás zaujala zprava o tas, se polská liga. pre lidská
práva, vykonává - svou ' činnost i přes oficiální zákaz nejvyášího aoudu s kidžtsg.
t.r. . 'Výkonného valného shromáždění ligy ve Varšavě- se zdžaatnilo dne'- 24.5.19$?
.49 . zástupců místních skupin z 13 vojvodství, FIBE vyjádřila 20.6. t.r. polská
Liza pro lidská práva svou podporu* Polská liga vyzvala OSN a FIBH^ aby vyalaly
do, Polska, pozorovaní - misí. - Z dalěího. čísla ss dovídáme,, se kanadsky parla&eat
z^ítl návrh, nškolí&a poslanci; aa obnovení trastu smrti; FIDS připomíná,
b
tomu.přispěla kampaň, kterou vedla mj. i quebecká Liga pro práva a svobody. krátká, správy jsou věnovány i případům nespravedlivého postihu v Saannsku," keř.
jo od 29.května vězněn 69lečý Yon Piui, který je jeden ze tří rumunských signatářá
loňského prohlášení k 30.vyroSí aaSarské revoluce (podepsané nezávislými z K&E,.
Polska; Seskoslovenska a Ma&arska); Yon Piui byl ve vazbě v Rabově áse 24.6.
t.r. surově, zbit* - Ve stejném čísle Lettre (6.288) nalézáme obsáhlý výtah s
dopisu: Ladislava M a e prezidentu republiky z 3.3.1987'.(infoch o,4jS7).

0 divadla (sv. II., 448 "stran, únor 198?)
Otomar Krejčai Výzva k nadějí
íí dvaze: 8eské drama - Marie Frbovái Ů českém árasatu^ Braaatioí čs drsasts
(rozhovor), Hynek kýdls K divadlu "autorské výpovědi"
Co a jak v divaálaclu Jiří Klos: Příležitostné hrdinství, Květa Sedláková: Ses
o sch&zi, Jaroslava Bavidová: K divadelním hrám Jiřího Rabače^ Květa Sedláková;
Mácha a,Sokola, Sergej Maehonia* Z pohádky do pohádky, Synek Eýdl: Br^saatík
groteskního tragisau
Bová česká hra í Luboš Pistoriue: Sový.dramatik
Pilipíkaí Karel Pecka; Vě!: cynismu.
Fejeton! Vzpaminási na Ludvika Aškeaáayho: František Pavlíček* Báseň
a
pravda,
Jiří 3-ezděk: Ještě jedna vzpomínka, (as): 2 dopisů Ludvíka Aškenázyho
Sow i slost i-Port réty"P ř íposenut i: Pozdravy Otomaru. Krejčovi, František Psvlížekt
V Solakovskáho sadech č.10, Vlasta Ohramosčová: Z příběhů a "vzpomínek; ZdeaŠk
Urbánek: Otázky kladená pokoušen^ai, Milan Uhde: íMvstěvy a navštívení V.Havla,
(srn): C jednom výročí.^ 'Václav Havel: Dopič Milanu Bhdema, Jan Kopeeký:
fire Čilí Palba naslepo, (J.Y.): .Honza z žech, (V.H.)# Pavel s Teplic
PřeioSili jsme sis Paul Rieoeur: Zlý bůh a "tragická" vize existence,
Sallenaveová: Zkoušky ossění (II. a III.)
Bivadle za bomny: Bšje se v sovětských divadlech, Věra Bvořáková: ^sávisč- k
divadlu
So a jak o divadlet (mt): 0 fauačování s Havlem, ípti): Jiří Hájek: jak bo zaáaa '
Pro arbhív: Ludvík AŠkenázy v českýeh divadlech, Soupis režií Otomara Krejěí,
Soupis 'divadelních rolí Vlasty Ghramostová^ Bytová divadlo Vlasty (^pameačevá,
Bívadolní, televizní a rozhlasová provedení ber Václava Havla (197S-§&),- Milan
9hdo v Československých divadlech, Soupis divadelních roli Jana Třísky v
Sezkoslovenských divadlech, Soupis divadelních rolí a her Pavla Landovskáhe

Oaeslss?, Miloszí "O naší Evropě" (přednáška proslovená v lednu
na konferenci
věnované kultuře Střední -Evropy), Rudolf Starý: "Jiný, a přece tento ayšt'(samySlení nad Felliniho "A lo3 pluje" a Saurovou "Canaan^), Jan Vladislav!
"Pnřižaký doník" (úvaha z roku 1981), -hn-: "Vaculíkův další experimeat^
drub^í dílem cyklu
apolužáoi" nazvaném "Kniha- dělnická" - danik a dopisy
1941-1943), Karel Žádný: "I v absurdním. světě sá naděje své místo" (recéuza
dálkového výslechu" Karla í^ižSaly a Václava Havla), František Kautman: "kritik
Josef Vbhzyzek" (nad kritiekým a literárním dílaá Josefa Vohryzka, ebsaídnáB
v dvonsváskovéa výborn edíee EXPEDICE "Kniha Josefova")^ (ir)^ ^Kassandra anebo

Bémosthenez" (informativní recenze posledních prací J.F^Bevela "Totalitní-pokušení"
a "Ják Bsírají demokraeie"), Petr Fidelias: "S4-S! co a jak" (zamyšlení ead dialog
autorská dvojice Sidonias a Sakateka), Caruso! "ďdiv vídenských
kritiků"
(k
hoatovéaí opery NB ve Vídni), Milan RŠbl! Jak jaw.se dostal' & plotnáčtině" (gloza),
(ir): "Cenzura ,'hadiš pochválena" .('informativní Slánek o časopisu "Index on
eensership"),'-pf-r Filozofie nebo filozofie?" (ukončeni článku z KS 1983 a 1986)„
Zaláni zpravoáaj" (informace o novinkách samizdatových edic a periodik).
.

* .
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'.Host IIHII-,' 1986¡87
Pe delší přestávce vychází další svazek literárního a kulturního sborníku.,
aépagínovánoí eoe 400 straa M . Ilustrováno 'kolážemi Jiřího Kolářem' Jako' vedoucí
redakční skupiny je uveden Dušan Skála, Soudní 9, 6CZ CO Bmo. Přílohou sborníku
je plakát "Ladislav Klíma" (A3) . Sborník obsahuje rovněž' soupis; 165 '' titmíů : 8TSV
(samizdatových nahrávek na magnetofonová pásky, kazety a videokazety, tvořící
sbírku Petra Cibulky, Vrásova 33, 616 .00 Bmo, teÍ.!(45)-73622Í. Literární
příspěvky označeaá (+)-vyehásejí v Hostu bez vědoaí autorů:
Jiří Kratochvíl: "Literatura te3 (+)", Ivan Jaadera: "Pan Arthur- Ris^aud",' Milan
Chde! "Výběrčí", Tritjof Meyer: "Vražda jako menši zlo" (k vraždě- Jerzyho
Popielňzzka), Otevřený dopis redakci Bostu'(k okolnostem mzrti Pavle Švandy),,
k Setmí i následující dva příspěvky), Iva Kotrlá: "0 skulinách kolem propasti",
Josef Adámek: "Pavel...", íva Kotrlá: "Moravské dvojzpěvy (s vlastnoru&aě vepsaaýa
jménem světce)" (poezie), Václav Havelt "Pokoušení" (divadelní hra), Kouzlo
nechtěného (+) (korespondence z týdeníkem Tribuna), Iva Kotrlá: "Z kačalo#t"
(pozn&aky k praeem Milana BMeho, Vladimíra Párala,.Azay Kolečkové, Meaky Pzůtkové,
Ludvika Páleníčka,' Jaroslava Světlého, Amadea Molnára, k projevu Miloše Kopeckého
a k článku Milana Jelínka), Anna Stefková: "Vetřelec", Bo!mmil Ambroš: "Náhradní
život" (verše), Protokol o vyloučeni L.Klímy ze středoškolského .atudia (1895),
Ladislav Slíiaas "Filozofická listy příteli", Otík Bzeaecký^ básně z leť' 1979-1980,
Jiří Kratochvil: "Pokračování příběhu (+)", O.A.Kukla: 'Siahátma Cándhí :(+), Ezrá
Peond, data a infomace, Ezra Poandt "Hočsí litanie", Aldous Eaxley: "Br&y
vnímání", Jerry Hopkins a Daniel Sugermant "Nikdo odtud neodchází'Šivý", II.část.
^

-

.

Vo&ao Č.12, časopis pro druhou a jinou kulturu, nepaginováno,.cca 200 et^-*.AAVoknoaktuality: Peen: Velký třesk bez ozvěny, Drůbež* Nadílka, v Plzní? -J*Zate&;
Plasy, B.K..: Zlín, D.N. s Výstava v Pardubicích, P.Blunfieídi. .Další
o
"Lennona", Pokus o Plastic People "Live", Magor: Modlitba'za Janá Stanka.! Fejeton:
Luboš Vydra: Za desítkou* .Budba* Egon Boadyt Poznámky o .hudbě,. Ne^<JY.etk^8e6r
Rock-!Merground, -nzm- : Několik poznámek k -textům české nové vlny, V.2%fzn*
Seevymetaiový časopis TEM. Literatura* Irína Ratušinzká* Má vlast-, šttativg) papírové
království, Jiří Kratochvil: Seská literatura teS, J.Socha:, ze sbírky ' Zz^komety.
Film:. Charlie a Kid: Zápisky z torného kouta s výhledem na bílou ze3.
- Wytvars-á
umění: Matěj Kr&maí Ariadnina nit, ,Mt Poeta Andy Warholovi. Můj kraj; '^tějně
jako tvůj kraj, jde do prdele: řeč indiánského .náčelníka' Seattle, -dopis Jawzlave
švestky. Současné proudy myšleni: Thame* Merton: Kořenem války je strach (výňatek
z knihy Nová semena kontemplace), Prabhupádaj! Nezabiješ, 'Z.N&íek: ďtšohe.'. Vzpom^akH!
^imoslav Milek: Kdo byl Jiří Srosmaami? Ohlasy: -rzk-: Spor tří doktorů ó.Beěžo
a Krásu (k polemice o Palcový Běti ráje), Magor: Bi do hajzlu, ty sajrajta!
stanovisku Ivana Svitáka), Egon Bondy: A altemativ^ímn ka^ndáři, 8á&ta-.Klaus:
Že by polemika? Literární příloha: Egon Bómdy: Tragédie o Dvořáčků z jiaé
Václav Havel: Dálkový výslech (výňatek z knihy), Seřman Chromý* žádoát
(vekŠe),
Magor: Pravdivý příběh Plastic People (ukázka z chystané knihy), anotace čazb^izů
Fragment (č.1,2, Bratislava), .Satyr (č.4,$, Nový Jičín), Revolver Revue
Jazz stop (č.l), Pražzké kasanikace '(č.1-2, Praha)," Jiří KHběáa: z výboru EvSsďs.
e Kříš" (ve^e), David Němec a Texty (verše), Josef Kostohryzt .Tensenézal lebe^^
(verše)s Hraboš Polní: Nekrolog nepochopeného muže, Mírně trapný omyl-(próza), Jaroslav Sveztket Deníky e dopisy (nkázky), Věra Linhartová: .Obřadní 'řečí
(dokončeni prózy), Jan Pele: Amnestie!

'Prastar, rač. ÍH, ě.9, Sarvan 1987, 99 str. A5, 6 fotografií
"Zklamání?", "CarbaSav - ano či ne?" (ávodní poznámka.a redakční diskase k současné
situaci), "Poznámky" (k procesu a Jazzoven sekcí, procházka po pěší zóně,
projev
Miloše' Kopeekého na 1?.sjezdu českých dramatických umělci), R.S. "Návraty a
propouštění" (esej), Arnold Toynhee "Byzantské dědictví Raška" (překlad a tatí
anglického historika a sociologa ze čtyřicátých leť), Hugo Plůdek "Večer a videem"
(reportáž), "§kela. je hrou' na Život" (rozhovor Prostoru a učitelem), Jan Svořáít
"0 nenapsaněm - románu" (fejeton), "Anketa" (na táaa výchova), -ZA- "Recenze" (Zuzana.
Brabcavá "Daleko od stroma", Karel Sidoh "Brána mrazn", Ivan' - Klíma "Pokoj pea
dva a jinéhry", P.V. "Pár slov o výchově k dětství" (polemická poznámka k článku
Baniela Bera "Výchova k dětství" - Prostor S.,8), Bohoail Hrabal "Svatby, v ácaě"
(první část dívčího románku, aa který volně navazuje román "Vita aaava" a sávěrečná
část trilogie "Proluky")*
'Hevý. časopis punku, zatím bez aázva, zkušební čísla. Ha obálce uvedeno The 10
Years Plexi Diec, což je název časapisa, z'něhož pochází nejvíce překladů.
43 stran A4, bohatě.ilasraváno. Basopis obsahuje řada roshovoré většinou' na Káaa
"pank"-a '"pank-rockavá kapely". Cpazornajeme zvláště na tyta. příspěvky:. gazhavar
s Toamym ze StapMs, Polsko - zpráva o scéně, Příběh kapely Baserter eg Jarka
Tomaziewiczaj, Informace o nových áeskáeh, The Distarhad (rozhovor s Jamies),.
Pekka: Kapely z Fiaska, zprávy o páacích, rozhovor a Andyis "Tezz" TnmergE!^
zpěvákem skupiny The Instigators, Německa (scéna . kapal), rozhovor a Petem. se
švédské Agaay, Desaeratory (z Anglie), Intarviw na 3 LP Polieal ásyíuB, rozhover
se Stavem, bubeníkem kapely Daathzaaa (Anglie), článek Něco a ísíst-aích
vystoupeních;, Honza: Historie punk-raekováho hnutí v Plzni, Petr a Valda: gyl
ta správný paak-vačer? a Nevadí - jedeme dál..., Sákoa proti punku (k
proti Kamilu Petrevickému a spal.), adresy z časopisSt, nabídky.
JáBZsTCP ¿..¿s nezávislý kulturní časopis,' vydává nezávislá' skapina 'člaáš'. jazzové
aakaa (nevydává he tedy jazzová sekce), 34 str. 21 str.přílohy.
Harekí Labuí aa jezeře (několik poznámek o indické hudbě), Magoří Baeker&y návrat
(verše) ^ Vlastimil Marek: Mír, mjr. Jan Brzákt Trestný cin.výtržnictví -jako', projev
ideologické' diverse (s kríminalistickáhe .sborníku), Pavel Tigrid o romásá Jana
Palce "...a bude M ř " (rozhovor), Eduard Vacek: Solidarita (jednoaktovka)," Pavel
Punkva: Bubliny na výsluní, Jaroslav Švestkat Dopisy, "Vařím, že aa - to dá"
(rozhovor se slovenským písničkářem ¿vanám Hoffmanem) a. tři písničky .I.SefĚpaaa,
J.D.t Několik poznámek k filme áaaáaua, Miroslav Jirec: Slažetín
(ravival undergroundu?), -tg- ! Syla, nabyla... (a nezávislá výstavě'aa Střeleném
astrově 16.5.87), VOTt Rockavání a Meloana, Fines:' Americké divadla 'áaaŠ&a, Hlas
a Prahy na. cestě do Londýna (o zpavačea Janě Kratochvílové, překlad z- pols&éáá
Nea* stopa)* Batel: Ekologie, -sla- : A řežeme, řežeme... (fejeton.)9 Jiří Saiaák
(Listy): Tažení proti existenci neexistující organizace, Stanovisko JŠ k odvolacímu'
řízení s členy jejího výboru, STCV vydává, Poděkování Karla Srpa z cely 248.
Bohumil Hrabal:. Svatby v domě (dívčí románek; 1. část trilogie)
M
psána' laáen-ánor 1984, 91 str, vydáno v srpnu 19§7 jako 1. svazek edice Prostý
Hradec Králová
;
#

.

Karel Bincvea: Zpěvy levicového aportanisty
Praha 1987, 39 str.
áLabož Kohout:
"Církevní - dogaa proti zabezpečení snesitelného a d&stcjnéha života" (posnámky
k polemické stati dachovního Josefa Zvěřiny "#cta k života")^ 10 str. A4,'česrvéňéc
1987

chtějí zmát plnou pravda o autentické historii sedmdesáti - let sovětské
(článek. zaslaný redakci Sudého práva), 7 atr. A4, červenec 19'87
-á"Z interview J.Fojtíka jugoslávským lištám "Večemji list" a "Vjeanik" (překlad
.podstatné' části rozhovora z květaa 1987, věnovaného roka 1968, soačasné situaci
v Československa :a hoáaoceaí některých čs.disidentů)s .červenec 1987, -3 sty. A4 .'..-.'-.
. A'; .

Bibliografie prací z období 1970-1987., 7 sír.
Historické mýty a prověřené skutečnosti o příčinách. a důsledcích rozkladu
Rákoasha-Charska (k úryvku práce XYZs Jak.jsme bourali Rakousho-Uhersko, Svéděetví
80Í87), 17 str.
^
.
Zdeněk Jičínský: Nehoráznosti o Chartě 77, 8 str..
#

-

.

Rudolf Zakalí Jaké místo ve světovém hospodářství zaajím&ae? 4 str.
Jsrzy J.Wiatr: Nový význam starých sporá, překlad z polské Polityky z 18.7*87,
Ye str.
Petr _ Uhl: Několik slev o poctivosti aneb boaře ve sklenici vody (K článku M&laaa
EHbla "Jak jses dementoval ÁFP", 2 str.
Petr Uhlí Srpnové trauma, 18.7.1987, .6 atr. A4 (Polemika a návrhem chartavního
dokumentu " Prohlášení k Sl.grpne 1987)
'" "
.
^
r
Rudolf Zakal: OdpevěS Petra Ohlwi, M.$.87, 4 atr.
Hráčka zprávy
Přijetí Václava Havla rakouským vicekancléřem
Rakouský vicekancléř a ministr zahraničních věcí Alois Moek, který dlel od
16. do 1§.července aa oficiální návštěvě eSSRí pozval dne 17.7. rána signatáře
Charty 77 Václava Havla na snídani v rezidenci Rakouského velvyslanectví. Po
hodinová rozpravě poskytli pan Moek a Václav Havel krátký rozhovor rakeasM
televizi a- rakouským ncyinářám. Havel poděkoval rakouské vládě za její solidaritu
* Chartca 77 & informoval vicekancléře o práci Charty. Upozornil rovněž na některé
humanitární otázky a zdůraznil význam, který by mělo pro oba národy, kdyby'' se
jejich vlády dohodly na bezvízovém cestovním styku tak. jak to je mezi Rakouskem
a Maďarskem. Alois Mock při táto příležitosti pozval Václava Savla na návštěva
do Rakouska a uvedl zároveň, že rakouská vláda by si vyžádala ed čs.vlády záráhm,
še se V.Havel bude moct po návštěvě vrátit do československa. V.Havel za pozvání
poděkoval -a vyjádřil se, že má k čs.úřadům menší důvěra než rakouská vláda,' a
proto tuto nabídka považuje sátím sa předčasnou. Po setkání s Václavem .Eaýleá
byl Alois Moek přijat prezidentem SSSR. V této souvislostí je' čřeba gá^raa^iS-,
íe to je poprvé, M y ministr zahraničí eisěho státa přijal veřejně gigsaťáře
Charty 77 v době ave oficiální návštěvy v 3SSR od roku 1977, kdy přijal holandský
ministr zahraničí Jana Patočku. Prezident republiky přitom neodmítl pana Moeká.
přijmoač, přesto, Sa jednal s chartisteu* jak se to stálo v případě holandakáho.
aínistra zahraničí.
. w
.
.
0 jazzové sekcí
V.Koažil, J.Skalník, S.Saaát, T.Křivánek a J.Exner vydali dae 1*9*1$§?'
prohlášení jazzové aekce. Připomínají v něm den '2.9., M y po dva roky roky
sobě*, v r. 1983 a 1986, byla Jg' postižena policejními zásahy, informují o
předsedy JS Karla Srpa, který je vězněn na Borech a jemaž' byla zasítnuťá šéáoář
e podmíněné propuštěníg toto rozhodnutí městského sonda v Plzni z 16*7*196?
(předseda senátu JPBr.Sakař) potvrdil i krajgtý soud v Plzni. V rekapitulací.
sápa$ít JS o 3W3 existencí iafoaaají aut&ři prohlášení rovsěž o tom, Se v

t.r. členové výboru JS vybídli ministra kultury ČSR,
aby
bylo
zahájeno
jednání
o řešení situace JS a o pokračování její činnosti. Nyní již čtvrtý měsíc probíhají
rozhovory mezi členy výboru JS a pracovníky ministerstva kultury, které při jiné
příležitosti označili zástupci JS za "otevřené a konstruktivní". "Jako cesta
vyhovující oběma stranám byla zvolena možnost založit novou zájmovou organizaci,
která by navázala na činnost jazzové sekce a dále ji rozvíjela", praví se v
prohlášení JS.
K tomuto tématu se také vyjadřuje dopis Střediska zábavné hudby a společenské
zábavy ÚBtavu pro kulturně výchovnou činnost (Praha 2, Blanická 4), zaslaný mnoha
členům JS. Dopis vysvětluje, proč "musela" být JS rozpuštěna a smířlivým tónem
vybízí, abychom se obrátili k přítomnosti a budoucnosti: nabízí všem zájemcům
o rockovou, folkovou a country hudbu spolupráci a vybízí je, aby vyjádřili své
názory.
Z materiálů JS připomínáme ještě článek Vladimíra Kouřila "Ještě a zase o
jazzové sekci", který napsal ještě ve vazbě pro potřeby soudu; je to obsáhlá
obhajoba JS jako společensky záslužné zájmové organizace.
Na žádost JS o zveřejnění tiskové opravy v časopise Signál, který podle této
žádosti přinesl o případu JS nepravdivé informace, odpověděl šéfredaktor Signálu
ing.Pavel Minařík,CSc. Žádost JS s několika stručnými vysvětleními odmítl a uvedl,
že žadatelé se mohou obrátit na soud.
Dne 2.září se shromáždilo u bývalého objektu jazzové sekce v Praze na Kačerově
několik desítek aktivistů JS. Ze shromáždění odeslali dopis prezidentovi republiky
a ministrům kultury, v němž jednak vzpomněli toto výročí a význam JS, jednak
požádali, aby byl Karel Srp propuštěn z vězení.
Výročí 2.září připomněla po svém i státní bezpečnost, která se - zi^jmě ve
snaze oživit případ JS - onoho dne pokoušela předvést k výslechu členy výboru
JS a za tím účelem střežila jejich byty a pracoviště. Čestmír Huíát byl zadržován
3 hodiny v prostorách StB, Tomáš Křivánek byl předveden následujícího dne při
příchodu do práce a byl rovněž tři hodiny zadržován na tzv.výslechu; o osudu
dalších funkcionářů JS nejsou zatím přesné zprávy.
*

Řetězová hladovka za Pavla Wonku
Ve dnech 13.6. až 15.8. 1987 proběhla řetězová hladovka za propuštění Pavla
Wonky. Zúčastnilo se jí nejméně 96 osob nejen z Československa, ale i z Francie,
NSR, Švýcarska a Rakouska. Přátelé Pavla Wonky z Vrchlabí, kteří hladovku zahájili,
děkují všem účastníkům dopisem, ve kterém píší: "Byli jsme tři a nebyli jsme
si jisti, jestli se k nám vůbec ještě někdo přidá. Mohli jsme se obrátit jen
na minimální počet přátel v našem městě i mimo ně. Proto všechno, co se dělo
potom, má pro nás tak trochu příchut zázraku a je to pro nás zdrojem velké radostí
a vděčnosti. Bez ohledu na to, že akce neměla bezprostřední úspěch, tj. že rozsudek
nad Pavlem Wonkou nebyl zrušen ani zmírněn, máme pocit, že hladovka měla svůj
hluboký smysl - pro Pavla i pro nás, kteří jsme se do ní zapojili. Našli jsme
v ní lék na svůj pocit bezmocnosti, zbraň
proti
nečinnosti
tváří
v tvář zlu,
odpověS svému svědomí."
Pavel Wonka byl 13.8. převezen do NVÚ
Liberec-Minkovice
(pošt.př.10,
46313
Liberec 23). Žádosti o odklad nástupu trestu, kterou podal on i jeho matka (s
uvedením
zdravotněch
důvodů:
bolesti
zad
a
žaludku,
poruchy
vidění,
celkovéoslabení) tedy nebylo vyhověno. Z výkonu trestu má být Pavel Wonka propuštěn
26.2.1988 a poté se má podrobit tříletému ochrannému dohledu. Pavel Wonka podává
v tr.věci své a svého bratra stížnost pro porušení zákona.
* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

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

* * * * * *

