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V roce 1973 byla zřízena Rada pro mezinárodní vysílání (Board for International Broadcasting). Jejím úkolem byla kontrola a řízení činnosti RSE a RS.

1973 – Establishment of the Board for International Broadcasting

In 1973 the Board for International Broadcasting was established. Its task was to control and manage the activities of RFE and RL.

V Helsinkách byl představiteli 35 států podepsán Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Závěrečný akt obsahuje deklaraci 

deseti zásad řídících vztahy mezi zúčastněnými státy. Patří mezi ně například: svrchovaná rovnost států, zdržení se hrozby násilí mezi státy, nepo-

rušitelnost státních hranic, územní celistvost států, pokojné urovnávání sporů, nevměšování se do vnitřních záležitostí ostatních států, respektování 

lidských práv a základních svobod, rovná práva na sebeurčení národů, spolupráce mezi státy a plnění závazků mezinárodního práva. Podpis této 

dohody je považován za významný krok ke snížení napětí v období studené války a za diplomatické vítězství SSSR.

August 1975 – Conference on Security and Co-operation in Europe

In Helsinki, representatives of 35 states signed the final act of the Conference on Security and Co-operation in Europe. The final act contains the dec-

laration of ten principles guiding relations amongst participating States. These include: sovereign equality of States, refraining from threats of violen-

ce between States, inviolability of State borders, territorial integrity, peaceful settlement of disputes, non-intervention in the internal affairs of other 

States, respect for human rights and fundamental freedoms, equal rights to self-determination of peoples, co-operation between States and fulfilment 

of obligations under international law. The signing of this agreement is considered to be a major step towards reducing tensions during the Cold War 

and a diplomatic victory for the USSR.

„Muži jsou dováženi do mauzolea a vyváženi z něho. Ten nebo onen najednou nesmí být jmenován, z fotografií sku-

pin nejdříve je vymazán jeden muž, pak druhý. Podle toho jsou jména ulic přejmenována, továrny a sportovní klu-

by dostávají jména po tom nebo onom vůdci, ale sotva si na to zvykly, je jim uloženo se přejmenovat; encyklopedie 

je permanentně korigována, stránky vyndávány a nahrazovány jinými. Bylo by praktické, kdyby tabulky se jmény 

ulic byly na provázku, jejž lze snadno přeříznout. Už jsme jednou citovali, že sovětští občané říkají o historické vědě, 

jíž jsou podrobeni: „Nikdo nemůže vědět, co se stane včera.“ Jestliže československým občanům nějaká historie bude 

nyní předkládána, mají si být vědomi, jaká je to historie.“

Ferdinand Peroutka, (1971)

“Men are brought to the mausoleum, and taken out of it. This one or that one suddenly can’t be named, first one man 

then another is removed from a group photograph. Accordingly, streets are renamed, factories and sports clubs get 

names after this or that leader, but they’ve hardly grown used to a new name before they are required to change the-

ir name again; the encyclopaedia is permanently being corrected, pages taken out and replaced with others. It would 

be practical if the tables with street names were on a string, which could be easily cut. We already quoted once that 

Soviet citizens say of the history to which they are subject: “Nobody can know what will happen yesterday.” If a his-

tory is presented to Czechoslovak citizens now, they should be aware of what that history is.”

Ferdinand Peroutka, (1971)
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