
Thursday,

March 26,

2009
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org nebo www.zpravy.ca

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

No. 6.

(431.)

Vol. 19.

Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

I letos je Satellite 1-416
mediálním partnerem

PlzeÀ
19. 4. - 25. 4. 2009

Po dvaceti letech
Byla to tak trochu utajená konference. Nedostal jsem na ni Ïádné oficiální pozvání, Ïádnou tiskovou zprávu, pouze jeden nebo dva e-maily a pfii tom to bylo o nûãem,
co nás v‰echny zajímá: Dûdictví komunismu. S pfiib˘vajícím ãasem se stále hÛfie sdûluje atmosféra komunismu i to, jak se toto prostfiedí mûnilo; jisté, bezohledné,
arogantní v padesát˘ch letech, ãerpající svou sílu z vítûzství nad Hitlerem a z nepfiemoÏitelného Sovûtského svazu. TûÏko se dnes vysvûtluje atmosféra doby kolem
roku 1952, kdy v kinech nebyl jedin˘ západní film, kdy v rádiu hráli od rána do veãera ãastu‰ky, kdy Antonín Zápotock˘ chtûl nahradit JeÏí‰ka v jeslích Dûdou Mrázem.
Pak se najednou vrátily do kin západní filmy. Potichu nenápadnû. Obãas se objevila nûjaká kniha, a zaãaly se transformovat Literární noviny. Fotbalové kluby dostaly
zpátky svá jména. Objevila se divadla mal˘ch forem. Semafor, Zábradlí…

KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe se v tom bude moci opût
normálnû Ïít, pfii‰el rok 1968 a normalizace a opût
nanovo ubíjení ducha. Doba bezmocnosti a zoufalství.
MoÏná tehdy jsme pfievzali heslo od básníka Dylana
Thomase, Ïe na‰im úkolem je nevzdat poklonu tomu
braku. Normalizace snad byla o to hor‰í, Ïe se nás uÏ
nikdo na nic neptal.
Tato skuteãnost je nepfienosná, nesdûlitelná. Jsem

rád, Ïe tato doba pominula a jsem rád, Ïe jsme dnes
nûkde jinde. Jan Sammer (v Satellitu ãíslo 4/2009) si
stûÏuje na znásilnûní práva v âeské republice. Má na
mysli pfieváÏnû restituce majetku. Panu Sammerovi se
nelíbí nûkterá rozhodnutí Ústavního soudu v této oblasti.
Nutno fiíci, Ïe Ústavní soud nûkolikrát zvrátil rozsudek
vydan˘ niÏ‰ími instancemi ve prospûch lidí postiÏen˘ch
komunistick˘m reÏimem. Skuteãností je, Ïe dodnes
soudí soudci z komunistického reÏimu. V roce 2006 se
mi soudce pfii obãansko-právním sporu zeptal, jestli
jsem byl deportován z âeskoslovenska. ZÛstal jsem
stát jako opafien˘ nad touto otázkou, protoÏe i malé dítû
by mûlo vûdût, Ïe jedin˘ deportovan˘ ze socialistické
soustavy byl spisovatel Alexander SolÏenicyn. KdyÏ
jsem odpovûdûl, Ïe nebyl, tak rozhodl v mÛj neprospûch.
18. bfiezna 2009 se po 55 letech konal obnoven˘

proces se ZdeÀkem Zavadilem. Rozsudkem NiÏ‰ího
vojenského soudu Tábor ze dne 17. 8. 1953 byl tehdy
jednadvacetilet˘ Zdenûk Zavadil odsouzen k trestu
odnûtí svobody v trvání devíti rokÛ nepodmínûnû a k
trestu propadnutí jmûní za to, Ïe bez povolení opustil
vojensk˘ útvar „v úmyslu se trvale vyhnout vojenské
sluÏbû“. V rozsudku se o ZdeÀku Zavadilovi praví:
„Uvedl, Ïe svého ãinu se dopustil z odporu, kter˘ má
vÛãi vojenské sluÏbû vÛbec, jeÏ pr˘ je urãena k zabíjení
lidí. K tomuto pfiesvûdãení pr˘ dospûl ãetbou nûkter˘ch
klasikÛ (Goethe - Tolstoj). Chtûl pr˘ pfies Západní
Nûmecko se dostat do ·védska, aby tak získal volnost
a mohl pracovat.“
Soud obhajobu ZdeÀka Zavadila tehdy odmítl: „Nutnû

si musil uvûdomit, jeÏto jeho inteligence je dosti vysoká,
Ïe na‰e armáda není jako kapitalistické armády urãena
k zabíjení lidí, n˘brÏ právû k ochranû míru a ‰tûstí lidí
proti jak˘mkoliv úkladÛm váleãn˘ch paliãÛ. Obvinûn˘
se v‰ak sv˘m ãinem chtûl vyhnout v‰em závazkÛm,
jaké má voják na‰í lidovû demokratické republiky vÛãi
svému státu a celému táboru míru. Jeho odvolávání se

na klasiky doby minulé, kdy ov‰em byly dÛvody k
nespokojenosti s kapitalistick˘m reÏimem, je fale‰né a
jednání obvinûného jeví se jako projev nejhrub‰ího
nepfiátelství vÛãi na‰í lidovû demokratické republice,
jeÏ dává v‰em pracujícím i jejich rodinám ‰Èastn˘ a
spokojen˘ Ïivot a má proto plné právo Ïádat od v‰ech
sv˘ch obãanÛ, aby i oni fiádnû plnili své obãanské
povinnosti.“
Vy‰‰í vojensk˘ soud Praha rozsudkem ze dne 3. 9.

1953 sníÏil ZdeÀku Zavadilovi trest na sedm let s
pfiihlédnutím k tomu, Ïe byl ovlivnûn „i ãetbou nevhodné
literatury“.
ZdeÀku Zavadilovi je nyní 77 let a Ïije ve ·v˘carsku.
V minul˘ch letech Ústavní soud âR judikoval, Ïe

pokud Svûdkové Jehovovi na základû Bible odmítli za
minulého reÏimu slouÏit v armádû, nedopustili se
trestného ãinu.
Soud návrh zamítl s tím, Ïe na dotyãného nelze

vztahovat nálezy Ústavního soudu v kauzách svûdkÛ

Jehovov˘ch, neboÈ jemu ‰lo jen o lep‰í Ïivot v
“kapitalistické cizinû”. Navíc pr˘ byl návrh podán
opoÏdûnû.
Proti rozhodnutí podal advokát postiÏeného Lubomír

Müller stíÏnost ke Krajskému soudu v âesk˘ch
Budûjovicích s tím, Ïe postup, kter˘ zvolil, mu právû
tento soud doporuãil.
Je proto dobfie, Ïe se konference o této dobû konají.

Na torontské konferenci byli pfiítomni dva ãe‰tí historici:
z Ústavu pro soudobé dûjiny AV âR, kde je od roku
1998 fieditelem, pfiijel Oldfiich TÛma a Pavel Îáãek,
kter˘ se stal pro zmûnu v lednu 2008 prvním fieditelem
Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ. Je zajímavé
porovnat názory tûchto dvou historikÛ a jejich hodnocení
doby, která skonãila pfied dvaceti léty.
Nejprve jsme se Pavla Îáãka zeptali, ãeho se t˘kal

jeho pfiíspûvek na konferenci.
PÎ: Téma vybrali pofiadatelé konference - lustrace v

âR, popfiípadû v âeskoslovensku. Já jsem svÛj
pfiíspûvek zamûfiil na to, co jsme pozapomnûli. Na to,
jak to vlastnû vzniklo. Lustrace byl technick˘ termín StB
pfied rokem 1989. StB se zajímala roãnû asi o milion
osob. Pohled na ãinnost StB se mûnil v prÛbûhu let
obzvlá‰tû s aférou Sachergate v roce 1990 a na podzim
roku 1991 jiÏ byl tento proces lustrací oznaãován jako
hon na ãarodûjnice. A na druhé stranû byli lidi, ktefií
chápali, Ïe je nutné odstavit lidi, ktefií pfiedchozí reÏim
vytváfieli a spolupracovali s ním. Pojem lustrace pfievzali
i ostatní zemû jako napfiíklad Bulharsko a Albánie,
takÏe termín, kter˘ pouÏívala StB slouÏí k tomu, abychom
se vyrovnali s minulostí a postihuje ãinnost, která takto
pÛvodnû zam˘‰lená nebyla.
ABE: S termínem lustrace souvisel i termín

perlustrace, ãili kontrola obãansk˘ch prÛkazÛ…
PÎ: Je zajímavé, Ïe se bûhem ãtyfiiceti let nena‰el pro

nûj Ïádn˘ rusismus jako tfieba ustanovka, ãi sledovaãka,
existují celé slovníky ãesko-rusk˘ch bezpeãnostních
v˘razÛ. Perlustrace byla na rozdíl od lustrace vefiejná a
znal ji i subjekt, zatímco lustrace bylo tajné opatfiení,
kter˘m získávala StB informace o sledované osobû.
ABE: Jak hodnotíte v této oblasti lustraãního

prÛkopníka-amatéra Petra Cibulku?
PÎ: Podle mne nebyl amatérem, ale v rámci moÏností

Pavel !Á"EK POKRA"OVÁNÍ NA STR. 4


