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Yážený pane Šinág|e,
děkujeme zaYáš dopis, s komentářem kvysí|ání dokumentu Pave| Wonka se
zavazuje, kteý jsme obdrŽeli něko|ik hodin před jeho odvysí|áním.
K dopisu sdě|ujeme nás|edující:

Námět na dokument o disidentovi a po|itickém vězni komunistického reŽimu
Pav|u Wonkovi přija|a Česká te|evize V roce 2o12jako návrh na portrétnídokument
reŽisérky Libuše Rudínské prostřednictvím Tvůrčíproducentské skupiny Petra Kubici.
Paní Rudínská nejprve vytvoři|a distribuční verzi pro kina, která mě|a premiéru v roce
2014 a při uvedení vzbudi|a kontroverzní reakce. Pro te|evizní uvedení jej paní
reŽisérka odevzda|a až v září 2015.

Při vědomí prob|ematičnosti tohoto dokumentu, respektive způsobu, jakým

v něm byl dramatický osud Pav|a Wonky reflektován a vyloŽen' Česká te|evize jeho
uvedení na obrazovce od|oŽi|a. NemohIi jsme však pominout některé otázky či
tvrzení, jeŽ promítání snímku a nás|edná media|izace do veřejného prostoru přines|y,
a které se do něj v různých souvis|ostech opakovaně vracejí.
Proto jsme dokument do vysílánív červnu |etošního roku zařadili . ovšem jako
součást komponovaného večera, kde na jeho vysí|ání bezprostředně navazova|
speciá|ní dí| diskusního cyk|u Historie.cs. V něm se tématu kromě moderátora
Vladimíra Kučery věnova|i historik Petr B|aŽek, novinář a historik Luděk Navara a
disident, po|itický vězeň a pub|icista František ,,ČuňaS.. Stárek. Jejich diskuse přines|a
nejenom kritickou ana|ýzu samotného dokumentu reŽisérky Libuše Rudínské, a|e
rovněŽ zasvěcenou ref|exi podoby tota|itního reŽimu druhé po|oviny osmdesátých |et.
Životní peripetie Pav|a Wonky tak byly nahlédnuty optikou renomovaných historiků a
zasazeny do konkrétníchsouvis|ostí a zároveň zde zazně| dů|eŽitý hlas jednoho z
důvěryhodných pamětníkůa očitých svědků, kteý na v|astní kŮži zaŽ||, jak fungova|a
státní bezpečnogt a komunistická justice.

Česká te|evize má za to, že v této podobě poskyt|a divákům dostatečný

materiá| pro objektivní náh|ed na dané téma.

Děkujeme za Váš zájem o vysílání Českéte|evize

Milan Fridrich
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