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SPOLEČNOST A SAMETOVÁ REVOLUCE 1989

Národ, který nezná svou minulost je odsouzen k jejímu opakování. Věta, která zní jako klišé pla� obecně bez nalhávání si. 
Je možné se podívat do zrcadla. Není lepší tlustá čára a jedeme dál? Jsme hrdinové pouze tehdy když jsme skry� v davu, 
který cinká klíči? Budeme schopni odpovědět mladé generaci co jsme udělali pro demokracii a svobodu? 

Dne 4. 3. 1992 FS přijalo rozhodnu� (opatření), aby každý občan se mohl seznámit s dokumentací bývalé StB týkající se jeho 
osoby. Ke zpřístupnění materiálu v kauze „17. listopad 1989“ však nedošlo. Federální stát se rozpadl a nad rozhodnu�m 
poslanců FS ČSFR na dalších 20 let zvítězila loby byrokratů a utajovačů, 
kteří zcela nepochopitelně uzavřeli výsledky šetření do trezorů. Doba 
mezi vyšetřováním komise a vlastním zveřejněním této závažné 
dokumentace má už 23 roků zpoždění. Komise musela konstatovat, 
že má seznam 100.000 spolupracovníků StB a někteří dodnes 
zaúkolovaně, nebo ze strachu před vydíráním plní úkoly, zamlžuje 
činnost agentů a jejich propojení se stávajícími strukturami. 
Záměrně zpochybňují  výsledky lustrací a hovoří o jej ich 
nespolehlivos� vzhledem k poli�ckým subjektům a informačním 
systémům FMV. Z toho vyplývá, že  čistota našich řad je v rukou 
mocných. Je proto žádoucí rozšíření prověrek. Reformovat 
se dá jen reformovatelné.

Lidé nesmějí zůstat laxní a apa�č� k dění ve společnos�.
Pravda je víc než moc, i když je někdy potlačena.
Prezident Slovenské republiky Andrej Kiska varoval dne 31.1.2019
 v projevu na univerzitě před populismem a šířením nedůvěry ve stát. 
"Stačí chvíle nepozornos� a to, co demokracii trvá vybudovat roky, 
si zlo nebo totalita vezme přes noc."

V pátek 17. listopadu 1989 byl zlomovým dnem v naší moderní historii. Studentská demonstrace, brutálně zmasakrovaná 
na Národní třídě vlastně zahájila rozpad mocenského monopolu komunis�ckého zločinného režimu a nastavila podmínky 
demokra�ckého systému. Dne 20. 9. 1990 FS schválilo vytvoření poslanecké vyšetřovací komise pro vyšetření listopadových 
událos� na Národní třídě. Materiály-protokoly vyšetřovací poslanecké komise z r. 1990-91 byly pro� vůli FS ČSSR nejprve 
utajeny a později znepřístupněny svévolným rozhodnu�m českého úřednického aparátu. Nikdo nechce zveřejňovat 
nepříjemné informace o naší nedávné minulos�. V podstatě od r. 1989 se v české společnos� vede spor o skutečný pohled 
na naší minulost. Bohužel stále ještě mají v našem veřejném životě velký vliv poli�ci, úředníci, ale i historici ochotni 
zatajovat zločinnou praxi. Takto se chová i Ústav pro studium totalitních režimů. Je nutné na toto důrazně upozornit 
v zájmu historické pravdy a dalšího vývoje naší společnos�. Dne 4. 10. 1991 byl přijat tzv. Lustrační zákon č. 451/1991 Sb.  
Zákon č. 140/1996 „O zpřístupnění svazků bývalé státní bezpečnos� byl v naprosto nedostatečné podobě.

Závažná fakta o tomto období se občan dočte v knize PhDr. Pavla Žáčka Vypovídat pravdu a nic nezamlčovat.
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