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František ČVANČARA
Sejdeme se v Denveru aneb  
Ze Žižkova do země javorového 
listu
Toužimský & Moravec, Praha 2014, 
329 s.

Žižkovák, co to do Kanady dotáhl, tedy 
spíš byl tam bouřemi doby vplyvnut, 
to je příběh paměti a pamětí Františ-
ka Čvančary (staršího bratra v textu 
mnohokrát zmiňovaného a na foto-
grafiích ve věku mladistvém zvěčně-
ného špičkového badatele a hráče na 
banjo Jaroslava Č.). Čvančarovi, to je 
rodina, která tvořila dějiny Žižkova, 
už jen proto, že místním chlapcům 
v době prvorepublikové otevírala 
dveře do světa amerických kovbojek 
a jiných dobových šlágrů, neboť otec 
a jeho bratr, František a Ferdinand 
Čvančarovi, vlastnili tady a na řadě 
dalších míst Prahy síť biografů, a jejich 
děti tak vyrůstaly nejen kojeni kla-
sickými filmovými díly, ale přirozeně 
i v zájmu a nadšení pro kinematogra-
fii jako takovou (což je znát i na obra-
zovém doprovodu ke knize). Míla, 
Franta a jejich bratranec Ferda (Ja-
roušek přišel později a sestra Jana 
přece kovbojem býti nemohla) tak 
vyrůstali coby gang Daltonů, ovšem-
že bránících právo a spravedlnost, 
a pod kůži se jim krom obdivu ke 
všemu americkému dostávaly přiro-
zeně i zásady se západní morálkou 
spojené. Logicky z toho pak plyne, že 
s totalitními režimy, které se na rod-
ném Žižkově v rychlém sledu vystří-
daly, nemohl Franta ani jeho blízcí 
souznít, už jen proto, že oba tyto 
systémy přinesly postupnou zkázu 
tatínkovu a strýčkovu podnikání, 
jejich biografům i filmovému archivu.

Franta tedy vyrůstal na Žižkově, 
často v promítačově kabině, zhusta 
obklopen místními kamarády, Mirkem 
Ondříčkem a Jirkou Krampolem, kte-
ré tak – řečeno s nadsázkou – pomáhal 
směrovat k jejich budoucím kariérám. 
Ostatně Krampolovi nabídl nejspíš 
i první filmovou roli v původním wes-
ternu, který byl natáčen na dřevěnou 
bednu s čočkou a klikou, ovšem bez 
filmu. No a?

Po znárodnění kine-
matografie a pozdějším 
komunistickém převra-
tu nezbylo bratrům 
Čvančarovým, než aby 
si ve volném sklepě 
zbudovali ilegální kino, 
v  němž pokračovali 
v  promítání střípků 
z otcova a strýcova ar-
chivu až do chvíle, kdy 
se bdělí sousedé začali 
pídit po tom, kam že se 
to courají ty zástupy natěšených kluků.

To už jsou padesátá léta a František 
odchází na vojnu. Tady jednoho dne 
dostává do ruky nový magnetofon 
a z legrace na něj nahrává „rozhlasovou 
relaci“, v níž si zcela nevinně a v okru-
hu (předpokládaných) přátel utahuje 
z dobových poměrů. Vojín základní 
vojenské služby František Čvančara […] 
u svého útvaru v Horních Počernicích 
podrýval bojeschopnost příslušníků své 
vojenské jednotky zejména tím, že spolu 
s dalšími příslušníky jednotky natáčel 
na magnetofonové pásky různé tzv. „re-
lace“ zesměšňující vojenskou službu 
a zpíval reakční píseň, oslavující tzv. 
„americký způsob života“, cituje Petr 
Blažek v úvodu ke knížce vyšetřova-
tele kpt. Hartla. Za pár měsíců nato 
a kvůli tomu končí „viník“ v ruzyňské 
a posléze pankrácké věznici a nakonec 
v srpnu 1958 vyfasuje dvaadvacet mě-
síců za pobuřování proti republice. To 
vše pár týdnů po svatbě se svou celo-
životní láskou Věrou.

V kartouzách komunistického re-
žimu potkává třeba Mirka Dvořáčka, 
který seděl i kvůli Milanu Kunderovi, 
anebo masového vraha „kopečkářů“ 
Bělousova, se kterým v opavské věz-
nici přikládal pod kotel.

Věznice a lágry, v nichž si svůj trest 
odpyká, definitivně dotvoří Františkův 
světonázor, takže i když je po půlce 
trestu propuštěn a vrací se do „nor-
málního“ života (lze-li za normální 
označit novomanželský sklepní byt 
o výměře devět metrů čtverečních 
a další reálie socialistické společnos-
ti), jeho postoje jsou nadále ostře 
protirežimní a postrádají jakoukoliv 
naivitu. Když tedy v roce 1968 „bratr-
ská“ vojska okupují zemi, František, 

jeho žena Věra v po-
kročilém stadiu těho-
tenství a syn Tomáš 
neváhají, sedají na 
vlak a mizí do Vídně 
a  odtud posléze do 
Kanady, kde začíná 
západní část jejich 
života plná cest po 
místech, o kterých na 
Žižkově jenom snili, 
po památkách Divoké-
ho západu, hrobech 

padlých pistolníků, přírodních krá-
sách a širých pláních země svobody. 
Tady se František Čvančara definitiv-
ně mění v člověka Západu. Silnou 
individualitu, která nečeká, až mu 
někdo pomůže, ale koná. Člověka 
aktivního, dychtivého a přitom nesen-
timentálního. Přísného na sebe i po-
měry, ať už v nové zemi nebo v té 
původní, ke které nehodlá být nekri-
tický ani po listopadovém převratu.

Sejdeme se v Denveru (tato „hláška“ 
pochází z filmu Pád rodu Daltonů a mezi 
Čvančarovými zlidověla namísto po-
zdravu) je vlastně sled příhod a příbě-
hů, které autora na jeho pouti životem 
provázely a potkávaly. Od těch zdán-
livě nejdrobnějších dětských vzpomí-
nek (kterak tatínek nenechal za oku-
pace zatelefonovat si německého 
důstojníka, jak jim domovnice zabavi-
la kočárek s kradenými cihlami a jen 
díky výřečnosti Mirka Ondříčka ho 
získali zpátky…), které přecházejí 
v líčení poměrů socialistických a po-
sléze vězeňských, kde roztomilou 
naivitu dětství střídá ostrá realita 
komunistické zvůle, jež posléze vyhá-
ní vlastence Čvančaru do jeho druhé 
vlasti, jejíhož výběru, dle vlastních slov, 
nikdy nelitoval. Kniha je psána svižně, 
zručně a je velice čtivá, navíc dopro-
vázená bohatým obrazovým materiá-
lem, často unikátní povahy. Jako další 
díl série „malých dvacátých století“ má 
nesporný význam a kvalitu, a bude jí 
tak patřit čestné místo mezi paměťmi 
vzpomínajícími na dobu, na kterou by 
její aktéři mnohdy nejraději zapomně-
li, na kterou však zapomenout nemo-
hou a vlastně ani nesmějí. Stejně jako 
laskaví čtenáři.

Jan Hanzlík
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Pavel ŽáČek
Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. 
Protokoly parlamentní vyšetřovací 
komise pro objasnění událostí 17. lis-
topadu 1989. Díl 2. 
CEVRO, Praha 2013, 1038 s., DVD 

Mezi významné ediční počiny roku 
2013 patří, nejen svým rozsahem, ale 
i obsahovou závažností publikovaných 
dokumentů, dílo Pavla Žáčka Vypoví-
dat pravdu a nic nezamlčet. 

První svazek edice vydal na jaře 2013 
Ústav pro studium totalitních režimů. 
Obsahoval výslechové protokoly před-
stavitelů opozičního hnutí. Druhý sva-
zek pak vydala Liberálně konzervativní 
akademie CEVRO v úctyhodném rozsa-
hu více než 1000 stran a s DVD, které 
obsahuje kopie některých dokumen-
tů a zajímavé videozáznamy událostí  
17. listopadu 1989. 

V souvislosti s Žáčkovou edicí se 
nabízí několik i dnes závažných a pod-
statných otázek. Kolik toho čtvrtstoletí 
po pádu komunistického režimu víme 
o událostech, které tehdy hýbaly celou 
československou společností? Víme, 
nebo nevíme dost o systému a orga-
nizaci mocenských nástrojů na konci 
komunistické vlády v Československu? 
Jakou roli v dějinných procesech hráli 
jednotliví aktéři tehdejšího dění? 

K odpovědi na tyto otázky nás může 
přiblížit předkládaná edice (v úvahu 
musíme brát i její první díl), která na-
bízí relevantní svědectví důležitých 
aktérů událostí z obou stran tehdejšího 
spektra, tedy jak zástupců mocensko-
-politických, tak opozičních struktur. 
Z hlediska analýzy přerodu totalitní 
společnosti ve společnost demokra-
tickou nelze opomíjet právě takový 
druh pramene, jakým jsou protoko-
ly parlamentní vyšetřovací komise. 
Velkým přínosem je skutečnost, že 
nejde o pouhý přepis protokolů, ale že 
se jedná o kritickou edici, doplněnou 
rozsáhlým poznámkovým aparátem. 

V jejím druhém svazku můžeme číst 
výpovědi reprezentantů jednotlivých 
sfér života předlistopadového česko-
slovenského komunistického státu. 
Jde o osobnosti z řad Komunistické 
strany Československa a vlády ČSSR, 

Federálního ministerstva vnitra ČSSR, 
Minis terstva vnitra a životního pro-
středí České socialistické republiky 
(dále ČSR), Hlavní správy kontraroz-
vědky Sboru národní bezpečnosti (dále 
SNB), Hlavní správy 
rozvědky SNB, Sprá-
vy ochrany ústavních 
a stranických činitelů 
SNB, Správy zpravo-
dajské techniky SNB, 
Statisticko-evidenč-
ního odboru, Pohoto-
vostního pluku Veřejné 
bezpečnosti ČSR, Sprá-
vy SNB hlavního města 
Prahy a Středočeského 
kraje, teritoriálních 
útvarů Sboru národní 
bezpečnosti a ochrany 
státních hranic, Česko-
slovenské lidové armády, Generální 
prokuratury ČSR a společenských 
organizací a médií. 

V souvislosti s knihou připomínám, 
že Federální shromáždění se v letech 
1969–1989 scházelo pouze několikrát 
do roka, aby „manifestačně“ odhlaso-
valo vládní návrhy a zákony. Zkuše-
nost s prací parlamentních vyšetřo-
vacích komisí zde tedy v předchozích 
několika desetiletích komunistického 
režimu prakticky neexistovala. 

V pořadí druhá parlamentní vyšet-
řovací komise pro vyšetřování událos-
tí 17. listopadu 1989 vznikla rozhodnu-
tím Federálního shromáždění ze dne 
20. září 1990. Navázala na činnost prv-
ní takové komise (společné, složené 
z poslanců Federálního shromáždění 
a České národní rady), tzv. Stankovy 
komise. Předsedou oné druhé komise 
byl zvolen poslanec Občanského fóra 
Jiří Ruml (odtud označení Rumlova 
komise). Je třeba říci, že ta si v porov-
nání s první komisí kladla vyšší cíle. 
Snažila se nejen zjistit, co přesně se 
odehrálo 17. listopadu 1989, ale šlo jí 
také o zmapování kontextu událostí 
v maximálním možném rozsahu: Co 
a proč se odehrávalo před listopadem 
1989 a obdobně i po zákroku na Ná-
rodní třídě, resp. kdo konkrétně byl 
za co zodpovědný? 

Pravomoci a statut Rumlovy komise 
byly velmi silné. Mohla totiž vyslýchat 

svědky obdobně jako orgány činné 
v trestním řízení. V případě příslušníků 
represivních složek přesto muselo jejich 
vystoupením před komisí předcházet 
zproštění mlčenlivosti. Od svého vzniku 

do 31. prosince 1991 ko-
mise vyslechla celkem 
279 svědků, některé 
z nich opakovaně. Dne 
4. března 1992 vzalo 
Federální shromáž-
dění na 21. společné 
schůzi Sněmovny lidu 
a Sněmovny národů 
závěrečnou zprávu 
Rumlovy vyšetřovací 
komise na vědomí. 
Současně poslanci 
uložili předsednictvu 
Federálního shromáž-
dění, aby v souladu 

s právními předpisy zpřístupnilo ve-
řejnosti materiály, se kterými komise 
pracovala. Federální vláda měla rovněž 
připravit právní normu, která by umož-
nila každému zájemci nahlédnout do 
svazků Státní bezpečnosti vedených 
k jeho osobě.

Ať chceme, či nechceme, zprávy 
vyšetřovací komise evokují mnohé 
z debat vedených v letech 1992–2014 
ve složitém a klopotném procesu 
vyrovnávání se s komunistickou mi-
nulostí. Mnohé z toho, o čem se v le-
tech 1990–1992 debatovalo na půdě 
komisí nebo na plénech Federálního 
shromáždění, rezonuje v české společ-
nosti dodnes. Často v těchto sporech 
dokonce zaznívají stejné argumenty. 
Jde například o debatu o relevantnosti 
registrů svazků, dochovaných svazků 
Státní bezpečnosti nebo o nastavení 
později přijatých lustračních zákonů. 
Již v roce 1991 přitom Rumlova komise 
na plénu Federálního shromáždění mj. 
poukazovala na skutečnost, že podle 
výslechů příslušníků Státní bezpeč-
nosti byla vyloučena možnost regist-
race agenta, který by o své spolupráci 
nevěděl. 

Žáčkova edice je pro poznání listo-
padových událostí roku 1989 nezastu-
pitelná. Každý, kdo bude chtít později 
analyzovat tehdejší společenské pro-
cesy, s ní bude muset pracovat. 

                                     Jan Kalous 
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Příběh fotografie 
- Pamě a dějiny 

před i za objektivemInformace o soutěži, pravidla 
soutěže, přihlášku, rady pro autory, 
vítězné práce předchozích ročníků

najdete na webu EUSTORY.cz

Občanské sdružení _pant 
vyhlašuje 8. ročník 

národního kola soutěže 
EUSTORY na téma:

Přihlásit do soutěže se můžete 
do 31. 12. 2014
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Projekt Dějepis v 21. století představuje
výukové aplikace Obrazy války, Dějiny ve škole
a Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku.

Více na facebook.com/dejepis

Výuka válečného období na základě obrazových 
reprezentací a exkluzivních vizuálních pramenů.

Kauza Josefa Toufara zpracovaná jako 
didaktická detektivka.

války

Obrazy

Sondy zaměřené na proces výuky dějepisu a proměny 
společenských funkcí školy.

Archiv Plus 
Svědectví zvuku
Pátek 20.10 hodin

Víc než informace
plus.rozhlas.cz

Vysílání stanice Český rozhlas Plus naladíte na 
středních vlnách na kmitočtech 639, 954 a 1332 kHz, 
na internetu a v digitálních multiplexech DVB-T, 
DVB-S a DAB. V Praze a okolí na 92.6 MHz.

Poslechnout si nás můžete také na internetu 
nebo prostřednictvím mobilních telefonů.
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