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Výbušnina explodovala právě v místech, kde se nacházela československá redakce; tři její pracovníci byli vážně zraněni. Pachatel útoku nebyl 

bezprostředně vypátrán a až po pádu železné opony se díky informacím získaným z archivů zjistilo, že atentát spáchal Johannes Weinrich (člen 

teroristické skupiny I. R. Sáncheze, zvaného Carlos) a že byl tento útok objednán rumunskou tajnou službou – československá redakce byla za-

sažena pravděpodobně nedopatřením. Státní bezpečnost SSSR již od roku 1981 věděla, kdo byl pachatelem útoku, ale kryla jej. Johannes Wein-

rich byl v roce 2000 odsouzen na doživotí za útok proti francouzskému kulturnímu středisku v Berlíně z roku 1984; také Sánchez si odpykává 

ve Francii doživotní trest za jiné zločiny. 

21 February 1981 – Terrorist attack on the RFE building in Munich

The explosives were detonated at the site of the Czechoslovak editorial board; three members of staff were seriously injured. The perpetrator 

was not immediately discovered, and only after the fall of the Iron Curtain, thanks to information obtained from archives, was it discovered that 

the attack was committed by Johannes Weinrich (a member of the terrorist group of Ilich Ramírez Sánchez, better known as Carlos the Jackal), 

and had been ordered by the Romanian secret service – the Czechoslovak service was probably hit by accident. The KGB knew who committed 

the attack from 1981, but they covered for him. In 2000, Johannes Weinrich was sentenced to life imprisonment for the 1984 attack against the 

French Cultural Centre in Berlin; Sánchez is also serving a life sentence in France for other crimes. 

„Význam Svobodné Evropy byl obrovský, pro mě se stala nedílnou součástí života především po srpnové okupaci v roce 

1968. Cenzura opět bujela jak na agarovém podkladě, informace byly zkreslovány, propaganda se vracela do 50. let. 

Nastala obrovská vlna emigrace, mezi uprchlíky byla i velká řada vynikajících československých žurnalistů a mnozí  

z nich se ucházeli o práci v SE. Měli však jeden zásadní problém – hvězdy české novinařiny jako Milan Schulz, Karel Jez-

dinský, Agneša Kalinová  i Sláva Volný byly členy KSČ. To odporovalo jinak silně děravým americkým bezpečnostním 

nařízením, a možnost pracovat v organizaci placené kdysi z rozpočtu CIA a později americkým Kongresem byla proto 

pro tyto lidi vlastně vyloučena. Naštěstí však díky intervenci managementu československého oddělení RSE (...) se věc 

po různých peripetiích zdařila.“

Martin Štěpánek

“The importance of Radio Free Europe was enormous. For me it became an integral part of life, especially after the 

August occupation in 1968. Censorship again flourished like on an agar plate; information was distorted, and propa-

ganda returned to 1950s’ style. There was a huge wave of emigration, with a large number of excellent Czechoslovak 

journalists among the exiles. Many of them applied for work at RFE. However, they had one main problem – the most 

prominent of the Czech journalists, such as Milan Schulz, Karel Jezdinský, Agneša Kalinová, and even Sláva Volný, had 

been members of the Communist Party, which was contrary to the American safety system which was otherwise full of 

holes and, for these people, working for an organisation once paid from the CIA budget and later by the US Congress 

was out of the question. Fortunately, thanks to the intervention of the management at the Czechoslovak department 

of RFE (...) success was achieved in the matter after various peripetia.

Martin Štěpánek

Český herec, hlasatel, komentátor a politik. Vystudoval DAMU. Byl členem činohry 

Národního divadla, poté přestoupil do Činoherního klubu a Divadla na Vinohradech. 

V roce 1981 odešel z politických důvodů do emigrace a po návratu do Prahy v roce 

1994 se opět začal věnovat herectví, dabingu a práci v rozhlase. Na přelomu let 

2006/2007 byl krátce ministrem kultury ČR. V letech 1983–1994 působil v redakci 

RSE v Mnichově jako hlasatel a politický komentátor, od roku 1994 do roku 2002 pak 

tento post zastával i v Praze. Připravoval pořad Polnice, věnovaný armádě v Česko-

slovensku i v zahraničí.

Martin Štěpánek (1947 Prague – 2010 Prague)

Czech actor, broadcaster, commentator and politician. Graduated from the Academy 

of the Performing Arts in Prague. He was a member of the National Theatre, then he 

moved to Činoherní klub (the Drama Club) and the Vinohrady Theatre. In 1981, he emi-

grated for political reasons and, after his return to Prague in 1994, he returned to ac-

ting, dubbing and radio work. At the turn of the year from 2006–2007, he was briefly 

Minister of Culture for the Czech Republic. In 1983–1994, he worked at the RFE service 

in Munich as a broadcaster and political commentator and held this post in Prague from 

1994 to 2002. He prepared the programme Polnice (Bugle), dedicated to the army in 

Czechoslovakia and abroad.
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