Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR, 8.9.2008
Vážené dámy a pánové, vážení přátelé,
dovolte mi, abych srdečně uvítal účastníky mezinárodní konference
„Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro“, kterou zde u příležitosti
40. výročí invaze pěti komunistických armád do tehdejšího Československa
pořádá pražský Ústav pro studium totalitních režimů. Jsem velice rád, že
toto osudové výročí jednoho z mnoha historických příkladů komunistické
zvůle nezůstalo v naší zemi bez povšimnutí a že mu seriozní analytický
pohled věnovaly především instituce k tomu určené. Zatímco například
český Senát se ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a
Národním muzeem prostřednictvím své mezinárodní konference „40 let po
okupaci“ soustředil na události ze srpna 1968 z hlediska vojenského,
mediálního i sociologického, oceňuji velice, že váš ústav zaměřil svou
pozornost na problematiku spojení propagandy a bezpečnostních aparátů
tehdejších komunistických zemí.
My pamětníci tehdejších událostí si dobře pamatujeme, jak
například natáčení historického filmu „Most u Remagenu“ v naší zemi
zneužili propagandisté z NDR a Sovětského svazu k osočování poměrů
v tehdejším Československu k tvrzení, že již na našem území operují
jednotky americké armády. Stejně tak si vzpomínáme na mediálně využitou
provokaci s nálezem zbraní na Sokolovsku a další případy. Na druhé straně
byla u nás tehdy zrušena cenzura a nadechnutí našich médií k tomu, aby byl
našim občanům poskytnut svobodný tok informací, byl jedním z hlavních
důvodů k okupaci naší země, protože Kreml a jeho spojenci nemohli
zákonitě přijmout myšlenku, že by totéž mohli chtít i občané Polska,
Maďarska či Bulharska.
Program vaší konference je velice zajímavý a nepochybuji o tom,
že zásluhou fundovaného pohledu jednotlivých vystupujících přinese
mnoho nových, zajímavých a cenných poznatků o metodách využívání
propagandy a mediálního působení ze strany komunistických
bezpečnostních aparátů v 60. letech. Nezapomínejme při tom, že tyto
metody jsou v některých zemích používány dodnes.
Přeji všem zajímavé rokování a zároveň všem zahraničním hostům
příjemný pobyt v Praze a v České republice.
Děkuji vám za pozornost…

