CENA
JAROMÍRA
ŠAVRDY

ZA SVĚDECTVÍ
O TOTALITĚ
CENA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PANT
LIBRI PROHIBITI, PRAHA
29 / 11 / 2012

Cena Jaromíra Šavrdy

CENA
JAROMÍRA
ŠAVRDY
U příležitosti Dne
lidských práv uděluje
Občanské sdružení
PANT od roku 2008
Cenu Jaromíra
Šavrdy za svědectví
o totalitě. Ocenění
připomíná spisovatele
Jaromíra Šavrdu,
těžce zkoušeného
komunistickým režimem,
a je každoročně
udělováno osobnostem,
které aktivně vydávají
svědectví o době
nesvobody a zločinech
totalitních režimů.

KDO BYL JAROMÍR ŠAVRDA?
„Byl jen o deset roků starší než my,
jeho studenti,“ vzpomíná Irena Hrubá,
kterou Jaromír Šavrda učil na jedenáctiletce v Ostravě-Porubě na přelomu 50. a 60. let. „Český jazyk ovládal
způsobem, který mi imponoval. Poskytl nám správnou odpověď na každý
dotaz ze svého oboru, nedal se však
vtáhnout do rozebírání tajů jazyka,
byl očividně zaujatý jinou sférou, literární. Od konformních pedagogů
se radikálně lišil, oni přednášeli, co
měli předepsáno, zatímco on říkal,
co si o něčem myslí … A co se týká
disidentských let a strádání ve vězení, o těch jsem věděla teprve od roku
1988, když jsme slyšeli zahraniční vysílání. Co jsem se přitom dozvěděla,
bylo velmi nečekané. Rozsah angažovanosti Jaromíra Šavrdy mě zaskočil,
nedařilo se ho vydírat ani zastrašovat. O jeho osudech v údobí, kdy ho
normalizace zbavila i těch posledních
iluzí o možnosti obrody komunistické
ideologie, jsem se dozvěděla s velkým časovým odstupem. Jaromír Šavrda skutečně pomáhal zakázaným
autorům, vydával svou samizdatovou
edici na území okupované země a byl
za svou činnost a postoje perzekvován, poznal naprosto nové prostředí
a napsal o něm, dostal se však k těmto nezvyklým zkušenostem proti své
vůli, rozsudky komunistické justice.
Poznal nové lidi. Získal mezi nimi přátele, spojily ho s nimi útrapy, které vyměřil komunistický režim disidentům.
Myslím, že Cena Jaromíra Šavrdy by
našeho bývalého profesora českého
jazyka hodně potěšila…“

Narodil se v Ostravě 25. května 1933
a zde také v nedožitých 55 letech
zemřel 2. května 1988. Pracoval
jako knihovník, středoškolský učitel a novinář. V roce 1972 založil
vlastní samizdatovou edici Libri prohibiti. Bylo mu znemožněno věnovat
se zaměstnání odpovídajícímu jeho
vzdělání, pracoval manuálně, ale
kvůli zdravotním problémům odešel
do invalidního důchodu. Byl šikanován a pronásledován pro své aktivní působení v samizdatu a na konci
70. let přišlo první uvěznění. Kladlo se
mu za vinu, že opsal nejméně čtrnáct
knih. Měly mezi nimi být Úsměvy Jana
Masaryka, Solženicynovo Souostroví Gulag, Švandrlíkovi Černí baroni či
povídky Šimka a Grossmanna. Druhý
trest, který nastoupil v roce 1983, měl
na jeho zdraví fatální vliv. „Jaromírův
zdravotní stav byl velice vážný, ubral
osmnáct kilogramů a těžce se pohyboval,“ popisuje Dolores Šavrdová
druhé věznění svého muže. Marné
byly dopisy tehdejšímu prezidentovi
Gustávu Husákovi, které mu kromě
zástupců československé opozice
posílali i mnozí evropští spisovatelé.
Všichni upozorňovali na podlomené
zdraví muže, který se provinil opisováním knih na stroji. Jako spisovatel byl Šavrda nesmírně všestranný;
psal detektivky, sci-fi povídky, básně,
divadelní hry, literárně zpracoval rovněž své zkušenosti s pronásledováním státní bezpečností a s pobytem
v komunistickém vězení. Na počest
Šavrdovy samizdatové edice byla pojmenována knihovna shromažďující
nejen československou, ale i polskou,
ruskou či ukrajinskou samizdatovou
a exilovou literaturu.
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PROČ UDĚLUJEME
CENU JAROMÍRA
ŠAVRDY?

Životní postoj
a morální odkaz
Jaromíra Šavrdy jsou
i v dnešní společnosti
stále aktuální.

„Nakonec... zvítězily rozumné názory
na jeho čin, dostalo se mu všech poct,
které přísluší zachránci lidstva, ale
pocty jsou pro člověka konec konců
málo důležitou záležitostí. Zvlášť,
když se udělují in memoriam.“ (z povídky Past na myši)
Občanské sdružení PANT usiluje o to,
aby osudy a činy statečných a čestných lidí z období mezi únorem 1948
a listopadem 1989 nebyly zapomenuty. Takových postojů a skutků si
současný mediální průmysl nevšímá,
a proto považujeme za důležité, aby
se informace o zločinech komunismu
dostaly mezi lidi, aby mladá generace
slyšela o praktikách totalitního komunistického režimu v Československu. Cena Jaromíra Šavrdy ukazuje
míru nesvobody na osudech konkrétních lidí, kteří se porušování lidských
práv postavili.

Členové výboru
Členy výboru udělujícího Cenu Jaromíra Šavrdy jsou předseda Občanského sdružení PANT Petr Pánek
a signatáři Charty 77 a blízcí kolegové
Jaromíra Šavrdy:
Dana Němcová
Tomáš Hradílek
Václav Malý
Jiří Gruntorád
Cenu Jaromíra Šavrdy doposud
obdrželi:
2008 – Antonín Huvar
2009 – Eva Vláhová
2010 – Václav Havel
2011 – František Zahrádka
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ANTONÍN
HUVAR

Prvním laureátem se v roce 2008
stal papežský prelát ANTONÍN
HUVAR (1922–2009). Po absolvování
bohosloveckých studií působil ve Vizovicích, kde byl 26. září 1948 zatčen
a jako jeden z prvních politických
vězňů odsouzen na deset let. Prošel
řadou komunistických převýchovných
institucí, nelidských kriminálů, čtyři
roky strávil v uranovém dole. Po propuštění byl zbaven státního souhlasu,
ale přesto se věnoval práci s mládeží,
publikoval prostřednictvím samizdatu

a psal relace pro zahraniční rozhlas.
V duchovní správě mohl opět působit
až od roku 1967. V 90. letech přednáší
na Bohoslovecké fakultě Palackého univerzity. Antonín Huvar zemřel
22. září 2009.
„Nikdo nemůže omýt krev generála
Píky, Toufara, Basovníka, Gojdiče,
ale nikdo ani necítí nutnost omluvy za všechnu kolaboraci, za zradu.
K opravdovému pochopení části bolestné cesty bychom museli projít

laureát prvního ročníku
Ceny Jaromíra Šavrdy

množstvím převýchovných center.
Kolik jich bylo jen v Čechách! Kdo
musel vydávat svědectví na Pankráci,
v Bartolomějské, v Ruzyni, na Borech,
v Litoměřicích, Kartouzích, Příbrami, Mladé Boleslavi, Jáchymově,
na Tmavém dole, na Mírově, v Brně,
v Uherském Hradišti, v Ostravě, Opavě, Ilavě, Leopoldově, kde byli v lágrech a na všech nemožných šachtách...“
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EVA
VLÁHOVÁ

Druhou oceněnou byla roku 2009
EVA VLÁHOVÁ (* 1943 v Ostravě).
Je dcerou politického vězně z 50. let
Ladislava Retta. Předsedkyně občanského sdružení Dcery 50.let a členka
výboru ostravské pobočky Konfederace politických vězňů byla v letech
1994-1998 členkou zastupitelstva
Města Ostravy, kde řídila sociální komisi.
EVA VLÁHOVÁ O SOBĚ
„Po pěti měsících od maturity jsem
s pomocí matky nastoupila k Vítkovickým stavbám jako kreslička. S nálepkou dcera politického vězně jsem
bojovala až do doby první rehabilitace

otce. Při zaměstnání jsem vystudovala večerně abiturientský kurz s maturitou na Průmyslové škole stavební.
Po mateřské jsem změnila zaměstnání a od roku 1974 až do roku 1999
jsem byla zaměstnána v investicích
na Severomoravském ředitelství spojů, později Český Telecom.Mám dceru
a syna a 5 vnoučat.“
EVA VLÁHOVÁ O SVÉM OTCI
„Můj otec Ladislav Rett (1908-1976)
byl absolvent právnické fakulty
Univerzity Karlovy, sociální demokrat a v letech 1945-1948 zastával
funkci přednosty právního oddělení
OKD v Karviné, po roce 1948 jsme

laureátka druhého ročníku
Ceny Jaromíra Šavrdy

se museli vystěhovat do Michálkovic
a později do Ostravy a otec pracoval v investicích. Od r. 1951 byl dán
do výroby a pracoval jako skladník
na koksovně Generála Svobody.
V roce 1954 byl přímo v zaměstnání
zatčen a odsouzen pro trestný čin velezrady s tím, že se pokusil rozvrátit
lidově-demokratické státní zřízení
se svými přáteli, a to arch. Kučerou
a J. Pospěchem. Byl odsouzen na
11 let. Svůj trest si odpykal v uranovém lágru Příbram-Bytíz a věznicích
Leopoldov a Pankrác. Domů se vrátil
s podlomených zdravím na amnestii
r. 1960.“
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VÁCLAV
HAVEL

Třetím nositelem Ceny Jaromíra
Šavrdy se v roce 2010 stala nejvýraznější osobnost českého politického
i kulturního života 2. poloviny 20. století, VÁCLAV HAVEL (1936–2011).
Od roku 1971 bylo jeho jméno uvedeno v tajných směrnicích mezi autory,
jejichž knihy byly vyřazeny z knihoven a edičních plánů nakladatelství,
a stejně jako Jaromír Šavrda byl
i Václav Havel komunistickým režimem pronásledován a vězněn v 70.
a 80. letech. Před památkou Jaromíra
Šavrdy se sklonil hned 3. ledna 1990,
kdy při návštěvě Ostravy položil kvě-

laureát třetího ročníku
Ceny Jaromíra Šavrdy

tiny na jeho hrob. Rovněž propůjčil
Jaromíru Šavrdovi in memoriam Řád
Tomáše Garrigua Masaryka. „Ti chartisté, kteří nebyli v Praze, nestýkali se
spolu navzájem a neměli to zázemí,
tak ti strašně zkusili. Opravdu je třeba si historii osvěžovat, pamatovat,
připomínat. To patří k naší identitě,
znát vlastní minulost,“ uvedl při dvacátém výročí Šavrdovy smrti Václav
Havel. Předání Ceny Václavu Havlovi
proběhlo v Praze v knihovně Libri prohibiti, kde je uložena část Šavrdovy
pozůstalosti.

Václav Havel při neformálním ceremoniálu uvedl, že je důležité připomínat lidi, kteří měli odvahu si stát
za svými názory. „Takových postojů
a lidí je třeba i dnes, i když samozřejmě ten disent bude mít jinou podobu
a formu,“ prohlásil.
10. prosince 2010 viděli návštěvníci
III. ročníku konference o výuce soudobých dějin I mlčení je lež, která je
s oceněním od roku 2008 spjata, předávání ocenění v krátkém dokumentu.
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FRANTIŠEK
ZAHRÁDKA

FRANTIŠEK ZAHRÁDKA (*1930) byl
v roce 1949 odsouzen na dvacet let
za aktivní činnost ve skautském hnutí
odporu proti novému režimu. Dvanáct
roků strávil v uranových dolech, propuštěn byl v roce 1963. Později se
zapojil do vzniku K 231 a stal se jeho
tajemníkem. V roce 1990 založil pobočku Konfederace politických vězňů
v Příbrami a podílel se na vybudování
ojedinělé expozice Muzea III. odboje a Památníku obětem komunismu
Vojna u Příbrami, jejichž posláním je
shromažďovat a zveřejňovat doklady o zločinech komunismu a odboji

laureát čtvrtého ročníku
Ceny Jaromíra Šavrdy

proti němu. „Nejen vlastním životním
příběhem politického vězně a aktivní
činností,“ uvedl Petr Šimíček, člen
Občanského sdružení PANT, „ale
zejména neúnavnou prací směřující
ke zlepšení informovanosti o letech
1948–1989 podává František Zahrádka osobní svědectví o realitě komunistického Československa i o praktikách totalitního režimu.“
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V roce 2012 bude Cena Jaromíra Šavrdy
slavnostně předána panu LUĎKU ELIÁŠOVI
„Dost často chodím mezi vás, studenty, když o to máte zájem, a vyprávím vám svůj příběh prostě proto, že i dnes se
můžete občas dočíst, že v jednom českém městě proběhla manifestace asi pěti set mladých lidí, kteří pořvávali `Nic než
národ!` a `Čechy Čechům!` a kteří by docela rádi poslali tu Romy, tu Vietnamce, tu Židy, pokud tu ještě nějaké viděli,
do plynu... Myšlenky plné zla a nerovnosti mezi lidmi stále existují, a poněvadž vy budete brzy těmi, co převezmou otěže
nad potahem, kterému se říká naše vlast, Tak abyste nezapomněli, že tohle nebezpečí tady je, a byste to, co vám teď
říkám, brali jako varování... ”
Úryvek z vystoupení Luďka Eliáše na středoškolské konferenci na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě–Porubě
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LUDĚK
ELIÁŠ

Narozen 1923 ve Slaném. Divadelní
a filmový herec, moderátor a publicista se k divadlu dostal paradoxně
v terezínském ghettu. Byl tam, stejně jako desítky tisíc dalších Židů,
deportován v únoru 1942. Odtamtud
byl transportován do vyhlazovacího
tábora v Osvětimi, kde se stal číslem
A 2026 (osobně se setkal s „doktorem“ Mengelem). Přežil i Birkenau,
Sachsenhausen, nálety a pochod smrti.
Po válce absolvoval vojenskou službu, pak působil v několika divadlech
(Slaný, Písek, České Budějovice)
a v roce 1956 zakotvil natrvalo v Ostravě v divadle Petra Bezruče. V letech
1961–1966 se stal dokonce jeho ředi-

laureát pátého ročníku
Ceny Jaromíra Šavrdy

telem. Postupně se začal uplatňovat
v televizi a rozhlase jako moderátor
a šéfredaktor.
Po okupaci 21. srpna 1968 se ve snaze o pravdivé informování veřejnosti
ujal role televizního moderátora v improvizovaném studiu České televize
a přímo se tak podílel na svobodném
pookupačním vysílaní. To bylo zajištěno v opravdu „polních podmínkách“
z vysílače v Ostravě-Hošťálkovicích
a statečná televizní osádka vysílala
až do posledních dramatických chvil,
než toto necenzurované zpravodajství ukončili sovětští vojáci...
Luděk Eliáš je ve svých téměř deva-

desáti letech neuvěřitelně činorodý,
pravidelně navštěvuje střední školy a vypráví studentům své zážitky
z doby války i pohnutých dní srpna
1968 a následné normalizace. Letos
dokonce se svými kamarády připravili
velkou historickou soutěž o dějinách
20. století pro studenty ostravských
škol.
Dokument Holocaust v životě Luďka
Eliáše z cyklu Sami proti zlu (Občanské sdružení PANT, 2011) najdete
na Youtube.com > Holocaust v životě
Luďka Eliáše.
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DOLORES
ŠAVRDOVÁ
(1931–2012)
8. července 2012 zemřela Dolores
Šavrdová, manželka ostravského
spisovatele, disidenta, politického
vězně a signatáře Charty 77 Jaromíra
Šavrdy. Statečné ženě, která vedla
dlouholetý boj s představiteli komunistického režimu a jeho institucemi
za lidské zacházení s vězněným mužem, bylo osmdesát jedna let.
Dolores Šavrdová se narodila
26. dubna 1931 v Brně a dětství prožila ve Fulneku a v Hranicích na Moravě. Počátkem sedmdesátých let se
v Ostravě seznámila s Jaromírem Šavrdou, kterého pak provázela životem
a po jeho předčasné smrti pečovala
o jeho odkaz. Dolores Šavrdová, která
v roce 1987 rovněž podepsala Chartu 77, s manželem neúnavně čelila
komunistické šikaně, odposlouchávání a pronásledování. Byt manželů
Šavrdových v Ostravě-Zábřehu byl
v době normalizace centrem protirežimní opozice a místem setkávání
signatářů Charty 77 z Ostravy i okolí. Po pádu režimu v roce 1989 se
ukázalo, že do jejich bytu byla tajně
umístěna odposlouchávací zařízení
a někteří z dávných návštěvníků byli
agenty StB.
Seznámili jsme se nejdříve písemně,
když jsem dával dohromady scénář
z díla jejího muže Jaromíra. V dopise,
ve kterém jsem jí poslal jakýsi životopisný úvod ke zmíněnému představení, aby mi k tomu případně řekla
svoje, se mi podařilo překřtít Jaromíra Šavrdu na Jaroslava. Velice jemně

a ohleduplně mne na to upozornila
a utěšovala: „Netrapte se pro pár
překlepů (probůh, ono tam toho bylo
snad ještě víc? Teď mi to dochází!
pozn. pisatele), budiž Vám útěchou,
že Svobodná Evropa oznámila úmrtí
J. Š. následovně: Ve večerních hodinách zemřel Jaromír Šabata… Kdybyste nežádal opravy, vůbec bych to
nekomentovala.“
Jinde zase uvádí: „…mám velkou
prosbu, nepište nic o mně, byla jsem
jenom Jaromírova manželka.“
Ano, „jenom“ manželka. Ale se vším
všudy, co k tomu tehdy patřilo, v tom
režimu tvrdé perzekuce, na kterém
si bolševik dával na Ostravsku dost
záležet. Protože disidenty tento kraj
nijak neoplýval, snažil se ty, co tam
měl, zadupat do země. A tato „jen“
manželka dovedla přinutit estébáky,
kteří u nich přišli dělat domovní prohlídku, vyzout si boty.
Takhle na to vzpomíná její muž
ve svých vzpomínkách:
…Zvoní telefon. Nečekám na nic
a zvednu ho.
Dolores. Pravidelný dopolední dispečink: co je dnes nutno sehnat, zařídit
a obstarat, co bylo v poště, co dělají
kočky, co je nového.
„Zrovna tu mám domovní prohlídku,“
povídám.
Za půl hodiny je Dolores doma
a spustí bandurskou.
„Jak to, že mi tu chodíte v botách?“
„Jsme ve službě, paní,“ štětí se pan
Pištora.
„Ale jak já k tomu přijdu, já jsem pracující žena, a vy mi tu děláte takový

nepořádek a ještě mi tu roznášíte špínu z ulice!“ Zlatá Dolores: s překvapením zjišťuji, že je vlastně mnohem
statečnější než já. Potom se sebere
a jde do kuchyně. Jeden z policajtů
utíká za ní, patrně z obavy, že by mohla nenápadně odstranit mrtvolu domovního důvěrníka, bednu dynamitu,
krabici marihuany nebo jiný předmět,
důležitý pro trestní řízení.
Za pět minut přináší šálek vonící horké kávy. Postaví ho přede mne.
„Vám nedám,“ říká panu Pištorovi, „vy
byste to bral jako úplatek.“
„Ale nemůžete nám tady tak chodit,“
odpoví a škaredě se na ni podívá.
Míchám kávu a cinkám lžičkou. Káva
voní.
„Co bych nemohla?“ opáčí Dolores,
„jsem tu doma.“
Občas jsme si po té premiéře vyměnili
pár řádků, chtěla vědět, jak se máme,
jak si vede divadlo, a měla radost,
když jsem jí napsal, protože ona,
„stará bába“, nikam nechodí a žije
si sama. Vidím před sebou i po těch
letech její v pravém slova smyslu
laskavý obličej a jsem rád, že mi bylo
dopřáno se s ní setkat. Pár dní před
jejím skonem jsem si říkal, že jsem jí
už dlouho nenapsal, i když dobré bych
si musel vymyslet, aby se tím nedobrým nermoutila.
A místo toho píši tento posmutnělý
nekrolog.
Radim Vašinka
převzato z www.orfeus.cz
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„JAK TO VIDÍ
VÁCLAV MALÝ“

Přepis rozhlasového pořadu
„Jak to vidí Václav Malý“
z 2. prosince 2011
Vladimír Kroc: Občanské sdružení
PANT letos už počtvrté udělovalo
Cenu Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě. Vy jste členem výboru
a vlastně jste jeden z těch, kteří rozhodují, kdo dostane cenu. Nejprve
možná připomeňme, kdo byl spisovatel Jaromír Šavrda?
Václav Malý: To byl opravdový hrdina.
On žil v Ostravě, byl to středoškolský
učitel, který po roce 1968, po srpnové
okupaci, byl vyhozen ze školství, nicméně to byl člověk, který šel za svým
cílem a on založil edici Libri prohibiti,
kde se snažil vydávat knihy, které oficiálně vydány nemohly být. Například
vydal Souostroví Gulag. A na jeho
práci tedy navazuje, a to bych tady při
té příležitosti chtěl zdůraznit, jeden

muž, kterého si velmi vážím, pan Jiří
Gruntorád, který vede knihovnu Libri
prohibiti, která má sídlo v Praze, Senovážné náměstí 2. Jaroslav Šavrda
byl podroben opravdu velké persekuci, byl to zároveň spisovatel, básník,
ale především člověk, který se nezlomil. Ono se mluví o mnohých významných osobnostech 60., 70., 80. let.
Myslím si, že se nespravedlivě zapomíná na tohoto muže. Protože poměry třeba za doby normalizace v Praze
a v Ostravě byly velmi rozdílné. A já
vůbec pro ty Ostraváky začínám mít
více a více sympatií. Minule jsem zmínil, že se mi líbila představení ostravských divadel při Týdnu ostravských
divadel v Praze. Teď přicházím do styku třeba s tou skupinou Občanského
sdružení PANT. To jsou bezvadní mužové a právě to byl jejich nápad, že se
bude udělovat cena tohoto opravdu
dobrého, hrdinného muže Jaromíra
Šavrdy. A letos cenu dostal pan Fran-

tišek Zahrádka. Taková podivuhodná
postava, člověk velmi optimistický,
skaut, který koncem 40. let převáděl
přes hranice. Za to si potom odseděl
13 let v lágrech, ale nikdy se nevzdal
nějaké aktivity, nestěžuje si, nepláče,
neříká: to byl ztracený život, ale je to
člověk plný energie. Takže já jsem se
zúčastnil předání této ceny. A takový
optimismus, nebo opravdu vyzařující
světlo z tohoto dnes už tedy úctyhodného kmeta, ale který má obrovsky mladistvé smýšlení. Takže jsem
rád, že můžu být přítomen takovýmto
aktivitám, protože mě to vždycky povzbudí. Člověk je zavalován takovými negativními zprávami a najednou
tady vidíte čisté lidi. Jak ty Ostraváky
z toho sdružení PANT, tak třeba letošního vyznamenaného pana Františka Zahrádku.
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Ač z toho budou jistě vzteklí
Hlásím všem složkám StB
Za to co let jsem prožil v pekle
Už brzy půjdu do nebe…
Jaromír Šavrda, PF 1988
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