TISKOVÁ ZPRÁVA

ALDIS CILINSKIS
V PRAZE
2. srpen 2013; Praha

Lotyšský disident Aldis Cilinskis,
který protestoval proti srpnové okupaci 1968,
vystoupí v Praze
Ve středu 21. srpna 2013 se od 19.00 hodin v prostorách Knihovny Václava Havla
(Řetězová 7, Praha 1) uskuteční beseda s Aldisem Cilinskisem z Lotyšska, který za
protesty proti okupaci Československa v roce 1968 strávil 4 roky v sovětských
psychiatrických zařízeních. Besedu pořádá Knihovna Václava Havla a Ústav pro
studium totalitních režimů.
U příležitosti 45. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy zavítá do Prahy Aldis Cilinskis
z lotyšské Rigy, který byl za psaní nápisů proti okupaci Československa v roce 1968 tvrdě
perzekvován sovětským mocenským aparátem.
Ve středu 21. srpna proběhne v Knihovně Václava Havla (Řetězová 7, Praha 1) od 19
hodin beseda s panem Aldisem Cilinskisem, kterou bude moderovat rusistka Michaela
Stoilová, která se odborně zabývá tematikou protestů v roce 1968.
Aldis Cilinskis přijede do Prahy dřív a 20. a 21. srpna bude k dispozici novinářům.
Návštěvu Aldise Cilinskise organizuje Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a
Knihovna Václava Havla (KnVH), které tak navazují na obdobné akce z minulých let:
 v roce 2008 návštěva účastníků slavné demonstrace Osmi na Rudém náměstí a dalších
protestujících z Bulharska, NDR, Maďarska a Polska
(http://www.ustrcr.cz/cs/tiskova-zprava-navsteva-zahranicnich-disidentu).
 v roce 2009 návštěva „lotyšského Palacha“ Elijahu Ripse
(http://www.ustrcr.cz/cs/navsteva-lotysskeho-palacha-v-praze).
 vydání knihy Natalie Gorbaněvské „Poledne“ v roce 2012 a setkání v Knihovně
Václava Havla 30. 10. 2012
 (http://www.ustrcr.cz/cs/beseda-s-natalii-gorbanevskou-autorkou-knihy-poledne
http://www.youtube.com/watch?v=XBu1MNla0nI).
 příjezd sovětského disidenta Vladimíra Bukovského při příležitosti vydání jeho knihy
„A vítr se vrací“ a setkání v Knihovně Václava Havla 6. 3. 2013
(http://www.ustrcr.cz/cs/prezentace-knihy-a-vitr-se-vraci
http://www.youtube.com/watch?v=7MPK4z5qHZY).

Při příležitosti 45. výročí srpnových událostí roku 1968 spustí 15. srpna Ústav pro studium
totalitních režimů zvláštní webové stránky a kanál Youtube, na nichž budou k dispozici
kompletní biografické rozhovory s účastníky protestů proti okupaci, celkem 17 lidí z bývalého
Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a Německa. Kromě rozhovorů na stránkách
najdete také dobové i současné fotografie, archivní dokumenty a další materiály. Jedná se o
výsledek několikaleté práce skupiny Orální historie ÚSTR, která se mapováním protestů
zabývá a v roce 2010 k tématu vydala obsáhlou monografii Adama Hradilka „Za vaši a naši
svobodu“.
Aldis Cilinskis
(biografický portrét)
Narodil se v roce 1947 v Rize. Od srpna 1968 do května 1969 na různých místech Rigy a
Siguldy napsal přes 20 ruských i lotyšských nápisů protestujících proti okupaci
Československa („Sláva Dubčekovi“, „Pryč se sovětskými okupanty z Československa“ atp.).
Kromě nápisů také v březnu 1969 zalil barvou volební plakáty před volebními okrsky a
v dubnu 1969 polil sochu sovětského vojáka v parku červenou barvou.
Po zadržení v červnu 1969 strávil dva měsíce ve vyšetřovací vazbě KGB. Poté byl v
nepřítomnosti a bez možnosti se hájit odsouzen k časově neomezené psychiatrické „léčbě“.
Sovětské orgány takovýmto způsobem zneužívaly psychiatrii k potírání disidentů a dalších
nepohodlných osob, údajným „pacientům“ byly mimo jiné proti jejich vůli podávány
nebezpečné léky.
Aldis Cilinskis pobýval rok v rižské centrální vězeňské nemocnici, poté byl
transportován do leningradské Zvláštní psychiatrické kliniky spadající pod správu
ministerstva vnitra. Tam se setkal s jedním z účastníků demonstrace na Rudém náměstí
Viktorem Fajnbergem.
V září 1971 jej převezli zpět do centrální vězeňské nemocnice v Rize, odkud jej na
podzim 1972 soud nechal převést do běžné psychiatrické léčebny. Odtud ho v květnu 1973
propustili. Do dalších protestů ani do disidentského hnutí se nezapojil, pracoval jako dělník
v továrně na koženou galanterii a v tiskárně. Po roce 1991 pracoval jako hlídač, nyní je
v důchodu.
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