Seznam příloh
Příloha č. 1: Ján Lacko v Cibulkově seznamu (obrázek)

Příloha č. 2: Ivan Niňaj v Cibulkově seznamu (obrázek)

Příloha č. 3: Rozhovor s Petrem Vichnarem (text)
Dokázal byste si Jána Lácka a Ivana Niňaje představit jako tajné informátory StB?
Těžko říci, nemám dostatečné informace a nerad bych někomu křivdil. Při lustračním řízení
v roce 1993 jsem se dozvěděl, kdo mě sledoval a podával o mně zprávy a některá jména mě
dost překvapila. Šlo ale o kolegy z pražské redakce, Slováci tam nefigurovali.
Byl jste i vy někdy komunistickou policií lákán k externí spolupráci?
Ano, spolupráci jsem odmítl.
Dnes už jména Lacko a Niňaj v oficiálních seznamech ministerstva vnitra nefigurují (a
nikdy snad ani nefigurovaly). V Cibulkových seznamech se o nich od jara roku 1992
vedou záznamy. Jaká může být potencionální příčina jejich uvedení v C. seznamech?
S Ivanem Niňajem jsem před lety o této věci diskutoval. Vysvětloval mi, že slovenští
komentátoři museli podepsat cosi jako vázací akt, aby mohli cestovat na služební cesty do
zahraničí. Dušoval se, že nikdy o nikom nepodával žádná hlášení. Pouze vyplňoval zprávy
ze zahraničních cest.
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V jaké fázi hokejového MS v roce 1992 nebyli slovenští komentátoři připuštěni k
vysílání do Prahy?
Základní skupina, v níž byl československý výběr, se hrála v Bratislavě. Tam ještě působili
oba jmenovaní. V té době vyšly Cibulkovy seznamy a do Prahy na play off už přijeli
„náhradníci“.
Mluvil jste s nimi někdy o dané kauze, pokud ano, měli pro zákaz generálního vedení
ČST pochopení?
Mluvil jsem pouze s Niňajem, a ten se rozhodnutí divil…
V průběhu roku 1992 už vedle sebe existovaly tři televizní instituce: Česká televize,
Slovenská televize a federativní Čs. televize. Předpokládám správně, že všechny tři
televize na sportovním přenosu kooperovaly, ale hlavní slovo měla ČST?
Ano.
Takže jejich konec v roce 1992 v S. televizi znamenal automaticky i konec v ČST?
V té době ano, ale ve slovenské pak po rozdělení federace pokračovali.
Snažili se oba zmiňovaní proti uvedení v údajných seznamech tajných spolupracovníků
StB ohradit?
Moc se na to nepamatuji.
Jak vůbec společnost tehdy vnímala neověřené seznamy?
Cibulkovy seznamy nebyly oficiálním materiálem, ale měly na tehdejší veřejné mínění dost
velký vliv.
Probírala se pravdivost seznamů i na půdě Československé, potažmo České televize?
Byla to složitá situace. Hovořilo se o tom, vždyť v seznamech figurovalo i několik redaktorů
České televize. V Československé televizi museli řediteli oficiální lustrační osvědčení
vydané zvláštní komisí předkládat pouze osoby nominované na vyšší stupeň řízení. K tzv.
“Baštově komisi“ jsem musel i já na začátku roku 1993, KDY MĚ ŘEDITEL Ivo Mathé
pověřil dočasným vedením redakce.
Lackova a Niňajova profesní kariéra po rozdělení Československa v roce 1993
pokračovala. Lacko pracoval pro Radio Twist a Niňaj se vrátil k hokeji do samostatné
Slovenské televize. S odstupem času a s několika případy neoprávněně uvedených lidí
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v Cibulkových seznamech se seznamy staly dokonce i tématem soudních sporů, a tak
důvěra v ně ve společnosti velice poklesla, a asi i proto oba zmiňovaní neměli problém
s hledáním staronové práce, nemám pravdu?
Ano, tak nějak to bylo.
Příloha č. 4: Rozhovor s Jiřím Baumrukem
Hokejové mistrovství v roce 1992 bylo první velkou pořadatelskou událostí
československé federace od pádu komunistického. Dokázal byste popsat přípravy
televize na akci?
Přípravy trvaly dlouho. Byla to vůbec první velká společná sportovní akce české a slovenské
části Československé televize, takže veškerá organizace zabrala mnohem více času.
V roce 1992 jste šéfoval Redakci sportu Československé televize právě vy. Rozhodoval
jste tehdy o tom, že Lacko a Niňaj nebudou dále komentovat na MS 1992 v Praze?
Já jsem o tom nerozhodoval. To je mylná informace. Tehdy o propouštění zaměstnanců
rozhodovalo generální vedení ČST.
Jaký důvod mělo vedení k jejich propuštění?
Každý zaměstnanec Československé televize musel mít lustrační osvědčení podepsané
ministrem vnitra Jánem Langošem. Pochopitelně muselo být osvědčení bez záznamu. To
potvrzovalo, že lidé za režimu nespolupracovali s KSČ ani s jejími tajnými orgány. Česká
část ho předkládala už v roce 1991.
Takže byli odejiti na základě pozitivního lustračního osvědčení?
Jsou tu dvě potenciální varianty, kvůli kterým Lacko s Niňajem nedostali povolení ke
komentování zápasů v Praze během MS 1992. První důvodem může být fakt, že se
doopravdy v jejich lustračním osvědčení našly záznamy o spolupráci se StB. Druhý důvod
by potenciálně mohl být takový, že lustrační osvědčení předložit nechtěli nebo ho neměli.
Nevím přesně, jestli po zaměstnancích slovenské části televize bylo vyžadováno.
Těsně před hokejovým mistrovstvím vyšly Cibulkovy seznamy, které Lacka a Niňaje
označují jako agenty StB. Nemohly mít na jejich propuštění vliv?
Cibulkovy seznamy odněkud unikly, vycházely tehdy v novinách. Spíš se jednalo o
komerční záležitost, protože u většiny jmen chyběly usvědčující materiály. Vedení ČST je
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tehdy absolutně nebralo v potaz, orientovalo se pouze na základě lustračního osvědčení.
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