Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
panu MUDr. Jaroslavu Hanzelovi, nar. 1956,
dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., neboť skrze pořádání besed v roce 1986
s panem Jaroslavem Foglarem a vydání a šíření knihy Píseň úplňku se zasadil o šíření
ideálů Junáka spjatého s demokratickým zřízením a dále svými filmovými snímky
natočenými v roce 1989 propagoval svobodu slova,
a dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb., neboť v roce 1989 na území tehdejšího
SSSR vystupoval v množství médií s informacemi o politických poměrech
v Československu, o přítomnosti protikomunistického disentu a o jeho činnosti,
o represivním působení státně-mocenských složek vůči tomuto hnutí, a dále v SSSR pan
Jaroslav Hanzel šířil své filmové snímky informující o situaci v Československu
a inicioval přijetí rezoluce MADO dne 29.10.1989 v Čeljabinsku „K událostem v ČSSR
z roku 1968 a k zatýkání a perzekucím představitelů čs. demokratického hnutí probíhající
z ledna 1989.“
Pan MUDr. Jaroslav Hanzel v rámci své snahy o rehabilitaci spisovatele pana Jaroslava
Foglara a jeho díla organizoval ve druhé polovině 80. let 20. století veřejné besedy s tímto
spisovatelem a v této souvislosti se autorsky významným způsobem podílel na publikaci „Píseň
úplňku“, jež byla na těchto besedách šířena a jež seznamovala čtenáře s ideály hnutí Junák
a připomínala první republiku a její demokratické zřízení. Tisk této publikace ve značném
nákladu přesahujícím 20 000 kusů zajistil pan MUDr. Jaroslav Hanzel vlastními silami. Dále
pak pan MUDr. Jaroslav Hanzel v rámci své protikomunistické činnosti vyvíjené na území
tehdejšího Československa natočil v roce 1989 v Československu dva filmové snímky,
Československá tabu 1968 – 1989, který obsahuje mimo jiné rozhovory činěné s představiteli
disentu v Československu a záběry násilného potlačení občanských nepokojů z ledna roku
1989, a filmový rozhovor s panem Alexandrem Dubčekem. Oběma těmto snímkům je společná
svobodná výměna kritických názorů na komunistický režim.
V roce 1989 podnikl pan MUDr. Jaroslav Hanzel cestu do bývalého SSSR, kde jeho
činnost spočívala ve vystupování v tamních médiích (např. rozhlasové stanice v Moskvě
a Talinu; televizní stanice v Leningradu), kde informoval o politických poměrech
v Československu, přítomnosti protikomunistického demokratického disentu a o jeho činnosti
a o represivním působení státně-mocenských složek vůči tomuto hnutí. Rozhovory obdobného
obsahu pak pan MUDr. Jaroslav Hanzel vedl také s významnými osobnostmi demokratického
proudu v tehdejším SSSR, například s panem Sergejem Anafasjevem a panem Vitalijem
Korotičem. Pan MUDr. Jaroslav Hanzel rozšířil mezi některé z představitelů Nejvyššího sovětu
SSSR také své dva výše uvedené filmové snímky. Pan MUDr. Jaroslav Hanzel rovněž
na ustavujícím sjezdu MADO inicioval dne 29.10.1989 v Čeljabinsku přijetí rezoluce nazvané
„K událostem v ČSSR z roku 1968 a k zatýkání a perzekucím představitelů čs. demokratického
hnutí probíhající z ledna 1989“. Jejím obsahem bylo prohlášení, že vstup vojsk Varšavské
smlouvy dne 21.08.1968 na území Československa byl aktem okupace a požadavek, aby
politické vedení Československa dodržovalo mezinárodní smlouvy o lidských právech, jejichž
bylo smluvní stranou.
Etická komise svým rozhodnutím ocenila rozsah protikomunistické činnosti pana MUDr.
Jaroslava Hanzela jak na území Československa, tak na území Sovětského svazu.

