
Milý Maxim, 

volám sa Fedor Gál, narodil som sa v marci 1945 v koncentračnom tábore Terezín. Poznám cenu 
slobody. V Novembri 1989 som spoluzakladal hnutie Verejnosť proti násiliu a bol od počiatku členom 
jeho vedenia. Bolo to vrcholné obdobie môjho života a našich životov. Napriek mnohým omylom 
a chybám, ktorých sme sa dopustili, šlo o podstatný okamih našich moderných dejín. Trúfam si 
povedať, že najpodstatnejší od konca druhej svetovej vojny.  

Žijeme už viac ako tridsať rokov v otvorenej a demokratickej spoločnosti. Nie je to cesta ružovou 
záhradou, ale my sami sme jej tvorcovia. Stálo a stále to stojí za obete. 

Sledujem dianie v Bielorusku s úctou. Sledujem príbehy ľudí, ktorí sa nenásilne bránia násiliu. Cítim sa 
ako jeden z Vás. Som si istý, že svoj zápas vyhráte.  

Prajem Vám osobne, a všetkým Vaším blízkym odvahu, výdrž, zdravie. 

Fedor Gál 

F
e

d
o

r 
G

á
l ->

 M
a

xi
m

 Z
n

a
k



Fedor Gál (nar. 1945)
slovenský politik a sociolog, spoluzakladatel 
a pozdější předseda hnutí Verejnosť proti násiliu

Po vystudování Střední průmyslové školy chemic-
ké ve Zlíně pracoval několik let jako dělník v che-
mických továrnách a dálkově studoval vysokou 
školu chemicko-technologickou v Bratislavě. 
V roce 1992 se stal doktorem ekonomických věd 
na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
V období existence ČSSR patřil ke známým di-
sidentům. V listopadu 1989 se aktivně zapojil do 
Sametové revoluce v Bratislavě a spoluzaložil zde 
občanské politické hnutí Verejnosť proti násiliu. Po 
rozpadu federace v roce 1992 se odstěhoval do 
Prahy, kde se mj. věnoval podnikatelským akti-
vitám; spoluzaložil nakladatelství G plus G a TV 
NOVA.  Od roku 2009 se věnuje zejména filmové 
dokumentaristice.

Maxim Znak (nar. 1981)
právník, expert několika mezinárodních programů, 
např. Světové banky a Rozvojového programu 
OSN

V roce 2020 se stal právníkem volebního štábu 
Viktara Babaryky, po zahájení aktivních povoleb-
ních protestů byl zvolen členem prezidia Koordi-
nační rady, následně zadržen a nyní čelí obvinění, 
že vyzýval k činům, jež vedou k poškození národní 
bezpečnosti státu. Ve vězení držel hladovku. Je 
ženatý, má syna. Věnuje se sportu (běh na dlouhé 
tratě, triatlon) a zpěvu vlastních písní.

 Fedor Gál
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