
Zdeněk Jirásek 

Pan Jirásek se narodil 12.12.1958 v Chrudimi, většinu svého života pak prožil ve Slatiňanech. 
Okolo prvního roku života dostal nějakou závažnou nemoc, proto strávil delší čas v pardubické 
nemocnici. 

Roku 1964 nastoupil do školy ve Slatiňanech. Studium na základní škole ukončil roku 1974 a 
nastoupil na střední školu strojní průmyslovou v Ústí nad Orlicí. Roku 1978 dokončil studium na 
této škole. Před touto školou podepsal smlouvu s ČSAD Chrudim. Po dokončení studia na této 
škole odešel pracovat do ČSAD Chrudim jako dispečer. Roku 1978 mu přišla povolávací listina a 
on musel narukovat do VTJ v Písku. Komplikace, dopis z Londýna. Vojenský výslech, podezření ze 
zrady. Po tomto incidentu byl převelen do Chebu k ženijní jednotce.  

Po ukončení vojny se vrátil zpět do ČSAD. Po nějaké době dostal úkol přepravit důležitou zásilku, 
řidič měl schůzi, nemohl řídit, proto zásilka nedorazila v čas. Ze vzteku spočítal, kolik peněz 
prodělají v době schůze. V důsledku tohoto činu byl přeřazen na pomocné práce a doporučené 
studium VUML, do kterého nenastoupil. Po dvou letech nastoupil zpět na dispečera. Roku 1994 
odjel na olympiádu do Helsinek. Při cestě zpátky zapomněl letenku na stolku a nestihl letadlo. 
Tento problém se vyřešil a dorazil domů bez dalších postihů.  

Telefonicky si objednal Chartu 77. Podepsal petici proti komunismu. Sedmnáctého listopadu byl na 
školení trenérů atletiky a informace o tom, co se vlastně stalo, se k němu dostala až o dva, tři dny 
později. Byl to jeden z prvních lidí, který založil Občanské fórum v Chrudimi. Ve fázi, kdy už 
komunismus upadal, se postavil v Chrudimi na kašnu a vykřikoval různá protikomunistická hesla. 
Postupně se k němu začali připojovat lidé a začali jeho tvrzení podporovat. Při této činnosti byl 
natočen agenty StB a bylo mu zasláno předvolání k podání svědectví k události. K podání 
vysvětlení se nedostavil. Občanské fórum skončilo pro názorové rozpory. 


