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době, kdy premiér v demisi Babiš dostal
od prezidenta Zemana doporučení, aby
vyjednával o vládě s komunisty a SPD,
jsem na sociálních sítích publikoval následující
poznámku: „Víte, jak vypadalo předání správy
na Volyni, konkrétně v Českém Malíně, v roce
1939 komunistům? Četníci stáli v pozoru před
stanicí, přijeli úředníci ze SSSR s vojáky, převzali úřední dokumenty, četníky a české úředníky
svázali a postříleli. Stanici zplundrovali, úřední
dokumenty spálili. Kdo byl ve vesnici označen
za kulaka, putoval do gulagu. Když po dvou letech převzali správu nacisté, mnozí Češi se
na Volyni vcelku pochopitelně radovali. Netušili, co je nacismus. Mysleli, že nic horšího než
komunismus není. V červenci 1943 napochodovali vojáci v německých uniformách do Malína
a přes čtyři sta převážně žen, dětí a starých lidí
upálili v kostele a stodolách. 104 mužů, 161 žen,
65 kluků do 14 let, 40 holčiček do 14 let. Jistě,
dnešní komunisté a nacisté jsou čajíček a nemají prsty v těch konkrétních vraždách. Odporné
však je, že se hlásí k těm samým ideologiím. Že
mluví podobným stylem, usilují o podobné věci.
Tahat je do vlády je nezodpovědnost, která prozrazuje až příliš o tomto národě, o úrovni občanského vzdělávání, o charakteru lidí, jako je Babiš, a o členech hnutí ANO, kteří s prásknutím
dveří neodejdou. Patří snad do stejné žumpy,
kde se peleší komunisté a nacisté?“
Poznámka na sociálních sítích – jak se říká –
probudila vášně. Lidé mi psali, že komunisté
a okamurovci by měli být ve vládě, protože si to
tzv. lid žádá. Přátelé mi vysvětlovali, že teprve
ve vládě se extremisté zdiskreditují. Nechme ale
stranou politiku, šlo mi vlastně o něco jiného.
A nejlépe to kdysi vyjádřil filozof Jan Patočka:
„Dějiny nejsou nějaký problém, nýbrž vztah,
odpovědnost… a na odpovědnosti je nejzajímavější, že se z ní nevysvlékneme, protože ji nosíme stále s sebou.“ Byli bychom nezodpovědní,
kdybychom nechali bez reakce, že se k moci derou lidé hlásící se k totalitním ideologiím. Proto
podporuji demonstrace proti Ondráčkovi, proti
Babišovi, Zemanovi, KSČM a SPD.
Děkuji Vám, že nás čtete, posloucháte, sledujete a pomáháte nám. Moc si toho vážím.
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Která osobnost či událost ze stovky let existence Československa
je podle vás neprávem zapomenuta nebo podceňována?
Komu nebo čemu opomíjenému byste postavil/a pomník?

H E L E N A T Ř E ŠT Í KOVÁ

ROBERT ČÁSENSKÝ

E ST E R G E I S L E R OVÁ

J I Ř Í PA D E V Ě T

režisérka a dokumentaristka

šéfredaktor magazínu Reportér
a člen Kolegia Paměti národa

herečka, moderátorka, umělkyně
a patronka Běhu pro Paměť národa

spisovatel a nakladatel

V poslední době se o tom začalo trochu mluvit, ale pro mě byla
dlouhou dobu neprávem zapomenutá největší masová vražda československých občanů – likvidace tzv.
rodinného tábora v Osvětimi v roce
1944, při níž v noci z 8. na 9. března
zahynulo téměř 4000 lidí. Jednou
ze zapomenutých postav české historie je i statečný mladý muž Fredy
Hirsch, který se v tomto koncentračním táboře staral v neuvěřitelně těžkých podmínkách o vězněné děti a pomáhal jim ze všech sil
překonat hrůzu, v níž se nacházely.
Všechny oběti tohoto strašného
činu by si zasloužily pomník.

Pomník by určitě zasloužil pan Jiří
Loewy. Byl celoživotním sociálním
demokratem, který ovšem nesouhlasil se slučováním s KSČ. Za to
byl po únoru ’48 roky vězněn, další strávil v jáchymovských dolech.
Po emigraci v roce 1969 se výrazně
podílel na činnosti exilové sociální
demokracie. V Právu lidu tiskl texty řady českých autorů. Potkal jsem
jej v devadesátých letech dík Bohumilu Doležalovi, Emanuelu Mandlerovi a Pavlu Šafrovi. Opravdu velmi
na mne zapůsobil jeho rozhled, šarm
a smysl pro humor. Dnešní sociální
demokracie (a nejen ona) by měla
k zásadovosti a odvaze Jiřího Loewyho s úctou vzhlížet a nechat se
jím inspirovat.

Pro mne je takovou nedoceněnou osobností paní Ester Krumbachová. Byla to úžasná vizionářka, kostým
ní výtvarnice, scénografka, scenáristka, spisovatelka,
režisérka, ale i čarodějka a múza.
Nazývali jí dokonce šedou eminencí zákulisí evropské kinematografie 60. a počátku 70. let a byla
klíčovou osobností československé
nové vlny. Věnovala se především
tématům, která jsou blízká i mně,
jako je feminismus, magie a hra
s realitou, smysly a propojování
výtvarného umění s filmem. Měla
schopnost rozvinout svou tvorbu,
osobnost a charakter víc než jiní
tvůrci, zasloužila si větší podporu
a prostor, ty jí ale za socialismu
nebyly dopřány. Jsem přesvědčena
o tom, že kdyby žila v Americe
a měla tamní možnosti, vytvořila
by svoje vlastní Hvězdné války.

Rád bych připomenul například
statečnou Elišku Menšíkovou, která se během nacistické okupace
zapojila do odboje. Po válce vyjadřovala nesouhlas se sílícím komunismem, za což si vysloužila sledování StB. Přesto poskytovala podporu a úkryt kurýrům západních
zpravodajských služeb. V září roku
1951 sama přešla státní hranici
a v Německu absolvovala zpravodajské školení. Po návratu do vlasti
čekala na aktivaci, po níž měla vytyčit plochy pro případný shoz
zbraní pro protikomunistický odboj. K tomu už ovšem nedošlo.
Byla zatčena a po měsících brutálních výslechů odsouzena k osmnácti rokům odnětí svobody. Během vyšetřování statečně trvala
na tom, že její manžel o ničem nevěděl. Dožila se pádu komunismu,
zemřela v roce 1992.

P R AV I D E L N Á P O D P O R A
POSTBELLUM.CZ/KLUB

K L U B P Ř ÁT E L

SBÍRKOVÝ ÚČET

DÁRCOVSKÁ SMS

Staňte se členem Klubu přátel
Paměti národa, který sdružuje
pravidelné dárce, na webu
postbellum.cz.

Rozhodli jste se nás podpořit
jednorázově? Dar můžete zaslat
na sbírkový účet Post Bellum:
6700227/0100.

Jako malou odměnu vás budeme
zvát na besedy, koncerty,
výstavy, ale i společné výlety
do míst spojených s nedávnou
československou minulostí.

Do poznámky prosím uveďte
své kontaktní údaje kvůli zaslání
potvrzení o daru. Darovanou částku
si můžete odečíst ze základu daně.

Snadný způsob, jak přispět
k zachování vzpomínek pamětníků,
je poslat trvalou dárcovskou SMS
na číslo 87 777:
DMS TRV PAMET 30
DMS TRV PAMET 60
DMS TRV PAMET 90

Mikuláš Kroupa,
ředitel Post Bellum, zakladatel Paměti národa

Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

14

ANKETA

Petr Šabach, Jitka Šmídová
grafická úprava a sazba: Tereza Hanková
neprodejné, cena tisku: 6 Kč

Cena DMS je 30/60/90 Kč,
Post Bellum obdrží měsíčně
29/59/89 Kč.
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Jan Kovanic, sedmnáctiletý student z Liberce, měl zrovna
prázdniny. Dlouho do noci četl jakýsi horor a při tom
poslouchal dunění letadel na obloze. Stejně jako většina
obyvatel Československa ho považoval za další z nekonečné
řady vojenských cvičení. V noci na 21. srpna 1968 ale byla
skutečnost o dost horší. Na více než dvacet let změnila
směřování země, zdecimovala společnost a bezprostředně
stála život více než stovky civilistů. Jen v ulicích
severočeské metropole padlo v následujících
hodinách za oběť „bratrské pomoci“ devět lidí.

Janu Kovanicovi došlo, že to nebude obyčejné
cvičení, když ho brzy ráno probudila matka.
„Povídala: ‚Jendo, jedou sem tanky, prej se jim
nemáme postavit. Co se to děje?‘ A mně to cvaklo a říkám: ,Mami, to nebudou americký tanky,‘“ vypráví dnes Kovanic. Matka ho poslala
do obchodu. Uběhlo jen něco přes dvacet let
od války a lidé se báli, že nebude co jíst. „Všechno zmizelo z regálů během pouhých pár minut,“ vzpomíná.

Liberec, 1968

foto: archiv Paměti národa

Kolona sovětských tanků, obrněných transportérů a dalších vojenských vozidel postupovala
od hranic s Polskem a Německem do Liberce,
odkud chtěla zamířit dál na Prahu. Jejich trasa
městem vedla kolem Divadla F. X. Šaldy, hlavní
pošty a radnice přes dnešní náměstí Dr. Edvarda Beneše, v té době paradoxně nazvané náměstí Bojovníků za svobodu.
Právě nedaleko radnice se mezi šestou a sedmou hodinou ráno ocitl Petr Šída, tehdy čtyřiadvacetiletý studnař. S kolegou z práce šli objednat skruže a vůbec netušili, co se děje. Dozvěděli
se to až od lidí v ulicích. Přidali se ke skupince
kluků, co házeli dlažební kostky na zavíkované
tanky, a běželi se podívat k radnici. „Lidi se postavili u pošty tak, že zatarasili výjezd nahoru
k Šaldovu náměstí, takže tanky směřovaly podél divadla k radnici. Já stál u bočního vchodu
do radnice, který vede na její nádvoří. Když kolona přijížděla, vedl ji gazík, za ním jel tank, obrněný transportér, tank, obrněný transportér,“
popisuje pamětník.

Z lešení obestavujícího radnici pokřikovali
na kolonu rozhořčení civilisté. Pár kluků vzalo
u obchodu se zeleninou bedýnku rajčat a několik jich hodili do otevřeného gazíku. Důstojník
z vozu vytáhl samopal a začal střílet do vzduchu pro výstrahu. První tank prudce zabrzdil.
Když jeho velitel zaslechl, že se střílí, a viděl důstojníka před sebou mířit nahoru, začal střílet po oknech lemujících ulici. Nato se otevřelo
i víko obrněného transportéru, třetího vozidla
v řadě. Otevřeným poklopem na vojáky uvnitř
začala padat omítka a ti, netušíce, že jejich kolegové stříleli jen nahoru, začali pálit po lidech
stojících kolem. Petr Šída líčí: „Bylo to na vzdálenost sotva dva metry. První dávkou mi prostřelili obě kolena, spadl jsem na zem, trochu se
přikryl taškou. Pak nastalo peklo. Lidi křičeli,
do toho práskaly samopaly, celá kolona do sebe
narážela, bourala.“
Když přijely sanitky, dal přednost klukovi,
který měl průstřel plic, držel se za hrudník
a mezi prsty se mu dělaly obrovské krvavé bubliny. Zmatek, nervozita a strach panovaly v ulicích dál, tanky se pokoušely pokračovat v cestě
a jeden z nich narazil do sanitky. „Z obchodu
s knihami vyběhli dva kluci a chtěli mě odtáhnout z té největší vřavy, ale oni po nich začali
střílet. Ukryli mě za lešenářské trubky u radnice a utíkali. Ale jedna noha mi vyčnívala a do té
se mi dvakrát trefili – do nártu a pak do špičky
boty,“ vypráví Petr Šída.
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L I D I N A N Ě J P L I VA L I
A ON PLAKAL

Petru Šídovi se postupně podařilo vrátit se
do běžného života, oženil se a založil rodinu.
Zranění mu dodnes připomínají kalhoty a boty,
které měl 21. srpna 1968 na sobě, a pracovní taška, která také dostala několik zásahů, ale hlavně přetrvávající bolesti a omezení. Přesto říká,
že okupantům odpustil. „Kdyby teď tady přede
mnou stál člověk, který po mně tenkrát střílel,
tak bych mu asi ani sprostě nevynadal. Člověk
musí jít životem dál a umět chyby odpouštět.
S křivdami se totiž žije špatně,“ říká dnes.

N E VÁ L E J S E TA D Y, V S TÁV E J

Kulku do nohy dostala ve vřavě mezi Šaldovým
divadlem a libereckou radnicí i Petra Erbanová, tehdy dvacetiletá zubní laborantka. Babička,
s níž bydlela, ji ten den nechtěla vůbec pustit
do práce, ale Petra se bála na novém místě zameškat. Jako každý den vyrazila s kamarádkou. „U radnice byla velká spousta lidí. Křičeli, nadávali, hrozili pěstmi. Nikdo se ale nechoval násilně,“ vypráví Petra Erbanová. Od pošty nahoru jezdily tanky a obrněná vozidla. Petra
s kamarádkou přešly ulici, když se z jednoho
tanku spustila střelba. „Prchaly jsme do malého podloubíčka. Někdo tam začal hrozně křičet, válet se na zemi. Najednou jsem taky spadla.
Kamarádka na mne křičela: ,Prosím tě, neblázni, neválej se tady, vstávej a jdeme!‘ Vstala jsem
a zase jsem spadla. Koukla jsem se na nohu
a z ní crčela krev,“ líčí pamětnice. Zachránili ji
dva muži, kteří ji odvedli do otevřených dveří
jednoho z domů, a když přestala střelba, odnesli ji na rukou do nemocnice.
Student Jan Kovanic byl tou dobou na kole
v Rochlicích, v jedné z okrajových čtvrtí Liberce, kde žili jeho prarodiče. Byl se podívat, jestli jsou v pořádku. Do centra Liberce
se vrátil kolem jedenácté dopoledne. Stal se
tak svědkem dalšího incidentu ve městě, při
němž tank najel do podloubí domu – hotelu
Radnice na východní straně dnešního náměstí Dr. Edvarda Beneše. Přijeli záchranáři, aby se postarali o lidi, které zavalila suť
ze zhroucené části domu. Tank se mezitím
pokusil vycouvat, aby mohl pokračovat v cestě, ale začal přitom bourat do přistavených
sanitek. Rozhořčení Liberečané začali pískat
a křičet, atmosféra na náměstí ještě více zhoustla. Z poklopu tanku vylezl velitel, aby se podíval, kudy dál. „Stáli jsme asi třicet metrů daleko a kluk vedle mě sebral ze země cihlu a hodil
ji na toho vojáka. Připadal jsem si jak v nějakém
filmu, jako by se zastavil čas. Cihla pomaličku
stoupala, já jsem říkal, že tam nemůže dohodit, ale pak začala padat a trefila vojáka přímo
do zad mezi lopatky,“ líčí dramatickou situaci

Jan Kovanic. Důstojník vytáhl pistoli a vystřelil
do vzduchu a pak tou pistolí namířil na lidi
a přejel jí dav. Jan Kovanic stejně jako spousta
dalších začal utíkat. Ke skutečné střelbě do civilistů v tuto chvíli nedošlo.
KDYŽ TO MOC BOLELO,
Z P Í VA L I J S M E S I

Petr Šída zatím čekal na ošetření v nemocnici. „Ležel jsem na příjmu a s hrůzou vidím, že
jsou tam někteří přikrytí dekou. Jednu jsem
nadzvedl a tam ležel ten kluk, co jsem ho pustil
do sanitky přede mnou. Už ho nezachránili,“
říká smutně Šída. Teprve po operaci se přišlo
na to, že kromě několika průstřelů nohou má
i obrovskou ránu v hýždích. Zjistila to sestra,
když si všimla, že leží v kaluži krve. Od vykrvácení ho dělilo jen pár minut.
Na spousty raněných vzpomíná i Petra Erbanová. Nemocnice byla přetížená, jí samotné nakonec prostřelené lýtko ošetřili v zubařském křesle. „Chodila jsem o berlích, nohu jsem tahala
za sebou, pořádně jsem ji necítila, protože mi
kulka prostřelila hlavní nerv,“ popisuje následky zranění. Následovaly lázně, rehabilitace. Celkem její léčba trvala přibližně sedm měsíců.
Petr Šída strávil v nemocnici ještě o mnoho měsíců více, dohromady bezmála dva roky. Obě
nohy měl téměř celé v sádře, dostával dvanáct
injekcí denně, hrozila mu amputace. Když se
mu asi tři měsíce po zranění podařilo pohnout
prsty na jedné noze, považovali to lékaři za zázrak. Na pokoji ležel Petr Šída s dalšími oběťmi sovětských vojáků, Miroslavem Bernardem
a Janem Šoltýsem, kterého přiskřípl tank v podloubí a zlomil mu pánev a žebra. „Když byl někdo
ve velkých bolestech, zpívali jsme si písničky
a tím jsme se podporovali a ulevovali si,“ vypráví. Kvůli sedmi střelným ranám se musel úplně vzdát sportu, který dříve miloval. Rozešel se
i se svou tehdejší přítelkyní. „Nevěděl jsem, co
se mnou bude, dal jsem jí volnost,“ vysvětluje.

Podle Petry Erbanové zapomenout nejde. Střelba sovětských vojáků ji připravila mimo jiné
o vrcholový sport – před okupací závodně lyžovala a hrála volejbal. „Odpustit se to dá zčásti mladým hošíkům, kteří ty rozkazy dostali, ale
okupaci jako takovou a vše, co způsobila, odpustit nelze,“ říká.
Pochopení pro sotva plnoleté sovětské vojáky
měli někteří lidé už v srpnu 1968, přímo při invazi, jak si vybavuje Jan Kovanic. „Nevím proč,
ale na rohu Sokolské ulice vysadili Rusové jednoho vojáčka a nechali ho tam samotného. Lidi
na něj plivali a on plakal a říkal, že je mu právě
v ten den osmnáct a že jim večer předtím řekli, že jedou po cvičení domů. Nakonec se nad
ním někdo slitoval a ještě mu přinesl polívku,“
vzpomíná Kovanic. Příhoda podle něj jen dokazuje, jak se sovětská armáda chovala k vlastním
lidem – považovala je jen za spotřební materiál,
o který se vůbec nestarala.
Se svými oběťmi se liberecká veřejnost rozloučila na dvou pietních obřadech v sobotu 24. srpna a v pondělí 26. srpna. Na státní pohřeb, který v libereckém krematoriu připravil městský
národní výbor, přišlo na pět tisíc lidí. O rok po-

zději už úřady k pietě tak vstřícné nebyly. Čerstvě zotavená Petra Erbanová se přesně rok
po tragických událostech vydala na místo nedaleko hlavní pošty, kde utrpěla smrtelné zranění
zdravotní sestra Eva Livečková. „Pokládala jsem
na místo, kde ji střelili do krku, květinu. Najednou ke mně přišli dva chlapi, kytku z pietního
místečka vyhodili do silnice pod kola autobusu.
A prý: ,Jestli se nechcete dostat na výslech, tak
okamžitě zmizte! Jestli nechcete mít problémy,
tak rychle odejděte!‘“ vypráví Petra Erbanová.
Velké zklamání zažil v roce 1969 i Petr Šída:
„Přibelhal jsem se z nemocnice. U pamětní
desky ležela velká hromada květin. Policie celé
prostranství obklíčila a lidi vytlačila. Pak přijel
traktor a kytky naházeli na valník. Jeden civilista si poté sundal kalhoty a na místě, kde umírali
lidé, udělal přede všemi velkou potřebu.“ Podle
něj někteří lidé dodnes nevěří, že se před 50 lety
v Liberci střílelo. Jen před pár lety ho nějaká
žena na ulici označila za lháře a gaunera, který
si všechno vymyslel v rámci propagandy.
KSČ, resp. pozdější KSČM se nikomu z obětí srpnových události roku 1968 neomluvila.

7

8

PAMĚŤ NÁRODA #5 – 05/18

materiály ze sbírky Pavla Macháčka

archiv Paměti národa / foto: Barbora Mráčková

K připomínce kulatého výročí srpnové okupace
přispěje Post Bellum výstavou, kterou připravuje ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.
V ulicích pražských Dejvic představíme na velkoformátových panelech – watchtowerech – čtrnáct příběhů spjatých s tímto výročím, přičemž
se nechceme omezovat jen na kritické srpnové
dny. Budeme vyprávět jak o nadějích spjatých
s předchozím obdobím uvolnění, tak i o traumatu okupační zkušenosti, ovlivňující naši společnost po dlouhá desetiletí. Pamětnické příběhy
doplní dobové fotografie a ukázky letáků a plakátů coby svébytného projevu tehdejšího občanského aktivismu.

1968
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V mé rodné vsi jezdí téměř devadesátiletý pétépák
na kole a je důkazem toho, že i v té nejzapadlejší vesničce jsou
pozoruhodní pamětníci s příběhy hodnými natočení, říká
Petr Zavadil, který se koncem loňského roku stal ředitelem
první regionální pobočky Post Bellum na střední Moravě.
Ve své působnosti má Olomoucký a Zlínský kraj a už na letošní
rok má velké plány. V hanácké metropoli se v červnu poběží
pro Paměť národa, rozjíždějí se vzdělávací projekty v místních
školách, chystají se diskuse, ale hlavně se bude
natáčet, natáčet a natáčet.

Jedním z hlavních důvodů, proč se Post
Bellum rozhodlo jít do regionů, bylo přiblížit
se zajímavým pamětníkům, na které bychom
z Prahy „nedosáhli“. Mají příběhy pamětníků
na Zlínsku a Olomoucku nějaká specifika?
Dozvíme se z jejich vyprávění něco, co nám
jejich vrstevníci jinde nesdělí?
Rozhodně ano. Během března jsme měli natáčecí studio pro metodu Eye Direct postavené ve Zlíně, kde jsme se zaměřovali především
na lidi, kteří byli v kontaktu s Baťou. Natočili
jsme například nejstarší vnučku a také nejmladšího vnuka Jana Antonína Bati, ale zajímá nás
i vyprávění lidí, kteří pro Baťovy závody pracovali a mají na to zajímavé vzpomínky. Hlavně
na Olomoucku pak očekáváme, že narazíme
na hodně silné příběhy s církevní tematikou,
vzhledem k tomu, že v Olomouci je arcibiskupství, a v kraji se tedy zdržovalo a pracovalo
mnoho kněží, kteří byli různým způsobem perzekvováni minulým režimem. Už nyní jsem
z arcibiskupství obdržel tipy asi na deset mimořádně zajímavých pamětníků. Dostat se k nim
z Prahy by bylo nejspíš na dlouhé lokte a možná
by se to ani nepodařilo.
Skvělé je, že natáčecí studio je mobilní,
takže se za pamětníky můžeme stěhovat. Po Zlíně jsme vyrazili do Ostravy a teď na jaře budeme natáčet právě v Olomouci. Pak naplánujeme
další cesty a počítáme, že se postupně budeme
přesouvat i do menších měst.
Napadá tě někdo konkrétní, na jehož vyprávění
se sám těšíš?
Zjistil jsem, že lidé, které jsem třeba v dětství
běžně potkával, mají nesmírně zajímavé osudy. Pocházím z malé obce Svésedlice, která má
sotva 200 obyvatel, ale žije v ní spousta skvělých
lidí. Například tady bydlí pán, bývalý pétépák,
který ještě dnes jako téměř devadesátiletý obráží vesnici a okolí na kole. Stejně pozoruhodná
je jeho sestra, která je řádovou sestrou a byla

vězněna v internačním táboře v Bílé Vodě. Mimochodem už dříve pro Paměť národa vyprávěl třeba dnes již zesnulý Antonín Huvar, kněz
a poslední člověk, který před popravou hovořil
s generálem Heliodorem Píkou. Pan Antonín
ve stáří působil právě u nás ve Svésedlicích.
V mých dětských očích to byl vždycky starý tlustý pan farář, o kterém jsem věděl, že byl politický vězeň. Ale teprve když jsem začal pracovat
v Post Bellum a objevil jsem celý jeho příběh,
uvědomil jsem si a zcela docenil jeho sílu.
Další takový člověk, kterého jsem velkou
část života potkával, byl místní řidič autobusu
Rudolf Bereza, který byl chartistou. Díky svému
povolání převážel dokumenty a dělal spojku mezi
pražským a moravským disentem. Mimochodem
jeho příběh je přesně jedním z těch, které boří
onen mýtus „pražské kavárny“. Nebyl žádným
intelektuálem, přesto se mu nelíbilo, v čem žije,
a něco s tím podle svých možností dělal.
Je tedy jedním z tvých cílů, respektive cílů
regionálních poboček Post Bellum vyvrátit
ono přesvědčení některých, že existují dva
protipóly – Praha versus zbytek republiky?
Nemyslím si, že by se toto rozdělení zakládalo
na pravdě. I tady na Moravě je řada demokraticky smýšlejících lidí, kteří by se svými názory
a postoji zařadili do té pomyslné „pražské kavárny“, jen je třeba v regionech dění na tato témata
rozhýbat. A k tomu chceme právě našimi aktivitami přispět.
Jaké akce chystáte? Na co konkrétně můžeš
obyvatele Olomouce, Zlína a okolí pozvat?
Už v polovině dubna jsme uskutečnili výlet
do věznice v Uherském Hradišti, kde jsme měli
i komentovanou prohlídku. Ve čtvrtek 3. května budeme mít první setkání místního Kolegia
Paměti národa, což je společenství významných
osobností, které spojuje zájem o moderní historii i společenská a politická témata současnosti.

ROZHOVOR

Během jara takové místní osobnosti oslovuji.
Rád bych do Kolegia pozval pana arcibiskupa
Jana Graubnera nebo třeba rektora Univerzity
Palackého Jaroslava Millera, který je historik
a mohl by mít k Paměti národa blízko. Dalšími
takovými osobnostmi jsou i místní disidenti
nebo třeba herečka Ivana Plíhalová, která se aktivně zapojovala do událostí listopadu 1989.
Mimo jiné plánujeme zorganizovat debatu
s účastí Marka Hilšera, jako to udělala naše sesterská plzeňská pobočka. Mám radost, že se
rýsuje spolupráce právě s Univerzitou Palackého, která by pro taková setkání a besedy mohla
poskytnout prostory.
Máš představu, jakou budou mít tyto
programy odezvu? Značku Paměť národa sice
mnozí znají třeba z rozhlasu, ale takhle přímo
mezi lidi jde na Moravě poprvé…
Myslím, že zájem o naši činnost bude. Klub přátel Paměti národa má tady na střední Moravě
asi dvě stovky členů, ale věřím, že když jim teď
budeme nabízet zajímavé aktivity přímo u nich
doma, rádi se zúčastní a přivedou i přátele nebo
rodinu. Už za těch pár měsíců, co fungujeme, se
mi ozvala řada lidí, kteří Post Bellum znají zatím
třeba jen z doslechu, ale chtějí se nějak zapojit.
Zveme je proto nejen do Klubu přátel, ale nabízíme jim také možnost stát se sběrači a vyrážet
za místními pamětníky, což je pro nás zásadní.
Právě pro nové sběrače chystáme v Olomouci
školení a zájemci se už hlásí. Je to pestrá směsice lidí – studenti historie, ale třeba i lidé středního věku, padesátníci.

PLZEŇSKÝ KRAJ

centrum Plzeň: DEPO2015
Presslova 2992/14, 301 00
ředitelka: Ing. Markéta Čekanová
marketa.cekanova@postbellum.cz
724 317 539
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Takovými malými sběrači se v rámci
vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů
stávají i děti. Jak se vám podařilo rozjet
tento projekt?
Zatím jsme pro Příběhy našich sousedů nadchli
deset škol ze Zlína a Olomouce. Jejich žáci spolu
s učiteli a našimi koordinátorkami jsou právě
v procesu zpovídání pamětníků a natáčení jejich
vzpomínek a postupně se je chystají zpracovávat. Závěrečné prezentace, na nichž představí
svoje práce, budou sice až v červnu, ale už teď se
na ně těším, protože se podařilo oslovit skutečně zajímavé lidi. V Olomouci děti natáčejí například paní Mašínovou, ve Zlíně zase pamětnici,
která měla být za války poslána na převýchovu
v Říši, protože byla dcerou odbojáře. Nakonec se
jejím příbuzným povedlo ji adoptovat, ale jen za
podmínky, že na její výchovu celou válku dohlížela protektorátní sociálka.
Zároveň chodíme za starosty a řediteli škol
v menších městech a obcích v regionu a nabízíme jim Příběhy našich sousedů, takže další běh
projektu, od září, bude zase bohatší.
Ještě předtím se ale proběhneme…
Je to tak. V Olomouci se letos poprvé uskuteční
fundraisingový Běh pro Paměť národa. Stejně
jako v Praze poběžíme 9. června pět nebo deset kilometrů a budeme mít i trasu pro rodiny
a děti. Start bude u restaurace Fontána a trasa
povede krásnými parky – Smetanovými a Čechovými sady. Vzhledem k tomu, že dva týdny nato
se v Olomouci poběží půlmaraton, mohou běžci
naši akci pojmout jako takový užitečný trénink,
kterým navíc přispějí na naše aktivity v regionu.

VÝCHODNÍ ČECHY

centrum Hradec Králové:
S. K. Neumanna 874/21, 500 02
ředitel: Tomáš Heller
tomas.heller@postbellum.cz
723 113 280

ST Ř E D N Í M O R AVA

centrum Olomouc:
Dr. Milady Horákové 1079/21, 779 00
centrum Zlín: 2. května 2384, 760 01
ředitel: Mgr. Petr Zavadil
petr.zavadil@postbellum.cz
774 842 074

Máte zájem spolupracovat s některou z poboček? Chcete se stát místním sběračem nebo víte o lidech
z Plzeňska, střední Moravy nebo Královéhradecka, kteří mají jedinečný životní příběh, jenž by stál
za zaznamenání? Ozvěte se místním ředitelům, vítají každého spolupracovníka. Děkujeme!
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foto: Lukáš Žentel
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Chystáme se
na Stalina

Výstava Paměť národa:
Ano/Ne zahajuje cestu po Evropě

Šest let se stavěl, jen sedm let stál. Monstrózní
Stalinův pomník na pražské Letné. Na jeho místě dnes tiká metronom a pod ním se skrývá syrové podzemí. Právě tyto prostory se stanou dějištěm mimořádné výstavy Paměť národa, kterou
Post Bellum připravuje ke stému výročí vzniku
Československé republiky.
Výstava zmapuje především období dvou
totalit, nacistické a komunistické, a vyprávět
bude způsobem u nás dosud nevídaným – emocionálně silným, výstižným a srozumitelným.
Na místě, odkud jeden z nejkrutějších diktátorů historie shlížel v padesátých letech na Prahu,
vyroste zeď. Symbolicky bude zakrývat výhled
na hlavní město a připomínat tak nesvobodu
a rozdělený svět.
Do zmíněného podzemí návštěvníky zavede výstava dvěma vstupy. V prvním prostoru zažijí prostřednictvím videomapingu, zvukových
a světelných efektů zásadní okamžiky sta let republiky. Nad hlavou jim proletí stíhačky, za zády dopadnou bomby, zaslechnou dunění vlaků mířících do koncentráků, řev bachařů i štěkot psů pohraničníků a nakonec i zvonění klíčů
na náměstích. Druhý prostor nabídne příběhy,
pocity, myšlenky a poselství konkrétních lidí,
kteří byli aktéry těchto chvil.
Zážitek z výstavy nabité atmosférou převratného 20. století má návštěvníky inspirovat k zamyšlení nad jejich vlastním občanským
postojem i nutností chránit do budoucna svobodu a demokracii.
Vernisáž se uskuteční 1. října 2018 a expozice bude otevřena nejméně do konce listopadu.

Ať už si komunistická tajná policie říkala jakkoliv – Státní bezpečnost, Stasi, Służba Bezpieczeństwa nebo jinak, pomáhala
udržovat zločinný totalitní režim u moci. Pomyslným kukátkem v podobě donašečů, špehů nebo vydírání nahlížela do života lidem, kteří mohli být nesvobodnému zřízení nebezpeční či naopak užiteční, a nutila je ke spolupráci.
Právě kukátko je totiž prostředkem, jímž mohou diváci na mezinárodní výstavě Paměť národa: Ano/Ne nahlédnout
do osudů těchto lidí. Výstava představuje příběhy dvanácti pamětníků
z šesti evropských zemí:
Bulharska, Česka, Maďarska, Německa, Polska
a Slovenska, které spojuje společná zkušenost.
Tajná policie stála o to, aby
pro ni udávali, špehovali, půjčovali jí konspirační byty, podíleli se na policejních akcích. Každý
z nich se měl v určitou chvíli rozhodnout, zda si ulehčí či zpříjemní život v nesvobodném státě. Někteří podlehli a odpověděli
ANO, jiní v sobě našli odvahu a řekli NE.
Originální výstavní objekt má podobu jakési chodby s šestero dveřmi a kukátky na každé straně. Pohled do kukátka odhalí buď příběh ANO, nebo příběh NE. Na straně ANO se
mohou návštěvníci výstavy seznámit například
s příběhem někdejšího špičkového slovenského

13

trenéra cyklistiky Kamila Haťapky. Byl cele oddán sportu a stál jen o to, pokračovat v rozjeté kariéře. „My jsme v tom systému žili a chtěli
jsme přežít,“ říká dnes ke spolupráci s StB.
NE řekl státní tajné policii například Polák
Władysław Frasyniuk, aktivista Solidarnośći.
„Ti zdvořilí přestávali být zdvořilí, až vytáhli
z šuplíku fotku mé dcery. A říkali: ,Moc hezká holčička. No, tak tu znásilníme.‘
A v tu chvíli se mi zastavilo srdce,“
vzpomíná na výslechy a hrubé zastrašování, jímž ho
chtěli přimět ke spolupráci.
Téma kolaborace je v bývalém východním bloku stále živé a bolestivé.
Příběhy těch, kteří spolupráci statečně odmítli,
většinou známe. Příběhy
kolaborantů zůstávají v pozadí nebo mají podobu mediálních kauz. Pro pochopení
toho, co se ve 20. století v zemích
bývalého východního bloku dělo, je
za klíčové vyprávět příběhy z obou pomyslných stran.
Výstava Paměť národa: Ano/Ne zahajuje své putování po Evropě 1. května 2018 v Bratislavě,
odtud se přesune do Budapešti, pak do Vídně,
Varšavy, Roskilde v Dánsku, německých Drážďan a skončí na začátku října v Praze. Je financována z programu Evropa pro občany / Europe
for Citizens. Více informací na www.yes-no.eu.

Dánsko
CHCETE SE ZAPOJIT
I VY?

Pomozte zrealizovat ojedinělou výstavu ke 100. výročí republiky.
Přispějte ve veřejné sbírce na www.nastalina.cz.
Děkujeme!
W W W. N A S TA L I N A .C Z

Polsko

Německo
Česká republika
Rakousko

Slovensko
Maďarsko

14

Inovace ve vzdělávání
Vzdělávací workshopy Post
Bellum bodují. Získali jsme Cenu
veřejnosti Eduína 2017 za inovace
ve vzdělávání
Stát se sedláky a vyrovnávat se s kolektivizací v padesátých letech nebo
prožívat dilemata související se svobodou slova a cenzurou za časů
normalizace. Vyzkoušet si roli někoho, kdo byl ve svém životě opravdu
postaven před dramatická rozhodnutí. To všechno umožňují žákům
a studentům zážitkové workshopy Post Bellum. Díky velké podpoře
a hlasům našich příznivců získaly letos v březnu Cenu veřejnosti Eduína 2017 a zvítězily mezi ostatními
inovativními vzdělávacími projekty.
Děkujeme!
POSTBELLUM.CZ
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KLUB PŘÁTEL PAMĚTI NÁRODA

Animovaný film
Sousedé
„To nebyli žádní gestapáci, to byli
obyčejní sousedé“
Rudolfu Bělohoubkovi bylo dvanáct,
když si pro jeho rodiče na konci války přišly zdivočelé Revoluční gardy.
Pouhá matčina příslušnost k německé národnosti stála oba manžele Bělohoubkovy život. Malý Rudolf
se stal očitým svědkem jejich vraždy
v lese za vsí. Co se stalo s rodiči, tehdy Rudolf bratrovi a sestře nepověděl, „aby tu hrůzu nenesli. Stačí, když
to nese jeden.“ Jeho příběh vypráví nový krátký animovaný film s názvem Sousedé, umístěný na vzdělávacím portálu My jsme to nevzdali.
Portál nabízí pedagogům autentické nahrávky pamětníků, fotografie,
komiksové příběhy i rozhlasové dokumenty, které doplňuje celá řada
pracovních listů.

Uherské Hradiště:
Kde komunisti uplatnili, co se naučili od nacistů
Oprýskané zdi, temná schodiště, holé místnosti. Těžké dřevěné dveře s železným kováním, prošlapaná dlažba, vrstvy prachu. Věznice v Uherském Hradišti vyvolává mrazení v zádech i téměř šedesát let
po svém uzavření.
Exkurze ve věznici, kterou využívalo gestapo i bolševici a která se stala jedním ze symbolů utrpení politických vězňů, byla další z řady akcí připravených pro členy Klubu přátel Paměti národa. Vyslechli například příběh vězně, který po brutálních výsleších podepsal spolupráci s StB a doufal, že se tak vyhne
trestu smrti. Nevyhnul. „Měl tři malé děti a byl úplně zoufalý. Člověk si říká, jak by se sám zachoval jako
táta, kdyby byl ve stejné situaci,“ uvažoval jeden z návštěvníků. O tom, co dozorci za zdmi věznice páchali,
jejich okolí netušilo. „Byl to takový milý pán, vůbec bych to do něj neřekla,“ poznamenala další z účastnic exkurze, která kdysi v ulicích Uherského Hradiště běžně potkávala jednoho z nejkrutějších bachařů
Aloise Grebeníčka.

M YJ S M E T O N E V Z D A L I . C Z

Místa plzeňské paměti
Po stopách amerického vojáka,
vzpoury proti měnové reformě
a významných rodáků

Post Bellum představí v rámci veletrhu Svět knihy svůj nejnovější komiks Nucené nasazení, který vypráví osudy tří žen, jejichž životy spojuje
společná zkušenost pracovního tábora. O knize promluví scenáristé́
Tomáš Hodan a Ondřej Nezbeda
a výtvarníci Petra Josefina Stibitzová, Karel Osoha a Tomáš Kučerovský. Beseda začíná v sobotu 12. 5.
v 15 hodin. Už při příchodu na veletrh budou moci návštěvníci zhlédnout výstavu Příběhy 20. století,
která připomíná osudy pamětníků
ze sbírky Paměť národa prostřednictvím ilustrací komiksového výtvarníka Vojtěcha Šedy.
S K 2 0 1 8 . S V E T K N I H Y. C Z

Na která místa v Plzni vzpomínal
Alan Cope, americký voják, který dojel až do Prahy? Kde se lidé
scházeli na protest proti měnové reformě dne 1. června 1953?
Které lokality jsou spjaty s osudy slavných plzeňských rodáků?
Na tyto otázky odpoví v květnu výstava v Riegrově ulici u sadů Pětatřicátníků. Skrze příběhy pamětníků představí tři nové trasy, které
vznikly pro mobilní aplikaci Místa
Paměti národa. Projekt podpořil
Plzeňský Prazdroj.
M I S TA PA M E T I N A R O D A . C Z

foto: Martina Gogolová

Totální nasazení
Komiksy z dílny Paměti národa se
představí na Světě knihy

Členové Klubu přátel Paměti národa mohou kromě výletů za historií pravidelně zavítat na promítání,
divadelní přestavení, vernisáže a další kulturní akce. Pozvání na ně jsou naším malým poděkováním
za jejich soustavnou podporu Paměti národa, bez které by budování sbírky nebylo možné.
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Praha / Plzeň / Olomouc
Hradec Králové / Třebíč
10 km, 5 km
nebo 1 km

ZA VŠECHNY,
ALI
KTEŘÍ TO NEVZD

Připojte se a pomozte nám zachránit
vzpomínky pamětníků 20. století!
www.behpropametnaroda.cz

Petr Pudil

Jan Dobrovský

