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NEZAPOMEŇME.CZ

eměli bychom a ani nechceme zapomenout na dobu před třiceti lety,
na neprostupné hranice, na stovky obětí a na utrpení, které komunistický režim
působil občanům. Nechceme ani, aby se zapomnělo na význam pádu komunistického totalitního režimu pro naši společnost. Na obrat,
který nám všem přinesl svobodu a demokracii.
To je hlavní poselství projektu Paměti národa
„Nezapomeňme“. Připomínat výročí 17. listopadu ale nebudeme skleničkou vína, ohňostrojem
na náměstí, vzletnými slovy, ale celý rok po celé republice nahráváním vzpomínek pamětníků
pro další generace, vzdělávacími projekty, výstavami, semináři a dokumentárními programy.
Oslovili jsme symbolicky 30 měst, aby vzala letošní oslavy vážně, realizovala s námi dokumentaristický nebo vzdělávací projekt, a stala se tak
Městy Paměti národa. V tuto chvíli se připojilo
již 23 měst, s dalšími jednáme. Většina se nachází v oblastech, kde již máme etablované pobočky Paměti národa. Jedná se o menší sídla typu
Pečky, Sušice, ale i krajská města Plzeň a Pardubice. S některými připravujeme kromě dlouhodobé spolupráce na dokumentování vzpomínek rovněž program oslav přímo v den výročí
17. listopadu. Například v Hradci Králové uspořádáme koncert na Pivovarském náměstí a pietní průvod. Jinde vytvoříme unikátní dokumentární pořad nejen o době sametové revoluce,
ale i o celé „cestě za svobodou“ z pohledu místních obyvatel. Tam, kde mají stále funkční místní rozhlas, uslyší v ulicích krátkou dobovou
zvukovou pohlednici. V den výročí se nakonec
ve stejnou chvíli rozezní zvony ve všech zúčastněných Městech Paměti národa. Lidé se budou
moct do oslav zapojit svou účastí na připravovaných akcích, o kterých budeme informovat
na webové stránce Nezapomenme.cz a na sociálních sítích, kde bude možné s uvedením hashtagu #nezapomenme sdílet své vlastní vzpomínky nebo napsat, proč je potřeba nezapomenout.
Objeli jsme celou republiku a mohu potvrdit, že
v mnohých oblastech, kde by vztah k tomuto výročí člověk nečekal, představitelé města reagují
velice pozitivně. Bohužel to ale není pravidlem.
O paměť národa se musíme starat, nemůžeme jí
nechat upadnout nebo zneužívat různými politickými stranami.
Martin Kroupa
vedoucí regionálního rozvoje Paměti národa

zpravodaj Paměť národa
vydává Post Bellum, o. p. s.
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Proč se chce vaše město zapojit
do kampaně Nezapomeňme
a stát se Městem Paměti národa?
KAREL NAXERA

starosta města Přeštice

A L E N A Š V E J N O H OVÁ

starostka města Pečky

Protože odpovědná správa věcí veřejných v sobě nese i odpovědnost
za zachování paměti místa či města,
které spravujeme. Nenechat zapomenout na ty, kteří pro pravdu trpěli, vážit si odvahy těch, kteří svou
odvahou v době nesvobody riskovali mnohé, a nepřetržitě hledat cesty, jak tuto paměť zachovat pro další
generace. Je nezbytné stále připomínat, že svoboda a demokracie
jsou křehké a ohrožené, a nenechat
si nikdy namluvit, že za ně nemá cenu bojovat. Tak proto.

P R AV I D E L N Á P O D P O R A
P O ST B E L L U M .C Z / K L U B

MARTIN BAXA

primátor města Plzně
Poslání společnosti Post Bellum
nezapomenout na období totalit
20. století je velmi důležité. Každá
společnost, jež chce žít ve svobodě a demokracii, nesmí zapomínat
na doby, kdy byla ovládána totalitním režimem, který neváhal používat proti svým vlastním občanům perzekuce, věznění, popravy
a všudypřítomný útlak. Pokud zapomene, hrozí, že podobné časy
zažije znovu. Proto se také Plzeň
do projektu „Nezapomeňme“ zapojuje a chce být i „Městem Paměti národa“. Ostatně naše město se
1. června 1953 stalo místem první občanské vzpoury proti komunistickému režimu ve východním
bloku. Plzeň nechce zapomenout.

Po 17. listopadu 1989 jsme možná
snáze než jiné země získali svobodu a demokracii. O to důležitější je
připomínat si, že tomu tak předtím
nebylo. Město Přeštice bylo osvobozeno americkou armádou, což se
nesmělo přes 40 let slavit. Je městem, kde se v prosinci 1975 konala
přednáška Ivana Martina Jirouse
a koncert nezávislých hudebníků,
které vedly k zatýkání a prvnímu
procesu s českým undergroundem,
ale také k vlně solidarity, podnítily vznik Charty 77 a nepřímo tak
ovlivnily události sametové revoluce. Přeštice si váží svobody a demokracie a rády se zapojily do projektu, který dobu před 30 lety mapuje
a připomíná.

J I Ř Í Š T Ě PÁ N

hejtman Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj podporuje
společnost Post Bellum z důvodu,
že je nutné zachovat paměť. Paměť národa, jak zní jméno jejího
hlavního projektu. Jsou osobnosti, jejichž životní osudy jsou všeobecně známy, a také pozoruhodní lidé, jejichž příběh ještě čeká
na objevení a uchování. Jsem velmi rád, že se v Královéhradeckém
kraji povedlo zapojit nejmladší generaci, studenty středních škol. Je
to skvělý výsledek a především naděje, že se o zaznamenané příběhy
bude zajímat další generace a že se
podaří zachovat další vzpomínky.
Velmi mě těší, že si právě nejmladší generace uvědomí, že i ve své rodině a ve svém okolí má osobnosti,
jejichž životní osudy jsou barvité
a hodné úcty. Ať se Post Bellum
nadále daří ve všech projektech.

K L U B P Ř ÁT E L

S B Í R KOV Ý Ú Č E T

DÁ R C OV S K Á S M S

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
Cena DMS je 30/60/90 Kč,
Post Bellum obdrží měsíčně
29/59/89 Kč.
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ÚTĚKY ZA SVOBODOU
O život běhali lidé, kteří se rozhodli opustit komunistické
Československo a překonat železnou oponu, která oddělovala země
sovětského bloku od Západu. Padla před 30 lety a dnešní mladé
generaci, jež je zvyklá naši hranici s Rakouskem a Německem bez
zastavení přejíždět, musí znít její koncept naprosto šíleně. Drátěné
zátarasy připomínající oplocení koncentračních táborů a tisíce
ozbrojených pohraničníků bránily občanům Československa
uplatňovat své základní lidské právo na svobodu pohybu.

Dramata, která se odehrávala v letech 1948–1989 na hranici
s tehdejší Spolkovou republikou Německo a Rakouskem, dnes
připomínají jen průseky pásů lesa a úzké silnice, které vedly
k signálním stěnám a drátěným zátarasům, zapomenuté železobetonové jehlance, chátrající pozorovatelny Pohraniční
stráže a příběhy pamětníků zaznamenané v naší sbírce. Najdete mezi nimi vyprávění těch, kteří utíkali, i pohraničníků,
z nichž komunistický režim učinil spoluviníky při zabíjení
nevinných lidí.
Už 23. února 1948 omezili komunisté cestování do zahraničí
zavedením tzv. výjezdní doložky, bez níž nemohli lidé překročit hranice, ačkoli měli platný cestovní pas. Vydávala ji Státní
bezpečnost, která tak bránila nepohodlným osobám opustit
republiku. Lidem, kteří se obávali komunistických perzekucí,
nezbývalo nic jiného než riskovat svůj život ilegálním přechodem hranic. Ty v té době strážily policejní hlídky vyzbrojené
puškami, samopaly, případně služebními psy.
Prvními oběťmi komunistické ostrahy hranic se stali František Zábřeský a Bohumila Příhodová, kteří se pokusili o útěk
30. března 1948 u Železné Rudy, kde hned po 25. únoru platil
zákaz vstupu do pohraničního pásma a od 20. hodiny večerní do 5. hodiny ranní nesměli tamní obyvatelé vycházet vůbec.
Dvojici uprchlíků nezachránil ani úprk do lesa, jakmile je zahlédla hlídka. Strážníci jim nadběhli a z lesa se poté ozvaly dva
výstřely. František Zábřeský zemřel na místě, Bohumila Příhodová podlehla zranění později.

Podobných tragédií se do spuštění
železné opony v roce 1951 odehrálo
na hranicích přes 50, pět uprchlíků
spáchalo při zadržení sebevraždu.
Pohraničníkům ale proklouzla více
než polovina z 20 450 osob, které se
o útěk v období 1948–1951 pokusily.
Bylo potřeba jednat, železná opona spadla 11. července 1951,
kdy komunističtí poslanci schválili zákon o ochraně státních
hranic. Za neprostupnost hranice od té doby odpovídala Pohraniční stráž, jejíž příslušníci dostali stejná práva jako vojáci a při výkonu své pravomoci měli zároveň právní postavení
příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
Pohraniční stráž významně snížila úspěšnost útěků vybudováním neprostupných zátarasů, na nichž byly připevněny ostnaté dráty. Ostrahu hranic „vylepšila“ lesními průseky, rozoranými pásy a nástražnými osvěcovadly. V letech 1952–1955
prostor před zátarasy zaminovala, miny ovšem usmrtily mnohonásobně více pohraničníků než tzv. narušitelů. Nahradila je proto elektřina, která do ledna 1966, kdy byl elektrický
proud z drátěných zátarasů vypojen, zabila 95 uprchlíků.
Ani tyto překážky neodradily tisíce lidí od toho, aby riskovali své životy na cestě za svobodou nebo při komunistickém

ÚTĚKY ZA SVOBODOU

odboji, do něhož se zapojovali kurýři, Státní bezpečností nazývaní agenti-chodci, kteří se vraceli z Německa či Rakouska, aby získali informace pro americkou zpravodajskou službu CIC či organizovali odbojové aktivity.

TŘI ÚTĚKY ZDEŇKA HOSTAŠI

Jedních z nich byl Zdeněk Hostaša, který se o útěk pokusil
třikrát, z toho dvakrát úspěšně. Bylo mu teprve 18 let, když se
v roce 1953 rozhodl uprchnout poprvé. Za sebou měl plavbu
do Německa s Labskou paroplavební společností, na níž pochopil, co je to svoboda. Hranici do Rakouska se pokusil přejít se dvěma kamarády nedaleko Dačic.

„Hrozně jsme se báli, vyskočili jsme
ještě před poslední zastávkou, protože
kdybychom tam dojeli, tak by nás
zmáčkli. Šli jsme do lesa a říkali jsme
si, že počkáme na noc, a zalehli jsme.
V noci začaly létat rakety, pak nějaká
střelba, psi štěkali, dostali jsme strach
a vrátili se zpátky.“
S ohledem na tehdejší situaci na západní hranici hodnotí svůj
první útěk jako naivní pokus. „V těch dobách to bylo tak hlídané. Nejenže tam bylo minové pole a další různá zabezpečovací
zařízení, ale také jsme mohli padnout do rukou české policie,“
připomněl Zdeněk Hostaša strategii Pohraniční stráže, která
měla své agenty i mimo území ČSR, aby uprchlíky deportovali zpět do Československa.
Dva roky po nezdařeném útěku se pokusil překročit hranice znovu. Psal se rok 1955 a Pohraniční stráž přestala s používáním minových polí, protože se ukázalo, že jsou mnohem
nebezpečnější pro pohraničníky než pro tzv. narušitele. Zdeněk Hostaša se rozhodl pro méně riskantní řešení – překročit hranici na Západ v rozděleném Berlíně. Tuto cestu za svobodou využily před postavením Berlínské zdi tři miliony lidí.
Právě relativně snadná prostupnost hranice uprostřed Berlína byla důvodem, proč ji v noci z 12. na 13. srpna 1961 ozbrojené síly NDR obsadily a oddělily východní část ostnatým
drátem. Ten záhy nahradila betonová zeď, která se stala symbolem rozdělení Východu a Západu.
Druhý útěk naplánoval Zdeněk Hostaša s kolegou Janem Juřicou. Hranici do NDR překročili bez problémů v noci z 2. na
3. července 1955 na Labi u Hřenska. „Bylo to díky tomu, že
jsem znal to prostředí, sice jen z lodi, ale znal. Věděl jsem, že
ta hranice není tak dobře zabezpečená.“ Zbývalo vlakem dojet do Východního Berlína. „Byli jsme oba dva hrozně zmordovaní a unavení. Vlak zastavil před Berlínem. Já to viděl,
on spal, tak jsem s ním třepal, ať se probere. Marně. Instinkt
mi velel, že musím pryč. To už ozbrojení Rusové vstupovali
do vagonů a já šel na záchod, nezamkl jsem za sebou a přitiskl
jsem se do kouta. Ke dveřím přišel Rus, otevřel je a hned zabouchl. A vlak se rozjel.“
Zdeněk Hostaša přijel do Východního Berlína sám, Jana Juřicu ruská pohraniční stráž ve vlaku zadržela. Zdeněk vystoupil na nádraží Friedrichbahnhof, a přestože město neznal,
našel přechod na americké území.

„Byl tam jediný člověk, Rus, a díval
se na mě. Já jsem se vůbec nezastavil.
Říkal jsem si: Nezastavuj a běž. Rus
stál, ani se nehnul. A to už jsem viděl
ceduli: You are entering U. S. zone.“
Útočiště našel v uprchlickém táboře, kde mu americká vojenská kontrarozvědka CIC nabídla možnost stát se jejím agentem. Prošel půlročním výcvikem ve vesnici Ludwigshohe
u Norimberku, během něhož se učil poznávat vojenskou techniku a získávat informace o strategických objektech.
Po ukončení výcviku byl 29. dubna 1956 s falešným pasem
na jméno Pavel Novák vyslán zpět do ČSR, kde měl fotografovat kasárna, vojenskou techniku a získat další agenty pro CIC.
Vybral si Oldřicha Nováka, přítele, s nímž se pokusil poprvé
uprchnout. Třináctého května 1956 ho telefonicky kontaktoval z pražské pošty, hovor však byl odposloucháván a Zdeněk Hostaša po zatčení putoval na výslech do Bartolomějské
ulice. Byl obžalován z ilegálního přechodu státních hranic
a z vlastizrady, rozsudek o 20letém odnětí svobody si vyslechl 30. září 1956 v olomoucké věznici. Ve vězení v bývalé pevnosti Leopoldov strávil nakonec „pouhých“ osm let. Pobytu
za mřížemi si dnes cení jako obrovské životní zkušenosti.
Osazenstvo věznic bylo v té době různorodé, od sedláků až
po špičky katolické církve.

„Když jsem tam viděl ty lidi, to byli
úplní chudáci, seděli za nic, třeba
za to, že bránili svůj majetek.“
Ve věznici se také učil anglicky. „Tam byli vzdělaní lidi, inteligence, a ti mě učili.“ Po propuštění pracoval v ostravských
dolech: „Dělal jsem na šachtě, jinde jsem nemohl.“ Neustále sledován přežíval až do invaze vojsk Varšavské smlouvy,
poté se rozhodl uprchnout potřetí. S bývalým spoluvězněm
Jaroslavem Jardamcem a jeho bratrem Františkem se domluvili na útěku do Rakouska v oblasti Dyjákovic na začátku
září 1968.
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V ten den padla mlha a dezorientovaná trojice uprchlíků se
ocitla přímo před strážní věží Pohraniční stráže, tzv. špačkárnou, ze které pohraničníci monitorovali pohyb na hranicích.
„Dostali jsme se prakticky přímo pod ni. Vedle tekla Dyje.

Osvítil nás reflektor a z věže
zařvali: ‚Na zem a nehýbat se!‘
Jak tohle zařvali, řekl jsem: ‚Chlapi,
za mnou!‘ Oni ztuhli a zůstali. Tak
jsem běžel sám k řece, jen jsem
musel přes ty dráty.
Cestou jsem rychle sebral malý klacíček a zkontroloval jím
trávu, jestli tam není nějaký dráteček, na který je napojená
raketa. Viděl jsem tam izolátory na elektřinu a říkal si, co
teď. Tím klacíčkem jsem drbal do drátů a neviděl žádné jiskření. Lapl jsem to do ruky a cítil jsem jen takové brnění, bylo
to skoro bez proudu. Měl jsem s sebou koženou tašku, hodil
jsem ji nahoru na dráty, které tvořily takové téčko, kdyby se
člověk podíval z profilu. Vyšplhal jsem rychle nahoru, určitě
jsem tam udělal olympijský rekord. Roztrhaný jsem byl, ruce
dorvané. Skočil jsem do toho koridoru a tam další dráty, spíš
plot, už bez toho téčka. Takže zase, tu aktovku jsem přehodil
na druhou stranu…“

Zdeněk Hostaša dokonale popsal
systém drátěného zátarasu, který
překonal jen díky benevolenci
pohraničníků po srpnové okupaci.
Zmírnění ostrahy státních hranic trvalo do konce roku 1968
a využily jej desetitisíce Čechoslováků, mezi nimi i manželka
Zdeňka Hostaši s dětmi. Z rakouského utečeneckého tábora
zamířili na tři roky do Chile. Do vysněných Spojených států se
Zdeněk Hostaša dostal v roce 1971.

NA ZÁPAD PŘES DRÁTY
VYSOKÉHO NAPĚTÍ

V době normalizace došlo k dalšímu zesílení ostrahy, zvýšil
se počet strážních věží a několik set metrů před drátěným zátarasem vyrostla tzv. signální stěna, což byl tři metry vysoký
plot z ostnatého drátu, který při dotyku upozornil zkratem
pohraničníky na pokus o překonání stěny.
Ostraha hranic se posunula více do vnitrozemí také díky spolupráci s civilním obyvatelstvem, zejména s pomocníky Pohraniční stráže a informátory z řad řidičů veřejné dopravy,
pracovníků na nádražích, v pohostinství a službách, v lesnictví, kteří upozorňovali na podezřelé, tzv. neznámé osoby
v pohraničních oblastech. Za to totiž získali povolení chodit
do pohraničního pásma na houby, lesní plody či dřevo.
Češi a Slováci proto raději volili emigraci přes Jugoslávii, výjezdní doložku potřebnou pro vycestování do nesocialistických zemí a Jugoslávie ovšem dostalo pouhých 10 procent
žádajících. Někteří se pokusili překonat hranici mezi Rakouskem a Maďarskem, kam bylo možné vycestovat pouze
s pasem. Mezi nimi také v roce 1985 Robert Ospald s kamarádem Zdeňkem Pohlem, kterým ovšem na hranicích zabavili pasy a poslali je zpět.
Mladíci se svého snu na útěk nevzdali a rozhodli se hranice
překonat po drátech vysokého napětí. Zjistili totiž, že součástí vedení vysokého napětí jsou hromosvodné dráty, které nejsou pod proudem. Dvě řady drátů pod hromosvodnými ovšem byly pod napětím 380 tisíc voltů. Sestrojili si speciální
vozíky, které je měly po drátech převézt za svobodou. S nimi
se vydali v únoru 1986 k Bratislavě, kde chtěli přejet hranice
do Rakouska. „Vozejky byly těžký. Tahat se s nimi byla strašná dřina, a to jsem s sebou měl i poměrně velké česko-anglické slovníky.“
Když se vyšrábali na sloup vysokého napětí, zjistili, že vozíky nemají ta správná kolečka. Vrátili se domů do Litomyšle,
aby je upravili. K dalšímu pokusu se odhodlali v březnu, znovu u Bratislavy.

Ú T Ě K YR EZPAO SR VT O
ÁB
ŽODOU

„Mylně jsme se domnívali, že ty dráty
vedou ke svobodě. Teprve nad ránem
jsme zjistili, že se stáčejí a zůstávají
poslušny režimu ve státě.“
I třetí pokus v červenci skončil neúspěšně. Ze Znojma se
vydali k drátům vysokého napětí, ale cestou je překvapila
bouřka a v rozbahněném poli za sebou nechávali obří šlápoty. Následoval pokus číslo čtyři, opět u Znojma. Podařilo se
jim najít vysoké napětí, podél něhož došli k obci Dyjákovičky. U ní zalehli do křoví. „Měl jsem maskovací celtu, pod tu
jsme se schovali. Bylo to tam hrozně zarostlý – kopřivy, šípky. Přečkali jsme a nevěděli, že je po nás vyhlášený pátrání.
To pak odvolali, když nic nenašli.“
Z úkrytu se později přesunuli ještě o něco dál, ke sloupu, který byl asi sedmdesát metrů od železné opony. „Tam jsme trčeli tři dny, dokud nepřišla bouřka. Protože bez bouřky by to
bylo naprosto nemožné. Byli tam psi, vše absolutně hlídaný.
Sranda to nebyla, všechno nám docházelo. Nějakých pár konzerv a trochu limonád velice rychle zmizelo a pak jsme museli pro vodu. Zdeňkovi ruply nervy, řekl, že bude radši bez
vody, tak jsem pro ni chodil sám.“ Z každé výpravy pro vodu
se kvůli všudypřítomným hlídkám stalo dobrodružství.

„Vleže na zemi jsem sledoval, jak je
otočenej ten voják. A vždycky, když
jsem viděl, že je otočenej zády, tak
jsem přeběhl.“
Ve chvíli, kdy se začali obávat, že příznivé podmínky už nenastanou, spustil se déšť. „Osmnáctého července v devět večer
začalo pršet a pršelo i pět minut po půlnoci, kdy jsme začali
stoupat na stožár. Bylo to jako na objednávku, protože jsme
udělali pár příček na sloupu směrem nahoru a začalo lejt. Padalo to směrem do Rakouska, ten vítr to úplně odnášel. Žádná kapka nespadla rovně.“

Izolátory na sloupech probíjely
i v místech, kde neměla být ani
jiskra, ale oba muži byli odhodláni
projít. „Zadrátované naštěstí nebylo
nic, protože soudruhy ani ve snu
nenapadlo, že by někdo utekl
po drátech vysokého napětí.
To byla jediná nezadrátovaná věc v těch stovkách kilometrů.
Ať si myslí, kdo chce, co chce, bez Boží pomoci by to nebylo
možné. Bylo tam tenkrát šest malých izolátorů a já na nich viděl lítat jiskry. Přes jeden, přes dva to lítalo furt, někdy i přes
tři, přes čtyři, jednou jsem viděl i přes pět. Jiskra už potom
tvořila takový slabší provázek. Jak ten déšť padal vodorovně,
kalíšky se namočily i zezdola a bylo to vodivé. Když jsem uviděl jiskru, která přeskočila pět izolátorů, pomyslel jsem si:
,Prima, ještě jeden a skončili jsme s útěkem.‘ Ale lezl jsem dál.“
Vozík na konstrukci vrzal a Robert trnul hrůzou, že je zvuky prozradí. Spoléhali jen na to, že v takovém nečase budou

všichni v suchu a teple, že hlídky nebudou tak ostražité. Robert a Zdeněk přejeli z jednoho sloupu na druhý a slezli dolů.
Byli za železnou oponou. Robert Ospald se usadil ve Vídni
a o svém útěku napsal knihu.

Krutý systém ochrany hranic,
který připravil o život 280 lidí
prchajících za svobodou,
ukončila sametová revoluce.
Cestovat jen s pasem bez výjezdní doložky jsme poprvé mohli 4. prosince 1989. Po vstupu do Evropské unie nám stačí
pro cesty do sousedních zemí jen občanský průkaz. Splnil
se sen našich rodičů a prarodičů, ale my bychom neměli
na dobu nesvobody zapomenout. Pomoct nám mohou i příběhy železné opony, které jsme zdokumentovali a jež najdete
na www.ironcurtainstories.eu.
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Zviditelnit
příběhy
Grafické zpracování a návrh struktury nového webu
Paměti národa i webových stránek ostatních projektů a akcí.
Koncept a design našich výstav, publikací, ale i mobilní aplikace.
Zpracování plakátů, obalů, triček… Logo Paměť národa. Za tím
vším stojí náš hlavní výtvarník Petr Šabach. Seznamte se, prosím.
Co obnáší práce výtvarníka v Post Bellum?
Tím hlavním je dát obsahu osobitou podobu, výraz. Spolupracuji s autory textů, fotografy a editory sbírky, se kterými
hledám společný pohled na knihu či výstavu. Zároveň komunikuji s produkcí, tiskárnou, režiséry, ilustrátory, architekty,
s nimiž zase vybírám zajímavou formu, kterou obsahem naplníme, přičemž zvolená forma musí respektovat rozpočet.
A tohle všechno pak spojuje grafický design, čili layout a sazba, výběr písma a barev, ve kterém se všechny aspekty setkávají, a vzniká konkrétní vizuální řešení. Naštěstí už na to
v Post Bellum nejsem sám, mám skvělou oporu v grafické designérce a ilustrátorce Tereze Hankové.
Která z těch mnoha různých forem výstupů
Paměti národa je ti nejbližší?
Pro mě osobně je to komiks. Myslím, že to je jedna z nejlepších forem pro vyprávění příběhů, protože dovede být srozumitelná a přitažlivá pro všechny generace. A nadto také velmi
estetická, krásná. Myslím, že není náhoda, že jednou z nejúspěšnějších publikací Post Bellum je komiksový sborník Ještě jsme ve válce. Vyšel v roce 2012 a myslím, že v té době to byl
dost ojedinělý počin. V té době jsem taky začal spolupracovat
s Post Bellum a tato kniha se otiskla do nového loga Paměti národa, ve kterém je naznačen tvar „bubliny“. Ta může znamenat
výpověď, příběh, rozhovor… dokumentaristiku, řekněme. Ale
také hledání zajímavé podoby, jak ten příběh vyprávět dál, což
reprezentuje právě ta komiksová bublina.

Na přelomu roku byl spuštěn nový web
Paměti národa. Co je na něm nového
kromě designu?
Po technické stránce je hlavní novinkou způsob přenášení videoobsahu. Dnes už natáčíme pamětníky převážně na digitální kamery a je otázkou času, kdy budou většinu databáze tvořit videonahrávky. Digitální videozáznam je ovšem náročný
na ukládání a sdílení dat. Jsem rád, že má Paměť národa nově technickou oporu přímo v národní síti pro vědu, výzkum
a vzdělávání, CESNET.
Co se týče uživatelského prostředí webu, kostra šablony vychází z rozvržení webových stránek Českého rozhlasu, který nám v tvorbě pomohl technicky i personálně. Vedle klasických způsobů textového vyhledávání a abecedního indexu
jsme procházení archivu postavili na pamětnických kategoriích a historických výročích. Ta do velké míry definují pamětníkův život, a proto považujeme za důležité zobrazovat
je například u výsledků vyhledávání. Stránka s výsledky hledání také nově umožňuje zúžit výběr podle typu zdroje třeba
jen na fotografie nebo klipy.
V současnosti už zhruba polovinu návštěv webu tvoří mobilní prohlížeče, proto jsme nový web od začátku navrhovali tak, aby byl obsah sbírky dobře dostupný a uživatelsky přívětivý i na menších obrazovkách chytrých telefonů. Společně
s programátory ze společnosti Coolstranky.sk stále pracujeme na dalších drobných vylepšeních.

ROZHOVOR

Přináší nová Paměť národa kromě technických
inovací něco nového obsahově?
Ano. Jak už jsem řekl dříve, naší prací není jen příběhy sbírat a archivovat, ale předávat je dál. Proto nově najdete
na webu dvě velké sekce: archiv a magazín. Archiv je Paměť
národa, tak jak ji uživatelé znali – kategorizovaná databáze
pamětníků, nahrávek a dokumentů. Magazín pak nově nabízí články o příbězích pamětníků, zajímavá výročí, videa
a fotografie, které Paměť národa obsahuje. Je to vlastně výběr toho nejzajímavějšího, na co v Paměti národa narazíme.
Idea magazínu, tedy předávání, duplikace příběhů, se taky
odrazila v grafickém designu webu, kde pracujeme s vizuální náladou novin a příbuzných tisků, jako je cyklostyl nebo
třeba kopírka.
Měli jste při tvorbě nových stránek nějaký vzor?
Nemůžu říct, že bychom měli přímo nějaký předobraz, nebo vzor. Většinu archivů na webu tvoří převážně texty. Paměť národa je výjimečná právě v tom, že nabízí uživateli
rozsáhlý mediální archiv nahrávek, fotografií, dokumentů
a odkazů. Velmi pozorně ale sleduji dva příbuzné projekty
v USA. Story Corps je americká neziskovka, která vlastní mobilní nahrávací studio – velký stříbrný truck, který putuje
po amerických městech, kde jeho štáb natáčí životní příběhy místních obyvatel. Rozhovor přitom obvykle vede příbuzný pamětníka. Myslím, že tenhle osobní rozměr přispívá
k tomu, že na kameru promluví i lidé, kteří by si jinak svůj životní příběh nechali pro sebe. Z těch nejzajímavějších navíc
vznikají krátké kreslené epizody. Druhým takovým počinem
je pořad This American Life, který jednou týdně vysílá síť veřejných rozhlasových stanic NPR. Ten vychází podobně jako
rozhlasové Příběhy 20. století z mozaiky životních vzpomínek, svědectví a dokumentů „obyčejných“ lidí.
Původně jsi vystudoval kulturologii.
Jak ses dostal ke grafice?
Na vysoké škole mě oslovil kamarád, jestli bych mu nevytvořil webové stránky. Dneska už bych je nikomu neukázal, ale
kamarádce, která v té době zakládala grafické studio, se líbily a přizvala mě ke spolupráci. Protože nás bylo pár, museli jsme jeden druhého zastupovat, tak jsem se brzy dostal
i k navrhování a přípravě tiskových materiálů a grafickému designu v širším slova smyslu. Od té doby se věnuji designu na papíře i v počítači. Když jsem později začal spolupracovat s Post Bellum, oba světy se mi tak nějak prolnuly,
protože kulturní antropologie je do velké míry právě studium „všedního“ života lidí. Mimochodem, nás kulturologů je
v Post Bellum víc.
Tvoje žena Barbara taky pracovala
pro Post Bellum. Poznali jste se pracovně?
To ne. Měli jsme zkrátka velmi podobnou skupinu kamarádů,
i když jsme o sobě vzájemně nevěděli. Bára studovala serbistiku a etnologii a přes svého učitele se při studiu dostala k natáčení pro Post Bellum. Později pracovala v ÚSTRu na mezinárodních projektech Paměti národa. V roce 2012 se nám
podařilo sehnat ateliér přímo u nás v domě v Hroznové ulici.

Byl o něco větší než pro potřeby jednoho grafika. Chvíli jsem
zvažoval, že si splním sen a udělám v něm sítotiskovou dílnu,
nakonec jsme se rozhodli oslovit Honzu Poloučka, současného
provozního ředitele Post Bellum. Věděl jsem od Báry, že Post
Bellum žádnou kancelář nemá a schází se jednou za čas u Mikuláše Kroupy doma. Brzy jsme v tom ateliéru seděli čtyři. Každé pondělí se pak místnost docela zaplnila lidmi, protože Post
Bellum mělo poradu. Deset, dvanáct lidí na několika metrech!
Dnes máme v „Hroznovce“ studio, ve kterém se natáčejí rozhovory a vznikají dokumenty.
Kterých svých prací či projektů si nejvíc ceníš?
Předně si moc cením existence Paměti národa jako takové.
A díky tomu, že jsem přímo u zdroje, si čím dál víc cením některých mimořádných osobností, jejichž paměti jsme měli
možnost zaznamenat.
Pokud jde o konkrétní projekty, asi bych zmínil mobilní aplikaci Místa Paměti národa. V letech 2012 a 2013 jsme za ni
získali ocenění od Seznam.cz a umístili se v anketě Aplikace roku. Udržovat takový projekt po technologické stránce je
bohužel časově a finančně náročné. V současnosti jsme vývoj
aplikace ukončili, ale pevně věřím, že díky grantové podpoře
ji brzy znovu oživíme a přijdeme s její vylepšenou podobou.
Vidím v ní stále velký potenciál, jak oslovit širší veřejnost.
Osobně mi přinesla zajímavou zkušenost taky práce na mezinárodní výstavě s názvem Ano/Ne. Na návěs kamionu jsme
umístili zeď s falešnými dveřmi a kukátky. V těch mohl návštěvník letmo nahlédnout do života lidí, které život postavil před dilema přijmout, nebo odmítnout spolupráci s tajnou policií. Lidé na jedné straně zdi spolupracovali, na druhé
ne. Kukátka vzbuzovala v kolemjdoucích zvědavost a nutila
je přijít blíž. Přitom divákovi odkrývala, za jakých okolností
a jak se ti lidé rozhodovali. Musím říct, že připravit expozici
o středoevropské zkušenosti s totalitním státem tak, aby byla
srozumitelná napříč Evropou, byla opravdu výzva. Návštěvnost výstavy nakonec předčila naše očekávání.
Art directorem v Post Bellum jsi pátým rokem.
Jak se tvoje práce za tu dobu změnila?
Doteď jsme hledali podobu a výraz převážně pro jednotlivé výstavy, publikace, projekty. Nyní se aktivity Paměti národa rozšiřují, otevírají se pobočky v krajích a je zřejmé, že
z Paměti národa se postupně stává víc než jen dobré jméno. Vzniká tu silná značka s vlastním výrazem, stylem, jazykem… s vlastní duší. Jsem rád, že mohu být u toho.
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Sametová revoluce
pro dnešní studenty
Pro letošní 30. výročí sametové revoluce jsme
připravili dvě vzdělávací aktivity, které na podzim
přiblíží dobu pádu komunistického režimu žákům
základních a středních škol.
Školám nabízíme nový zážitkový workshop Zítra
celá země!, během kterého mladí lidé nasají atmosféru revolučních dní, budou vyrábět plakáty
a transparenty se slogany sametové revoluce,
odmítnou běžné vyučování, vyhlásí okupační stávku, připraví si prohlášení, budou diskutovat s vyučujícími, obhajovat nošení trikolory či účast v generální stávce.
Druhou aktivitou pro letošní podzim jsou Kinopříběhy 20. století, což je promítání vzpomínek pamětníků na sametovou revoluci s následnou diskusí.

Zážitkový workshop
Zítra celá země!
Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ
Doba trvání workshopu: 4 hodiny
Počet účastníků: 1 třída (cca 30 osob)
Téma: svoboda a její cena
Cena workshopu: 5200 Kč

Kinopříběhy 20. století
Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ
Doba trvání akce: 90 minut
Počet účastníků: dle kapacity
promítacího sálu na škole
Téma: Sametová revoluce očima
účastníků i odpůrců
Cena: 7500 Kč

Workshop a Kinopříběhy
20. století si školy mohou
objednávat na e-mailu
workshopy@postbellum.cz.

NEZAPOMEŇME.CZ
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Nezapomeňme.cz
Paměť národa připravuje k 30. výročí pádu komunistického režimu
oslavy ve 30 městech v České republice. V hlavním městě oslavy
vyvrcholí koncertem a mezinárodním galavečerem.

Města
Symbolických 30 měst se připojí k oslavám pádu
komunismu v rámci projektu Nezapomeňme a získají
status Města Paměti národa. Jedná se o města, která
nám v regionech pomáhají uchovávat vzpomínky
pamětníků pro další generace.

Koncert
Benefiční koncert pro Paměť národa uspořádáme 28. října 2019
v pražském Foru Karlín u příležitosti dvou významných výročí:
101 let od vzniku republiky a 30 let od sametové revoluce.
Inspirací je hudební a společenská událost z prosince 1989
„Koncert pro všechny slušný lidi“.

Ceny
Ocenění pro osobnosti z postkomunistických
zemí, které ve svém životě prokázaly, že čest,
svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná
slova. Slavnostní večer bude 17. listopadu živě
přenášet Česká televize a slovenská RTVS.

PLZEŇ
SUŠICE
PŘEŠTICEP
S E M I LY
PLANÁ
PEČKY
TÁ B O R
ČESKÉ BUDĚJ
ČESKÝ KRUM
TÁ B O R
PÍSEK
LIBEREC
HRADEC KRÁ
S E M I LY
RYC H N OV
NAD KNĚŽNO
PA R D U B I C E
CHRUDIM
H AV L Í Č K Ů V B
J I H L AVA
ZNOJMO
BLANSKO
BOSKOVICE
VYŠKOV
S L AV K O V
UHERSKÉ HR
HOŘICE
O S T R AVA
PŘEROV
ZLÍN
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Brno osvobozené!?
Dne 25. dubna 1945 vstoupila Rudá armáda do centra Brna.
Naděje na znovunabytí svobody a demokracii se netýkala
všech obyvatel města. Němečtí spoluobčané byli bez rozdílu vyhnáni, mnozí povražděni. Poválečné Československo se
ze svobody neradovalo dlouho. V únoru 1948 se moci chopili komunisté a nastala doba politických procesů. Krátké období nadechnutí na jaře 1968 ukončila invaze vojsk Varšavské smlouvy. Připomenutí okupace ve dnech 21. a 22. srpna
1969 již brutálně potlačily československé bezpečnostní složky. Přes mrazivé ticho normalizace v Brně působila demokratická opozice. V prostředí undergroundu vznikala nová díla,
vydávaly se samizdaty, pedagogové vyloučení z vysokých škol
pořádali semináře a přednášky. Naděje na svobodu a demokracii se naplnila až v listopadu 1989.
V roce 30. výročí pádu komunistického režimu považujeme
za vhodné co nejvýrazněji připomenout čtyřicetileté období komunistické diktatury včetně bezpráví, kterého se totalitní režim dopouštěl na vlastním obyvatelstvu. Zvolili jsme proto výrazný formát panelů umístěných ve veřejném prostoru
u pomníku Rudoarmějce, audiovizuální projekce se odehraje v podzemních prostorách někdejší přečerpávací stanice
na Moravském náměstí.

Brno osvobozené!? nechá
promlouvat očité svědky
a přímé aktéry klíčových
událostí 20. století, které
zaznamenala pobočka
Paměti národa v Brně.
Výstava je koprodukčním projektem Paměti národa Jihomoravský kraj společnosti Post Bellum, o. p. s., a festivalu Meeting
Brno. Architektonickou část výstavy zpracovává společnost
DRNH a výtvarná koncepce multimediální instalace bude dílem
týmu VISUALOVE.
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foto: Bára Mráčková

KLUB PŘÁTEL PAMĚTI NÁRODA

S Klubem přátel jsme navštívili
undergroundový barák
Na konci 70. let bývalo ve vesnici Řepčice u Litoměřic mnohem rušněji než dnes. Když se do bývalého zájezdního hostince nastěhovaly tři spřátelené rodiny – Parkánovi, Kubíčkovi a později Soukupovi, začali do Řepčic na víkendy jezdit disidenti, hudebníci a další, kterým nevyhovovala oficiální kultura
a normalizační způsob života. Dům se stal útočištěm intelektuálů z Prahy i mladých lidí ze severních
Čech, místem jejich debat a setkávání. Hned od začátku se o řepčickou společnost zajímala Státní
bezpečnost, která dům pravidelně a nepokrytě sledovala, znemožňovala hostům příchod do domu
a znepříjemňovala život jeho obyvatelům. Toto centrum undergroundu zaniklo po dlouhém vzdorování
v roce 1983, kdy komunistické úřady majitele vyhnaly a dům zbořily.
Letos v zimě jsme měli možnost setkat se s jedním z tehdejších obyvatel domu, Viktorem Parkánem,
a Řepčice s ním navštívit. Viktor Parkán vyprávěl o svém životě, o přátelích z disentu i neustálých kontrolách přímo na místě, kde dům stával. Podívali jsme se i do evangelického kostela, kam řepčická společnost chodila.
Pro členy Klubu pořádáme podobné cesty dvakrát ročně. Je to příležitost setkat se s pamětníky a dalšími zajímavými lidmi podobného ražení. A především je to způsob, jak můžeme členům Klubu poděkovat
za jejich podporu, za pravidelné příspěvky na natáčení příběhů Paměti národa.
Vstupte do Klubu přátel také a řekněte o něm svým známým, protože jen díky tomu se bude o osudech,
jako jsou ty z Řepčic, vyprávět.

PAMĚŤ NÁRODA #7 – 04/19
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Výs t a v a S t o l e t í ž e n v P l z n i
1 0 . 5 . – 7. 6 . 2 0 1 9

Venkovní výstava v Riegerově ulici v centru Plzně se ohlédne za 20. stoletím
prostřednictvím osudů žen. Nabídne deset příběhů z časů války, z padesátých let
i z období normalizace, například Miluše Axamitové, která v padesátých letech čekala
na svého chlapce zavřeného v jáchymovských lágrech, Jarmily Bočánkové, která
skončila za mřížemi v necelých osmnácti letech, nebo Jiřiny Fuchsové, která byla
jen o málo starší, když s manželem utekla do Ameriky. Výstavu doprovázejí pořady
v Českém rozhlase Plzeň a ZAK TV. Projekt podpořily Prazdroj lidem a město Plzeň.

Telegr
Filmový dokument Berani 90

Paměť národa Střední Morava se podílí na dokumentárním filmu, který mapuje
devadesátiletou historii hokejového týmu PSG Berani Zlín prostřednictvím příběhů
zlínských hokejistů, kteří se nesmazatelně zapsali do srdcí několika generací fanoušků.
V dokumentu zazní vzpomínky nejstaršího dosud žijícího zlínského hráče Svatopluka
Klinkovského a také Bohumila Kožely, Rostislava Vlacha, Petra Čajánka, Martina
Hamrlíka, Stanislava Přikryla, Miloslava Sedláka a dalších. Dokument bude mít
premiéru v létě ve zlínském multikině Golden Apple Cinema.

P u t o v n í v ýs t a v a v K r á l o v é h r a d e c k é m k r a j i
Pobočka Paměti národa Východní Čechy připravila tříměsíční putovní výstavu
po Královéhradeckém kraji, která představuje osudy deseti pamětníků zachycené studenty
středních škol v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Součástí výstavy je i deset televizních
dokumentů, které bude od 3. dubna vysílat Východočeská televize V1. Výstavu podpořil
Královéhradecký kraj a města Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Dobruška a Hradec Králové.
2 9 . 3 . – 1 1. 4 .
1 1. 4 . – 2 5 . 4 .
25. 4. – 9. 5.
9. 5. – 23. 5.
23. 5. – 6. 6.
6. 6. – 20. 6.

U N I V E R Z I TA H R A D E C K R Á LO V É
DV Ů R K R Á LO V É N A D L A B E M
HOŘICE
N ÁC H O D
DOBRUŠKA
H R A D E C K R Á LO V É

TELEGRAFICKY
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P ř i p r a v u je m e v ýs t a v u k 3 0 . v ý ro č í u p rc h l i c k é vl ny
z N D R p ře s P r a h u
Na přelomu září a října připomeneme ve spolupráci s německým velvyslanectvím exodus
tisíců občanů někdejší Německé demokratické republiky do Spolkové republiky Německo
přes Prahu ze září 1989. Na německém velvyslanectví v Lobkovickém paláci tehdy našlo
útočiště na 4000 uprchlíků, kteří čekali v zahradě na možnost vycestovat do západního
Německa. Po zdlouhavých jednáních mohl tehdejší spolkový ministr zahraničí
Hans-Dietrich Genscher v Praze 30. září 1989 oznámit, že jejich vycestování do Spolkové
republiky Německo je možné. Výstava v pražském parku Kampa nabídne vzpomínky
deseti přímých účastníků a svědků této uprchlické vlny, která předznamenala pád
Berlínské zdi.

raficky
Š k o l í m e d o k u m e n t a r i s t y v B a r m ě p ro n a t o č e n í p o l i t i c ký c h v ě z ň ů
Své zkušenosti s natáčením a archivováním svědectví budeme letos sdílet i v Barmě.
Ve spolupráci s neziskovou organizací AAPP podpoříme demokratizaci Barmy
prostřednictvím dokumentace svědectví politických vězňů přímo v Barmě. Jejich
výpovědi budou fungovat jako audiovizuální archiv pro budoucí generace. Část videí
s překladem bude přístupná i na portálu Paměť národa. Součástí projektu financovaného
z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR je rovněž školení barmských
dokumentaristů a prezentace výsledků projektu v Rangúnu.

P ř í b ě hy z Pa m ě t i n á ro d a n a A k t u á l n ě . cz a v Č e sk é t e l e v i z i

Vzpomínky na dobu normalizace vycházejí od března do listopadu v seriálu Příběhy
normalizace, který připravujeme pro on-line deník Aktuálně.cz. Přelomový rok 1989
přiblíží nový cyklus Příběhy 20. století v České televizi. První z 16 dílů bude možné
sledovat v září.

Po m á h á m e u c h o v at Pa m ě ť k u b á n sk é h o n á ro d a
I v letošním roce odlétáme za oceán natáčet kubánské disidenty a aktivisty do Miami díky
finanční podpoře z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR. Na konci
letošního roku tak budeme mít v archivu celkem 75 kubánských svědectví. Kromě toho
ve spolupráci s Člověkem v tísni vyškolíme v Kostarice další kubánské dokumentaristy
a Americké muzeum kubánské diaspory zasvětíme do organizace projektu Příběhy
našich sousedů, který se velmi dobře ujal na českých školách.
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