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sedmdesát procent Čechů hodnotí sametovou
revoluci kladně. Sláva! Jenomže: Padesát procent dotázaných nad čtyřicet let se základním
nebo učňovským vzděláním si myslí, že za socialismu „bylo líp“. KSČM by zakázaly dvě pětiny Čechů. Když zkoumáte vědomosti o pádu
komunismu, zjistíte, že většina lidí tápe. Například jen čtvrtina odpověděla správně, že komunistický režim padl nejdříve v Polsku. Smutné
je, že na otázku, zda si vybaví jakoukoliv instituci zabývající se komunismem nebo dobou před
rokem 1989, osmdesát procent dotázaných neví.
Dvacet procent zmíní buď Ústav pro studium totalitních režimů, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nebo nás – Paměť národa. Naše značka má podle marketérů skvělý
zvuk a vynikající známost – skoro čtyři procenta, a to je prý v obchodním světě terno.
Sice se neradujeme z výsledků průzkumu, který pro nás pro bono během léta provedla agentura NMS, přesto za něj velmi děkujeme.
Ukázal nám, jak špatně na tom společnost je.
Právě proto přicházíme letos na podzim s kampaní #Nezapomeňme zaměřenou na výročí sametové revoluce, kterou slavíme ve městech
napříč republikou. Nepolevujeme ve vzdělávacích programech pro žáky a studenty, pouštíme do světa další rozhlasové a televizní Příběhy
20. století. Nestačí to. Ale, díky vám, zachraňujeme tisíce příběhů, které by jinak zmizely.
Milí přátelé, měli bychom se během onoho
kulatého výročí svobody zamyslet. Co se s naší
společností děje? A jak můžeme Paměti národa
pomoct? Nevíte-li, doporučuji „Sametový balíček“, které najdete na webu Nezapomenme.cz.
Ještě ocituji pár vět z manifestu, který
zformulovali lidé kolem Paměti národa a platformy Festival svobody. Tento text považuji za
výjimečně povedený. „Chceme-li žít ve svobodě, radosti a poctivosti, musíme je okolo sebe
pěstovat – doma, mezi přáteli, ve svém městě či
vesnici i v politice. Spojuje nás láska ke svobodě a úcta k těm, kteří se o ni v minulosti zasadili. Sláva svobodě! Sláva všem svobodným lidem
dobré vůle!“ Celý text najdete na straně 12.
Děkuji Vám všem za podporu, kolegům za
skvělou práci. Moc se těším, že se brzy potkáme
na Koncertě pro Paměť národa nebo na Národní.

foto: Jaromír Čejka
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J I Ř Í G RYG A R

astronom a astrofyzik,
popularizátor vědy

T H O M A R T WAY

zpěvák a písničkář

Každý z nás by měl být za demokracii vděčný a neustále si ten vděk
připomínat. Ovšem spousta z nás,
včetně mě, na to občas zapomene.
A tak každou takovou událost, která mi tady ten vděk připomene, beru jako nepopsatelně důležitou. Narodil jsem se v roce 1993, a tak
o tomto období nemohu mluvit jako ten, který rok 1989 zažil. Obdivuju lidi, kteří ve svých názorech
nepolevili, když byli omezováni nejvíce, a kteří se nevzdali morálních
hodnot v době totality.

H A N A H O LC N E R OVÁ

aktivistka, publicistka
a někdejší disidentka

Už v listopadu 89 jsem se obávala,
že aktuální nadšení brzy opadne.
Jednání o změnách vedl Václav Havel, o kterém do té doby hodně lidí nevědělo zhola nic. Při ruce mu
stáli lidé kolem Charty 77, komunistickými médii zobrazovaní jako škůdci národa. Neznalý člověk
si musel položit otázku, zda se dá
těmto lidem věřit. Už tehdy se společnost začala dělit. Divoká privatizace rozdělení dokončila. Ne poslední volby prezidenta, ale dávné
události, stále rezonující v myslích,
jsou podle mě příčinou dnešního stavu společnosti. S příchodem
sociálních sítí vše vygradovalo. Na
jedné straně jsou vysmívány elity,
na straně druhé dochází k obrovskému nepochopení voličů Babiše
a Zemana. Přidejme k tomu migraci a klimatickou krizi a máme koktejl zmatení dnešní doby.

Sametová revoluce byla úžasná kvůli tomu, že proběhla po
tom zběsilém násilí na Národní třídě neobyčejně klidně a neuvěřitelně rychle. Vždyť už na konci roku
1989 jsme měli nového prezidenta, který se stal světovou celebritou
a byl obklopen nadšenými osobnostmi z disentu. Bohužel to všeobecné nadšení, že pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí,
nám dlouho nevydrželo. Přišly privatizační aféry a do vedení státu se
dostali nedůvěryhodní lidé, z nichž
mnozí využili svých konexí z období komunismu a ovládli českou
ekonomiku. Pomocí manipulace
veřejného mínění opřené o mediální masáž propadla většina obyvatel
trapnému nacionalismu a izolacionismu. Česko je dnes vnímáno jako potížista a vykuk, který chce jen
brát a švindlovat. To, že současná
vláda žebrá o podporu komunisty, je naše kolosální prohra. Nepatrnou nadějí, že se z toho průšvihu
dostaneme, by mohlo být, kdyby se
podařilo přesvědčit mladou generaci, aby se místo žvatlání na sociálních sítích věnovala energickému
úsilí o obrodu české vnitrostátní
i zahraniční politiky.

S V Ě T L U Š E KO Š Í Č KOVÁ

farářka Církve
československé husitské

Vděčnost, že jsem tu krásnou dobu
mohla prožít. Vděčnost všem, kteří žili v pravdě v totalitě a jejichž
vytrvalost v nesení obětí vyústila
ve změnu společenského uspořádání. Vděčnost, že svou duchovenskou službu můžu konat veřejně,
bez zastrašování, tvůrčím způsobem. Vděčnost, že mé dcery a vnuci
čtou hodnotnou literaturu, studují,
k čemu mají schopnosti, cestují po
Evropě i mimo ni a svou víru rozvíjejí a sdílejí tvůrčím způsobem
se svými vrstevníky. Mrzí mě, že si
mnozí lidé svobody neváží a nechávají se zotročit sobectvím, pýchou
a honbou za pomíjivými věcmi. Odkaz: nic z toho, co je ve skrytu konáno s láskou, pokorou a statečnou
obětavostí, není malé; přinese své
plody v pravý čas.

foto: Michal Augustini, Akademie věd ČR, archiv

Mikuláš Kroupa,
ředitel Post Bellum, zakladatel Paměti národa

www.postbellum.cz
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Co pro vás znamená 30. výročí sametové revoluce
a jak vnímáte její odkaz?

zpravodaj Paměť národa

12–13
#NEZAPOMEŇME
MANIFEST SVOBODY
M Ě S TA PA M Ě T I N Á R O DA

ANKETA

neprodejné, cena tisku: 6 Kč

S B Í R KOV Ý Ú Č E T

DÁ R C OVS K Á S M S

P O D P O R T E . PA M E T N A R O DA .C Z

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

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

Vstupte do Klubu přátel Paměti národa a podporujte naši
činnost pravidelně.
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.

Cena DMS je 30/60/90 Kč,
Post Bellum obdrží měsíčně 29/59/89 Kč.

Nebo přispějte na natáčení dalších příběhů třeba
nákupem v našem e-shopu.
Najdete tam řadu publikací, triček, CD a dalších předmětů.
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VIKTOR PORTEL
ADAM DRDA

Bývalí
funkcionáři
s námi mluví
snáz než před
lety
Počátkem září se divákům České
televize představila druhá řada
dokumentárního cyklu Příběhy
20. století. Autoři navázali na dříve
zpracované období normalizace
a zaměřili se na úplný konec
komunistického režimu a období
sametové revoluce. O tom, jak seriál
vznikal, vypráví scenárista celého
cyklu, novinář Adam Drda a režisér
části dokumentů Viktor Portel,
vedoucí audiovizuálního oddělení
Post Bellum.

ROZHOVOR

většinou jsem je jako scenárista toho cyklu točil s ohledem na
filmy, ale tak, aby zároveň mohly být zařazeny do sbírky Paměti národa, jde tedy o několikahodinová interview.
VP: Pro celý cyklus jsme měli v merku přes sto padesát pamětníků. Tahle fáze znamenala roční úpornou práci asi šesti lidí, kteří pamětníky hledali, volali jim, natáčeli je. Oproti tomu deset dní, které trávíme ve střižně, vypadá vlastně
jako nic. Paměť národa tahle tematicky cílená práce nesmírně obohatila. Těžko bychom se asi jinak dostali k tomu, abychom tak intenzivně sháněli bývalé pohraničníky nebo třeba
soudce, kteří soudili i za minulého režimu. A ty výpovědi jsou
přitom strašně cenné!
autoři druhé řady televizních Příběhů 20. století:

Už jste oba slyšeli tisíce hodin vyprávění pamětníků
z nejrůznějších období. Přesto, dotkl se vás některý
z příběhů v této řadě seriálu víc než obvykle?
Narazili jste na nějaké pozoruhodné svědectví,
které se vymyká běžnému vyprávění o revoluci?
AD: Neřekl bych, že mě nějaký osobní příběh vysloveně zaskočil a vzešlo z něj něco, co jsem si nedokázal představit.
Zaujalo mě ovšem, že třeba ti komunističtí aparátníci, esenbáci nebo pohraničníci nejsou schopni litovat své minulosti.
Že nedovedou jasně říct: Dělal jsem špatnou věc. To neznamená, že by nikdo z nich neprodělal pozoruhodný osobnostní vývoj, že by dnes bez výjimky byli stoupenci autoritativního vládnutí, přesto je jejich sebereflexe velmi omezená.
Uvědomil jsem si také výrazněji, že samotná skutečnost, že
například někdo v roce 1977 podepsal Chartu, vůbec neznamená, že neselže v demokratické době – někteří někdejší
chartisté dnes obhajují Putina, pracují pro Andreje Babiše,
zkrátka počínají si způsobem, který mi připadá otřesný. O to
víc si vážím lidí, jako je Zdena Mašínová nebo někdejší disidenti manželé Chnápkovi, kteří jsou věrní svým zásadám,
jsou pořád stejně rovní.

Listopad 1989 zasáhl všechny vrstvy společnosti.
Jak jste vybírali témata jednotlivých dokumentů,
když množství námětů z období převratu je tak
obrovské?
VP: Snažili jsme se u různých vytipovaných skupin obyvatel
Československa sledovat, co pro ně znamenal převrat v roce
1989 a jak tu změnu reflektují s třicetiletým odstupem. Témat by se samozřejmě našlo daleko více než pro těch šestnáct filmů. Podle mě tu neexistuje skupina, kterou by převrat
v roce 1989 nějak nezasáhl a její život neproměnil.

VP: Těch silných příběhů je tam hodně. Pro mne jsou důležité příběhy lidí, kteří 17. listopadu zasahovali na Národní třídě. To je zcela nezmapovaná součást té doby. Jak se k tomu
dostali, na co u toho mysleli? Důležité pro dnešek je i to, jak
své angažmá vnímají s odstupem, jak si celou věc omlouvají a podobně. Nejvíce mi z toho asi utkvěl přístup Jana Slezáka. Když se zjistilo, že byl u Pohotovostního pluku, rezignoval v roce 2004 na post radního pro školství v městské radě.
A dnes vzpomíná, jak mu straničtí kolegové z ČSSD říkali, že
jeho minulost není problém, ať klidně veřejně působí dál.

AD: V první sérii jsme se věnovali období normalizace,
v němž byla v podstatě dokonána zkáza, kterou zde způsobila desetiletí komunistického vládnutí. Teď, ke třicátému
výročí, tematizujeme převrat v listopadu 1989 jako převrat
v jednotlivých lidských životech čili je to cesta z pozdního normalizovaného a ještě pořád totalitního Československa ke svobodě. Témata a aktéry filmů jsme vybírali tak, aby
vznikla určitá „mozaika“ osudů: nešlo nám jen o zachycení
jasných oponentů komunistické vlády a ideologie, disidentů, politických vězňů, rozkulačených sedláků, ale taky těch,
kdo stáli na špatné straně, jako třeba pohraničníci, příslušníci SNB, funkcionáři komunistických organizací. Zajímalo
nás prostě, jak si různí lidé, kteří za normalizace dospěli, poradili se životem v demokracii. Proto vznikly i díly o svazácích, studentech, podnikatelích, lidech bez domova, drogově
závislých. Převrat v roce 1989 a to, jak se lidé ke konci komunismu vztahují, má jistou souvislost s dnešní společenskou
situací – v tom jsou ty filmové dokumenty aktuální.

Byli s vámi bývalí představitelé nebo pomocníci
režimu ochotni mluvit? Jak obecně reflektují své
působení? Jak se jim dařilo po revoluci? Chtěli by
režim zpátky?
VP: Je to takový zvláštní paradox. Podle mne s námi ti lidé
v současnosti mluví daleko snáze než třeba před pěti lety.
Když se člověk ale zamýšlí nad důvody, není v tom nic radostného – je to díky posunu ve veřejném prostoru, kdy Babiš
může být premiérem, Zeman může vyznamenávat registrovaného spolupracovníka StB Karla Srpa st. a podobně.

Hledali jste cíleně pamětníky k tématům, nebo jste
vybírali z toho, co už bylo ve sbírce Paměť národa
natočeno?
AD: Většina rozhovorů s lidmi, kteří ve filmech vystupují, je natočena zcela nově. Řádově jsou to desítky rozhovorů,
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AD: Zrovna Karel Srp, oblíbenec Miloše Zemana, ale natáčení
odmítl. Nebo třeba Lenka Procházková, která od předlistopadového disidentství dospěla víceméně na pozice politiků
KSČM. A samozřejmě mnozí pohraničníci, jeden „odstoupil“
uprostřed natáčení. Je velmi zajímavé, že si tihle lidé velice
často stěžují, že nedostávají odpovídající prostor, že média
a novináři jsou proti nim zaujatí, ale když jim pak ten prostor
nabídnete (v případě Paměti národa je to možnost dlouhého
rozhovoru, který je uložen v nesestříhané podobě), dostanou strach. U těch, co na natáčení přistoupili, rozhodně
paušálně neplatí, že by chtěli starý režim zpátky: nebývají to
až na výjimky zapálení komunističtí fanatici, většinou se jim
v demokracii dobře dařilo, udělali kariéru, často politickou

režiséři Radim Špaček, Viktor Portel a Robin Kvapil, scenárista Adam Drda
foto: ČTK / Vít Šimánek

nebo podnikatelskou. Mnohým se stýská po tehdejší společenské pozici, rádi by byli, nebo dnes dokonce už zase jsou
součástí establishmentu, ale jsem přesvědčen, že o „výdobytky kapitalismu“ by přišli strašně neradi.
Revoluci vítali zřejmě nejvíce ti, kteří byli režimem
perzekvováni. Jak se na listopad ’89 dívají zpětně?
Splnila se jejich očekávání, odpustili staré křivdy,
dostalo se jim zadostiučinění?
AD: Listopad 1989 podle mého názoru i zkušeností z těch rozhovorů vítal každý soudný člověk. Předlistopadový režim
dospěl do stadia naprosté nefunkčnosti, byl skrznaskrz nevhodný k životu. Ovšem jiná věc je, že v té podobě převratu
a v následujícím vývoji jsou kořeny našich pozdějších problémů. Svoboda nám tehdy spadla do klína, moc jsme se o to
nepřičinili a taky jsme se s minulostí nijak zvlášť spravedlivě nevyrovnali. Mnoho lidí například dnes reflektuje se znepokojením tehdejší pseudosmířlivost: ti, kteří před listopadem ’89 do poslední chvíle posluhovali komunistickému
aparátu, nebyli až na výjimky nikdy nuceni projevit alespoň
lítost, estébáci zpravidla nebyli potrestáni, vysocí funkcionáři KSČ taky ne. Často ve výpovědích například zaznívá, že komunistická strana jako organizace měla být po listopadu ’89
postavena mimo zákon. Že jsou lidé často znepokojeni ze
současné politické situace, z Babiše, Zemana a komunistického vlivu, to asi není třeba vyzdvihovat.
VP: Všichni to vnímají rozhodně jako pozitivní změnu, ale zároveň samozřejmě mají k průběhu československé transformace i velké výhrady. Nedá se to moc generalizovat.
Hned z prvního dokumentu vyplývá, že bezpráví
neskončilo revolucí. Že soudy se táhly ještě dlouhá
léta jako v případech vyvlastnění a restitucí
zemědělských majetků. Plánujete v budoucnu
otevřít stejným způsobem příběhy 90. let?
AD: Toho tématu se už teď velmi dotýkáme, já bych se tímhle
směrem vydal rád. Devadesátá léta jsou neobyčejně zajímavé období. Je to naprostá změna téměř ve všech okolnostech
života, děje se však ve zničené zemi, v duchovně strašlivě
pošramocené společnosti. Otřepané přirovnání o transformaci říká, že je velmi snadné udělat z akvária rybí polévku,
ale o něco větší oříšek je vyrobit z rybí polévky akvárium. Potíž je v tom, že v Čechách dnes prakticky neexistují intelektuální elity, po těch letech devastace je tu jen velice málo lidí
schopných dobře analyzovat, formulovat a popsat, co se v devadesátých letech dělo.
VP: Už v tomto cyklu jsou příběhy, které jsou svou podstatou
především „devadesátkové“, jako třeba Podnikatelé nebo Bezdomovci. Ale určitě chceme v mapování té doby pokračovat.
I ona čeká na své poctivější vykreslení, než jsou jen pověstná
„divoká devadesátá léta“.
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Ceny Paměti
národa 2019
17. listopadu
národní divadlo
v praze
Čt 2
ČRO plus
RTVS 2
Ocenění pro osobnosti, které
ve svém životě prokázaly,
že čest, svoboda a lidská
důstojnost nejsou jen prázdná
slova. Cenu Paměti národa 2019
převezmou laureáti z České
republiky, Slovenska,
Maďarska, Polska a Německa,
kteří neváhali ve svém životě
pomoci i za cenu ohrožení
vlastního bezpečí nebo
pronásledování či věznění.

foto: Lukáš Žentel, Sascha Steinbach
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Řidič autobusu stál u zrodu Solidarity ve
Wrocławi, která se připojila ke stávkujícím
v Gdaňských loděnicích hned v srpnu 1980.
V červenci 1981 stanul v čele Solidarity v regionu Dolní Slezsko. Těsně před vyhlášením válečného stavu dal příkaz k vybrání peněz z konta
dolnoslezské Solidarity, který splnil pokladník
Józef Pinior. Z wrocławské pobočky Polské banky odnesl 80 milionů zlotých.
Po vyhlášení válečného stavu 13. prosince
1981 se deset měsíců ukrýval, v říjnu 1982 byl
zatčen a odsouzen na šest let do vězení. Jako jeden z vůdců Solidarity odolal tlaku polské Státní bezpečnosti při krutých výsleších. „Není vězeňského trestu, který bych nezakusil. Nejtěžší
byla šestiměsíční izolace, vydržel jsem několik
dní v poutech přes den s rukama dozadu, v noci
dopředu, seděl jsem v ledových celách, plus
různé specifické tresty, které v každé věznici
vymýšleli bachaři.“
Krátce po propuštění na amnestii v roce
1984 putoval do vězení znovu, na svobodu vyšel v roce 1986 a cítil, že se společenská situace
změnila. Že je čas vyjít z podzemí a zahájit formální dialog s komunistickou vládou. K tomu
došlo v únoru 1989 při jednáních u kulatého
stolu. „Rozhodnutí jednat s komunisty nebylo
jednoduché. Byl to obrovský šok pro obě strany – pro nás, že jsme museli jednat s těmi, kteří
nás zavírali do vězení. Nebylo to jednoduché ani
pro ně, protože museli mluvit se zločinci, za které nás považovali.“
Jednání skončila legalizací Solidarity a vyhlášením polosvobodných voleb na 4. června
1989. Solidarita v nich drtivě zvítězila a Tadeusz
Mazowiecki se stal prvním nekomunistickým
premiérem v sovětském bloku. Ve svobodném
Polsku Władysław Frasyniuk založil přepravní firmu, angažoval se v komunální politice ve
Wrocławi a v letech 1991–2001 byl poslancem
Sejmu. Po roce 2005 se z politiky stáhl a v posledních letech se zapojuje do protivládních demonstrací jako občanský aktivista.

Władysław Frasyniuk

* 1954, Polsko
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László Regéczy-Nagy
* 1925, Maďarsko

Během druhé světové války sloužil v maďarské
armádě. V roce 1945 ho zajali Britové a tento
okamžik byl pro něj „prvním setkáním s demo
kracií“. Kvůli zajetí západními spojenci musel po
nástupu komunistů k moci armádu opustit. Živil
se poté jako pastevec, skladník a řidič náklaďáku. Když v roce 1949 britské velvyslanectví v Budapešti vyhlásilo konkurz na řidiče, přihlásil se
a místo získal. „Pracovní dobu jsem trávil v demokracii západního ražení a pak jsem šel domů
do diktatury proletariátu podle Rákosiho.“
Díky tomu působil jako spojka mezi povstalci a Západem během maďarské vzpoury
proti komunistické diktatuře v říjnu 1956. Povstání krvavě potlačila sovětská armáda vedená
generálem Koněvem. László riskoval život, když
společně s přítelem, pozdějším maďarským prezidentem Árpádem Gönczem propašoval na Západ poslední prohlášení revolučního předsedy
vlády Imreho Nagye, který byl v roce 1958 popraven. László propašoval na Západ také spisy Istvána Bibóa, ministra revoluční vlády a politologa,
s nímž byl v roce 1957 odsouzen na 15 let do vězení. Na svobodu se dostal po šesti letech díky intervenci generálního tajemníka OSN U Thanta.
Po propuštění v roce 1963 pracoval jako pomocný dělník, později jako překladatel. V roce
1988 založil Výbor pro historickou spravedlnost,
organizaci, která sdružuje oběti perzekucí v komunistickém období, podobně jako u nás Konfederace politických vězňů.
Čtyřiadevadesátiletý László Regéczy-Nagy
žije v Budapešti v domku s krásným výhledem.
Je nemohoucí, ven už takřka nechodí, stará se
o něj jeho rodina, která na něj za komunismu
šest let čekala.

CENY PAMĚTI NÁRODA 2019

Teoretický fyzik Akademie věd v Německé demokratické republice (NDR) v Lipsku protestoval v roce 1968 proti demolici gotického chrámu
sv. Pavla. Ten od založení univerzity v Lipsku
v roce 1409 sloužil jako univerzitní kostel. Ačkoli
v něm působil Johann Sebastian Bach a jako zázrakem přečkal bombardování v době 2. světové
války, soudruzi v květnu 1968 rozhodli, že ho vyhodí do povětří. Tři dny před odstřelem Dietricha poprvé zatkla východoněmecká tajná policie
Stasi během protestního shromáždění před kostelem, následovalo propuštění z práce. „Když se
kostel zhroutil, tak se komunisté a Stasi cítili být
o něco blíže socialismu. V den výbuchu jsem jim
napsal dopis, že tohle neututlají.“
O měsíc později proto pomohl disidentům
v Lipsku rozvinout plakát vyzývající k obnově
kostela během závěrečného ceremoniálu Mezinárodní soutěže J. S. Bacha, který přenášela
televize. V sále tehdy seděla tisícovka lidí a novináři z celého světa. Se svým bratrem Eckhardem sestavil časový spínač k jeho rozvinutí.
Policii trvalo dva roky, než Dietricha dopadla.
V roce 1970 ho udal mladý socialista a agent
Stasi ze západního Německa. O protestu během
Bachfestu se doslechl náhodou od jednoho z organizátorů protestu, který emigroval do západního Německa.
Během třiadvacetiměsíční vazby čelil Dietrich krutému nátlaku Stasi, aby udal spolupracovníky a podepsal spolupráci. Jako jeden
z mála v NDR odolal a byl odsouzen ke dvěma
a půl letům vězení s následným umístěním na
psychiatrii. V roce 1972 se mohl díky intervenci filozofa Carla Friedricha von Weizsäckera
vystěhovat do západního Německa. Vystudoval
filozofii a učil na univerzitě v Essenu, kde žije se
svou ženou dodnes.

Dietrich Koch
* 1937, Německo
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Dalma Špitzerová
* 1925, Slovensko

Dětství s pěti sourozenci prožila ve slovenském
Liptovském Mikuláši, kde její otec sloužil v synagogách jako chazan – zpíval modlitby, maminka
učila francouzštinu a němčinu. Když v roce 1942
začaly transporty do pracovních a koncentračních táborů, otec poslal Dalmu a její dvě starší
sestry do Maďarska, kam odcestovaly na falešné
doklady.
V Budapešti se zpočátku zdálo, že jsou
v bezpečí. Sehnaly práci, navzájem si pomáhaly. Jednoho dne se ale sestra Lilka vrátila domů
v doprovodu četníka. „Potichu mi řekla, že nás
už chytili, ale že mám mlčet, protože mám jiné
papíry. Nechtělo se mi tam zůstat samotné, tak
jsem přiskočila a řekla, že jsem její sestra. Tak
nás sebrali a odvedli do internačního tábora.“
Sestry poté odvezli do Osvětimi. Dalma
se dostala do nemocnice, protože ji vězeňská
lékařka prohlásila za nemocnou tyfem, ačkoli
byla zdravá. Po neúspěšných pokusech o útěk
se dostala do sběrného tábora v Novákách, kde
strávila dva roky. Pracovala v dílně, kde se šily
brašny, a později zde začala hrát divadlo. Její
první rolí byla postava Emily Marty v Čapkově
hře Věc Makropulos, ve které zazářila. Režisér
jí přitom roli nechtěl svěřit kvůli jejímu mládí.
„Tehdy mi řekl, že jsem takový talent, že když
přežijeme, ať jdu okamžitě studovat herectví.
Tak se také stalo.“
V táboře v Novákách se zapojila do podzemního hnutí a po vypuknutí Slovenského
národního povstání utekla do Banské Bystrice,
kde se připojila k povstalcům. Nejdříve pracovala v tiskovém oddělení, po potlačení povstání
odešla s partyzánskou jednotkou do hor, kde
zůstala až do osvobození. Po válce se stala divadelní herečkou, po zrušení kabaretu Tatra
v roce 1970 pracovala jako asistentka režie ve
Slovenské televizi. Po sametové revoluci založila soukromé herecké studio, s nímž vyhrála
mezinárodní cenu v Paříži.

CENY PAMĚTI NÁRODA 2019

Jako devatenáctiletý mladík nastoupil v květnu
1952 do jáchymovských uranových dolů, aby si
odpracoval roční brigádu v těžkém průmyslu.
V dole Svornost pracoval jako kolektor – určoval
radioaktivitu rudy pro těžbu. „Když jsem začal
fárat, tak mě upozornili, že budu dělat se samými zločinci, ať si dávám pozor.“ Záhy pochopil,
že se nejedná o zločince, ale o oběti komunistické zvůle. S mnohými politickými vězni se spřátelil. Poslouchal jejich životní příběhy a rozhodl
se jim pomáhat. Doručoval jim dopisy, balíčky či
teplé prádlo.
Jednomu z nich pomohl na svobodu – na
důl pronesl civilní šaty a převlečeného politického vězně provedl přes bránu. Jemu samotnému se útěk na Západ nepodařil – udal ho kamarád a on putoval na tři roky do lágru Ležnice
v Horním Slavkově. V době zatčení v listopadu
1952 vážil 90 kilo, po třech měsících vyšetřování
a měsíční samovazbě se z něj stala troska vážící
něco málo přes 50 kilo. V takovém stavu nebyl
schopen plnit normy a za trest musel do korekce, maličké místnosti bez oken s betonovou
podlahou. „Spal jsem mokrý, v zimě, s jednou
dekou. Ráno jsem musel na šichtu a ze šichty
zase hned do korekce.“
Přežít mu pomohli vězni, kterým jako civilní zaměstnanec pomáhal. S jejich pomocí plnil
normy a díky tomu měl lepší stravu. Propustili
ho po odpykání poloviny trestu v září 1954. Myšlenky na útěk na Západ se vzdal až poté, co se
zamiloval do své budoucí ženy Evženie. Usadili
se v Šumperku, kde až do důchodu pracoval jako
zedník. Je jedním ze zakladatelů místní pobočky
Konfederace politických vězňů.

Miroslav Hampl
* 1932, Česká republika
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#NEZAPOMEŇME

MANIFEST SVOBODY
Díky za svobodu! Čím více ji užíváme, tím
více jsme lidmi. Její skutečnou hodnotu
pochopíme, teprve když ji ztratíme. Co je
svoboda slova, pochopil v sedmdesátých
letech čistič výloh, který pro přátele
opsal báseň Jaroslava Seiferta – a přišli
si pro něj pánové z StB. Co je svoboda
pohybu, si uvědomil malý chlapec, jehož
rodiče zůstali v zahraničí a státní orgány
mu umožnily setkat se s nimi až po deseti
letech. Co je svoboda shromažďování,
vtloukli policajti obušky do hlavy skupině
mladých lidí, kteří se sešli, aby dali
najevo nesouhlas se zbytečným kácením
stromů. A proč to připomínáme?
Abychom nezapomněli, jakou hodnotu
má svoboda, a abychom o ni nepřišli.
Svoboda! Už 30 let si užíváme její plody:
máme svobodu slova a volný přístup
k informacím, můžeme volně vybírat
a měnit povolání, podnikat, cestovat,
zakládat spolky, dělat umění, vyznávat
Boha podle osobního přesvědčení
a mnoho dalšího. I dnes, kdy slavíme
30 let svobody, jsme ale znepokojeni tím,
co se děje u nás i v zahraničí. Obáváme
se, abychom nezodpovědným chováním
o svobodu nepřišli nebo si nenávratně
nezničili přírodu. Chceme-li žít ve
svobodě, radosti a poctivosti, musíme je
okolo sebe pěstovat – doma, mezi přáteli,
ve svém městě či vesnici i v politice.
Spojuje nás láska ke svobodě a úcta
k těm, kteří se o ni v minulosti zasadili.
Sláva svobodě!
Sláva všem svobodným lidem dobré vůle!

Ve spolupráci s radnicemi, místními kulturními
a vzdělávacími institucemi spojujeme města
do projektu #nezapomeňme.

06/11 Teplice
Beseda
18.00 / Regionální muzeum
Setkání s politikem, filozofem
a signatářem Charty 77 Danielem
Kroupou a jeho synem, publicistou
a autorem rozhlasových Příběhů
20. století Mikulášem Kroupou.

Kompletní program desítek výstav, besed,
koncertů, promítání a dalších událostí najdete
na webu nezapomenme.cz.

04/11 Praha
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

16/11 Hradec Králové
PRŮVOD A KONCERT

Jungmannovo nám. / Národní třída

16.30 / Univerzitní kampus Na Soutoku,
Pivovarské nám.

Výstava Střípky revoluce kombinuje
historické reálie a emotivní příběhy
pamětníků. Obsahuje prvky tzv.
rozšířené reality, díky kterým ožijí
příběhy ve formě videí a animací
v chytrých telefonech. Ve spolupráci
s Festivalem svobody. K vidění do 18. 11.

Odhalení desky u příležitosti
pojmenování piazzetty kampusu na
nám. Václava Havla, svíčkový průvod,
slavnostní koncert s Dagmar Peckovou
a Orchestrem Univerzity Hradec
Králové a dalšími.

28/10 Plzeň
Výstava

17/11 Praha
videomapping

17/11 Pardubice
Příběhy našich sousedů

17/11 Vysoké Mýto
Koncert

15/11 Olomouc
Divadlo

nám. Republiky

Národní třída

18.00 / nám. Přemysla Otakara II.

Arcidiecézní muzeum, sál Mozarteum

Životní příběhy 38 pamětníků
mapujících cestu Československa
20. stoletím od demokracie
k demokracii. K vidění do 30. 11.

Paměť národa: 1989 – světlo, zvuk,
atmosféra, ale hlavně příběhy spojené
s výročím sametové revoluce. Světelná
instalace a projekce na domech
Národní třídy bude probíhat během
celého odpoledne a večera. V rámci
programu Korzo Národní: 30 let
svobody. Ve spolupráci s 3dsense.

14.00 / Východočeské divadlo
Pardubice

Hudební vystoupení k připomenutí
událostí listopadu 1989 v regionu
a k odchodu sovětských vojsk. Zahrají
Ivan Hlas a skupina Betl Band.

Improvizovaný divadelní večer
inspirovaný životními osudy pamětníků
z Olomouce a blízkého okolí, jejichž
život proťaly dějinné okamžiky
20. století.

15/10 České Budějovice
Výstava

20/11 Brno
Happening

12/11 Zlín
kinopříběhy

nám. Přemysla Otakara II.

17.00 / Malinovského náměstí

Výstava Paměti národa – příběhy
pamětníků, jejichž osudy mapují
události 20. století. K vidění do 18. 11.

Nezapomeňme Brno – řetěz rukou
jako rekonstrukce dobové události
z 26. listopadu 1989, slavnostní koncert
(Hana a Petr Ulrychovi, Meteor z Prahy,
David Koller a další) a velkoformátová
audiovizuální instalace. Ve spolupráci
se Společně Brno.

18.00 / kostel Panny Marie
Pomocnice křesťanů

Setkání s pamětníky a slavnostní
prezentace výstupů žákovského
projektu, který unikátním způsobem
dokumentuje jejich vzpomínky.

Dokumentarista Adam Drda představí
několik životních příběhů lidí, do nichž
zasáhla sametová revoluce. Jak je
ovlivnila a jak změnila jejich životy?
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V l i s t o p a d u roz s v ít í Č e s k o vl č í m á ky
Počátkem listopadu startuje už pátý ročník celorepublikové veřejné sbírky u příležitosti
Dne válečných veteránů. Za minimální příspěvek 30 korun si lidé mohou připnout do
klopy květ vlčího máku a vyjádřit tak své poděkování a úctu těm, kteří bojovali za svobodu
a demokracii v některém z válečných konfliktů 20. století.
Kasičky a červené kvítky najdou zájemci od 1. do 14. listopadu v kavárnách,
restauracích, bistrech, na recepcích velkých i malých firem, v pobočkách obchodních
řetězců i v knihovnách či muzeích napříč všemi kraji. Přímo v ulicích měst budou
kvítky nabízet dobrovolníci z řad členů Klubu přátel Paměti národa, studentů i další
příznivci Paměti národa.
Výtěžek sbírky využije Post Bellum jako každoročně pro natočení dalších příběhů
bývalých vojáků, aby příběhy jejich statečnosti a obětavosti zůstaly zachovány.
DENVETERANU.CZ

TELEGRAFICK Y
Výs t a v a N e js m e t u s a m i : N a k o u k n ě t e k s o u s e d ů m

Širokou paletu workshopů, besed a výstav nebo
výukových materiálů pro studenty i pedagogy
nabízí po celý podzim projekt Festival svobody
na školách. Připravené programy mohou učitelé
objednat pro své žáky přímo do školy, ale mohou
je také motivovat k vlastní aktivitě. Studenti
dostanou prostor vymyslet a zorganizovat pro
své spolužáky i vyučující program vztahující se
k 30. výročí sametové revoluce podle vlastní
invence a díky festivalu na něj také mohou
získat finance. Zapojit se mohou například
i do tematické výtvarné a literární soutěže.

Výstava Nejsme tu sami upozorňuje na to, že tu s námi vždy žili a stále
žijí lidé jiných národností a etnik. Jejich životy představuje Post Bellum
prostřednictvím neobvyklého výstavního nosiče – návěsu kamionu. Ten se
proměnil v chodbu domu lemovanou bytovými dveřmi s kukátky, do nichž
mohou návštěvníci expozice nahlédnout a objevit za nimi příběhy našich
sousedů „odjinud“.

Festival svobody na školách organizuje Post
Bellum společně se spolkem Díky, že můžem
a Nerudný fest.cz a ve spolupráci s desítkami
dalších vzdělávacích organizací a institucí.

Výstavu bude možné zhlédnout od 21. října do 9. listopadu na náměstí Míru
v Praze a od 11. do 28. listopadu na Malinovského náměstí v Brně.

Přímo z dílny vzdělávacího oddělení Post Bellum
pochází formát moderovaného promítání
dokumentu Čtyři příběhy revoluce a interaktivní
zážitkový workshop s názvem Zítra celá
země. Účastníci workshopu si na principu
jednoduchého hraní rolí zkusí pohled na události
listopadu 1989 očima středoškolských studentů,
kteří na své škole vyhlásí stávku. Někteří
pocházejí z disidentských rodin, jiní vnímají
režim optikou komunistické propagandy a další
zjišťují, že když se o některých věcech doma
nemluvilo, neznamená to, že na ně jejich rodiče
neměli vlastní – odlišný názor. Obhájí studenti své
postoje vůči vedení školy? Udrží své odhodlání?
F E S T I VA L S V O B O D Y. C Z / N A S K O L A C H

Jak se u nás žije Řekyni, Maďarovi, Vietnamce nebo Bělorusovi? Jak mohou
naši kulturu a společnost obohatit? Svým pohledem zvenčí nám tito
lidé pomáhají uvědomit si, v čem vlastně spočívají naše hodnoty, a jejich
osudy nám připomínají, že důležitější než státní hranice je lidská solidarita
a vzájemná tolerance.

Letos poprvé směřoval tradiční výlet za pamětníky a zajímavými místy do zahraničí. Členové Klubu přátel Paměti národa
tentokrát zavítali do polského města Gdaňsk, kde se uskutečnila jedna z prvních bitev druhé světové války a kde se zrodilo
původně odborové hnutí Solidarita, které nakonec stálo za svržením komunistického režimu v Polsku.
Pro členy klubu na 70. a 80. léta, kdy mezi dělníky v gdaňských
docích a přístavu začínal vznikat odpor, vzpomínala Anna Maria Mydlarska, která se tehdejších protestů účastnila nejprve
jako matka malého syna v kočárku a později už v prestižní pozici tlumočnice Lecha Wąłesy. Dnes je vedoucí dokumentaristického oddělení v Evropském centru Solidarity, které si účastníci
zájezdu důkladně prošli.
Výpravu z české Paměti národa čekala také komentovaná prohlídka loděnic, muzea druhé světové války a na závěr návštěva u Hanny Reszczyńské-Essigman. Dnes dvaadevadesátiletá
dáma, pamětnice Varšavského povstání, vyprávěla o dramatických chvílích, kdy se o osud Polska přetahovali němečtí nacisté
a sovětští komunisté. „Paní Hanna mluvila nádhernou britskou
angličtinou a i přes téma hovoru bylo setkání hřejivé, jako když
přijdete na čaj k vlastní babičce,“ popisuje jedna z účastnic.
Výlet do Gdaňsku byl dalším z mnoha způsobů poděkování,
kterých se dostává členům Klubu přátel Paměti národa. Díky
jejich dlouhodobé a pravidelné finanční podpoře i dobrovolnické pomoci zůstávají příběhy pamětníků uchovány a mohou se
šířit dál a inspirovat.

P O S T B E L L U M . C Z / C O - D E L A M E / V Y S TAV Y/

foto: Barbora Mráčková

Fe s t i v a l s v o b o d y n a š k o l á c h n a b í z í
p ro g r a m k v ý ro č í re v o l u c e p ro
studenty i učitele

Když budeme chtít být přesní, dojdeme k závěru, že české dějiny vlastně
nikdy nebyly pouze české. Nejslavnější český král Karel IV. byl Čechem
z poloviny. První dáma nově vzniklého Československa Charlotta
Garrigue Masaryková byla Američanka. První nositel Nobelovy ceny
z Československa Jaroslav Heyrovský byl napůl Němec. Politik František
Kriegel, který jako jediný člen vládní delegace odmítl v srpnu 1968 podepsat
souhlas s okupací, pocházel z rodiny haličských Židů.

KDE SE ZRODILA
SOLIDARITA

28. října fOrum karlín

Bára Poláková / Tomáš Klus / Jaroslav Hutka
Zuby nehty / Mydy Rabycad / Jaroslav Samson Lenk
The Atavists / Vladimir 518 & Mike T. / Už jsme doma
Dan Bárta & Jaroslav FriedL / Hudba Praha
Thom Artway / Ondřej Pivec / Jana Kirschner

koncert pro paměť národa
Ben Cristovao / Aneta Langerová / Jan Burian BAND
Tony Ducháček & Garage / Portless / Ondřej Ruml
Xavier Baumaxa / Prago Union / Vypsaná fiXa
Monika Načeva & Michal Pavlíček & Zdivočelí koně

#nezapomeŇme

Magda Vášáryová / Ivan M. Havel / Mikuláš Minář
Daniel Kroupa / Petr Pavel / Jiří Grygar a další
Kupte si lístek, vypněte televizi a podpořte
paměť národa! vstupenkY: ticketstream
nezapomenme.cz

