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Proč existuje válka? Příběh z Bernartic

Svoboda není
zadarmo.
Nikdo vám
nezaručí, že
zase nepřijde
nějaký blbec.
— armádní generál Tomáš Sedláček
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Ukrajina mezi Hitlerem a Stalinem
Dva totalitní režimy, které se přehnaly přes Ukrajinu,
za sebou zanechaly rozvrácenou společnost.
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Příští zastávka Pardubice
Udělejte si výlet do Pardubic, najdete zde muzeum
nové generace věnované příběhům 20. století.
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Pomáháme
Díky sbírce na pomoc Ukrajině odvážíme na východ
dodávky plné vest a zdravotnického materiálu.
Proš existuje válka?

Za poslední měsíce se toho stalo opravdu mnoho.
Prožíváme válku v Evropě, napínáme síly, seč můžeme,
abychom pomohli ukrajinským obráncům. Rád bych tu
vyzdvihl obrovské nasazení mnoha lidí Paměti národa,
kteří dřou nejen v pracovní dny, ale i o víkendech,
někdy se neprůstřelné vesty, drony a zdravotnický materiál nakládají do kamionů v noci. Nerad bych ve svém
editorialu vynechal informace o našich vzdělávacích
programech na školách a to, že báječně funguje Gymnázium Paměti národa. Zřídili jsme adaptační kurzy
pro ukrajinské teenagery. Měl bych se zmínit o stovkách nově zdokumentovaných příběhů pro Paměť
národa. A nesmím opomenout, že jsme v Pardubicích
a Olomouci konečně otevřeli Instituty Paměti národa.
Prosím, vyrazte tam na výlet s rodinou, jsem přesvědčen, že nebudete zklamáni. Měl bych se zmínit o Běhu
pro Paměť národa, přípravách galavečera v Národním
divadle s předáním Cen Paměti národa, o divadelním,
hudebním, filmovém a přednáškovém Festivalu Paměti
národa, který chystáme na září na Strahově.

13–15

Ale o tom můj editorial nebude. O některých našich
aktivitách, které jsem právě letmo zmínil, se dočtete na
stránkách tohoto bulletinu. Mám potřebu napsat jen
jediné: Děkuji vám, cítím hlubokou vděčnost za celé
toto dílo, nesmírně si vaší pomoci, podpory a zájmu
vážím. Děkuji vám za to, že můžeme skrze vás, díky
vaší neuvěřitelné solidaritě pomáhat Ukrajině, jedete
v tom všem s námi!
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Mikuláš Kroupa
ředitel Post Bellum, zakladatel Paměti národa

V době heydrichiády obyvatelé Bernartic tvrdě platili
za pomoc parašutistům vyslaným z Velké Británie.
Telegraficky
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Přehled aktivit Paměti národa – výstavy, komentované
procházky, programy pro mladé i nové pořady.
18

Názor

Zpravodaj Paměť národa #12

I my jsme kdysi prchali do ciziny.
Jakou zkušenost nám to přineslo?
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Rozhovor
Před rokem začali Jan Dobrovský a Jindřich Šídlo
připravovat Podcast Paměti národa.
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Sbírkový účet

Dárcovská SMS

podporte.pametnaroda.cz

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.

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
a dárkových předmětů.

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

Post Bellum, které od roku 2020
dokumentuje ukrajinskou paměť,
zahájilo s útokem Ruska veřejnou
sbírku na pomoc obráncům.
Jak se tím změnila vaše práce?

Věra Převrátilová,
finanční ředitelka
Sbírka mi dělá velkou radost
a jsem ráda, že můžeme tímhle
způsobem pomoci. Pro nás ale
také znamenala obrovský nával
práce. Dárci nám poslali přes
270 milionů a za většinu z toho
jsme obratem nakoupili materiál,
který hned putoval na Ukrajinu.
Za ty dva měsíce nám prošel
rukama podobný počet dokladů jako v celém minulém roce.
Zvládli jsme to a ulevilo se mi,
když se teď podařilo uzavřít i audit za rok 2021. Těším se, že si teď
budu moct malinko oddechnout.

Jakub Pánek, produkční
Když začala válka, byli jsme zrovna s rodinou na horách. Nemohli
jsme tomu uvěřit. Vrátili jsme se
v sobotu a hned v neděli ráno
jsem psal kolegům, jestli nepotřebují s něčím pomoct. Obratem mi
zazvonil telefon a už to jelo. Vrátil
jsem se do úplně jiné kanceláře.
Místo produkce akcí a výstav
se objednával zdravotní materiál, ocelové pláty a termovize.
Postupně jsem dostal na starost
sklad materiálu a kompletování
neprůstřelných vest. Rychle jsme
vytvořili malý tým, získali prostor
(naše sklady nestačily) a začali
zajišťovat návozy a odvozy materiálu a kompletování neprůstřelných vest. Vše jsme zvládali
díky enormnímu nasazení kolegů
a desítkám dobrovolníků. Lidé
jsou podle mě největší bohatství
Post Bellum. Velký úkol byl kompletace vest. Abychom měli jistotu, že materiál skutečně vydrží
a vojáka ochrání, pravidelně jsme
jezdili na střelnice a konzultovali
náš postup s lidmi z armády.
Skladem za ty dva měsíce prošly
desítky tun zboží za více než dvě
stě milionů korun. Zkompletovali jsme více než 8000 neprůstřelných vest. Vedení skladu
nyní zvládají kolegové a já se už
naplno věnuji přípravám Běhu
pro Paměť národa, kam všechny
srdečně zvu.

Dominika Kopčíková, produkční Martin Ocknecht, koordinátor
mezinárodní spolupráce
vzdělávacích projektů
Mou běžnou náplní práce je
zajišťování vzdělávacích aktivit
ve školách, kdy jsem prostředníkem mezi našimi lektory
a učiteli. S kolegy se dlouhodobě
snažíme reagovat na potřeby
učitelů a hledat cesty, jak jim
jejich práci usnadnit. Po příchodu
stovek tisíc uprchlíků z Ukrajiny
se rychle zaplnily školy a velké
množství ukrajinských dětí
zůstalo bez možnosti chodit do
školy. Společnost Central Group
nám v té době nabídla prostor
na Olšanské, abychom právě pro
ukrajinské děti vytvořili vzdělávací centrum. Otevřeli jsme po
deseti dnech úklidu, malování,
shánění nábytku a nyní k nám dochází 35 studentů ve věku od 14
do 17 let. V dopoledních hodinách
navštěvují edukační program
vedený učitelkami z Ukrajiny spolu s lekcemi češtiny. Odpoledne
mají možnost docházet na volnočasové kurzy, jako jsou například
sportovky nebo výtvarka.

Když mě Mikuláš Kroupa v prosinci loňského roku vábil do
Paměti národa, sliboval mi, jak
budu cestovat, točit pamětníky
ve východní Evropě a mít se „jako
v bavlnce“. Realita je teď taková, že spím čtyři hodiny denně
a snažím se zajistit materiál po
celém světě. Do toho vystupování v médiích, veřejné debaty,
promítání dokumentu z Ukrajiny.
Na druhou stranu, byť mám ten
život extrémně pestrý, nikdy jsem
nedělal práci, která by mi dávala
takový smysl.
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Ukrajina
mezi
Hitlerem
a Stalinem
Dva totalitní režimy, které se
přehnaly přes Ukrajinu ve třicátých
a čtyřicátých letech 20. století, za
sebou zanechaly nepředstavitelné
množství mrtvých a rozvrácenou
společnost. Lidé ztratili naději, že by
si mohli plánovat život podle svého.
Text: Barbora Šťastná
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Vasyl Lesyšyn s lotyšskými
přáteli na Sibiři

„Zabíralo se všechno. Kdo měl koně nebo
krávy, musel je odevzdat. Lidé chodili
pracovat, ale měli velkou bídu, jak se
říká – ,černo, nevidno‘. Chudší lidi šli do
kolchozu, a kdo byl bohatší, byl odvezen na
Sibiř,“ popisuje Olha Mykytivna Stepanjuk
příchod sovětské moci do její rodné volyňské vesnice Maleve, která tehdy patřila do
východního Polska.
Bylo to v září 1939. Začalo období, které
tamější Ukrajinci nazývají „perši Sověti“ –„za prvních Sovětů“. Pak přišla doba
„za Němců“. A potom pro změnu „za
druhých Sovětů“. Ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století se Ukrajina
ocitla v sevření mezi Hitlerem a Stalinem
a střídaly se tam totalitní režimy, stalinistický a nacistický. Nelišily se ani tak mírou
brutality jako spíše tím, na koho byla zaměřena. Jednou na soukromě hospodařící
zemědělce, jindy na Židy nebo na kohokoli,
kdo ještě vlastnil prase, hrnec sádla nebo
zimní kabát. „Hitler a Stalin sdíleli určitou politiku tyranie: vyvolali katastrofy,
obvinili z nich nepřítele podle vlastního
výběru a potom využili smrti milionů lidí
k tomu, aby dokázali, že jejich postup byl
potřebný nebo žádoucí. Každý z nich měl
svou utopii a skupinu lidí, na kterou svalil
vinu, když se ukázalo, že její realizace není
možná,“ napsal k tomu Timothy Snyder ve
své knize Krvavé země. Pro obyčejné lidi
z toho plynulo nejen strašlivé strádání
a fyzické utrpení, ale také naprostá
nepředvídatelnost jejich každodenního života, nemožnost cokoli plánovat, vzdělávat
se, podnikat a hospodařit, což postupně
vedlo k rozvratu občanského i hospodářského života.

Němci a za pomoci psů zabitého oberleitera
našli.“ Nacisté měli v úmyslu pro výstrahu
Většina Ukrajiny byla v první polovině třicá- vypálit obce Zahirci, Mykytyči a Piddlužja.
Místní obyvatelé se ukryli v lesích u povstaltých let vystavena záměrně vyvolanému
hladomoru, který zahubil nejméně 3,3 mi- ců. Polská sousedka, která uměla německy,
lionů lidí. Vznikl nejen násilným zaváděním německé velitele ve městě Dubně nakonec
kolchozů, ale zejména neúměrně vysokými uprosila, aby vesnici Zahirci ušetřili.
odvody, kdy se naprostá většina potravin
vyprodukovaných na zemědělské Ukrajině Stávalo se také, že Němci náhodně chytali místní obyvatele a odváželi je na práci
odvážela do jiných regionů Sovětského
svazu nebo do zahraničí. Jenom v západní do Německa. Někdy se bavili tím, že lidi
prchající po náměstí nebo po venkovských
části Volyně, která v té době patřila k Polsku, lidé žili a hospodařili v poklidu. „Nikdo cestách pronásledovali v autech. Této
nedělal rozdíly, jestli je soused Žid, katolík, děsivé hře na honěnou se říkalo „oblava“
Polák, Ukrajinec nebo Čech,“ říká volyňská či „lapanka“. „Víte, bála jsem se chodit městem. Když jsem šla za tetičkou, raději jsem
Češka Alla Boroličová.
chodila přes hřbitov a zadem okolo města.
Bála jsem se, aby mě nechytili a neodvezli,“
To se však změnilo v září 1939, kdy Hitler
vzpomíná Alla Boroličová.
zaútočil na Polsko. Na základě paktu
mezi Hitlerem a Stalinem tato část Polska
připadla Sovětskému svazu a začalo již zmí- Nejhorší osud potkal obrovské množství
ukrajinských Židů. které nacisté masově
něné období „za prvních Sovětů“, násilné
vraždili. Na rozdíl od střední a západní
zavádění kolchozů, konfiskace majetku
Evropy je zde neodváželi do koncentračních
a první transporty na Sibiř.
táborů, zabíjeli je hromadně za humny
jejich vesnic a měst. Patrně k největšímu
Další změna přišla za necelé dva roky,
v červnu 1941, kdy nacistické Německo na- takovému masakru došlo na konci září 1941
padlo Sovětský svaz. Místní lidé to v někte- v Babím Jaru u Kyjeva, kde během dvou dnů
zahynulo nepředstavitelných 33 771 lidí.
rých případech zprvu vnímali jako úlevu,
Jedná se o největší masovou vraždu
protože němečtí vojáci je zbavili nenávivšech dob.
děných Sovětů. Jenže brzy se ukázalo, že
přinesli novou podobu teroru. Patřilo k ní
Podobné masakry se však děly po celé
i vypalování celých vesnic. Jednou z nich
Ukrajině. „Židé z obce Mykytyči si museli
měla být i obec Zahirci, v níž žila sedmivykopat vlastní jámu, pak je zabili a do té
letá Kateryna Hryhorivna Dacjuk. Měl to
jámy je hodili,“ říká Kataryna Hryhorivna
být trest za to, že místní partyzáni zabili
Dacjuk. Emilie Kuzněcov popisuje, že Židé
německého oberleitera: „Já jsem pásla
krávy, on jel s koněm a s bryčkou a povstalci ve Varkoviči se museli před smrtí svléknout
do naha: „Stáli tam nazí. Postříleli je autoho přepadli, zastřelili a zahrabali ho tam.
Viděla jsem to na vlastní oči. Potom přijeli matem, ale asi tam ještě zbyli nějací živí.
Povrch zasypané jámy se ještě hýbal

6

Příběh

Paměť národa #12

Darija Husjak v roce 1943

Olha Semenivna Davydčuk
(v dolní řadě třetí zleva) v Magadanu

Zalili to vápnem a ono se to pod tím takhle
ruchalo. Znovu to zalili vápnem a zas do
toho stříleli.“ Hned několik pamětníků sdílí
podobnou vzpomínku na otřesný výjev,
který se zřejmě opakoval na více místech:
jáma s těly povražděných lidí byla zasypána zeminou, ale její povrch se stále hýbal,
protože ne všichni zemřeli okamžitě.

dění, namířeného proti Polákům a Židům,
ale i Rusům a v menší míře volyňským Čechům – civilistům, obyčejným vesničanům
včetně žen a dětí. „Povstalci zabíjeli i svoje
vlastní lidi,“ přináší očité svědectví Olha
Mykytivna Stepanjuk. „U nás ve vsi byla
jedna učitelka se dvěma dětmi, která učila
ruský jazyk, a oni postříleli její děti i jejího
manžela. Můj kmotr byl starosta vesnice za
Sovětů a povstalci ho zatkli a drželi. Pak ho
vzali do středu vesnice a přede všemi lidmi
Zabíjeli i svoje vlastní lidi
ho zabili. Za to, že byl prý ruský.“ Krvavé řáV době, kdy na Ukrajině vládla německá voj- dění banderovců zůstává temnou kapitolou
ska, se zformovala Ukrajinská povstalecká ukrajinských dějin, kterou někteří pamětarmáda, později označovaná za banderovce níci dodnes popírají s tím, že jde o výplod
sovětské propagandy.
podle vůdce povstalců Stepana Bandery.
Vyrůstala z ukrajinského nacionalistického
hnutí a bojovala za myšlenku samostatné Ukrajiny. „Téměř z každého domu byl
Taras Čuprynka versus sedm set vojáků
někdo v Ukrajinské povstalecké armádě.
Pokud to nebyl manžel, tak to byl zeť. Každý V roce 1944 spadlo území západní Ukrajiny
pomáhal. Všichni měli jen jednu myšlenku,“ znovu pod vládu Sovětského svazu: „Když
vzpomíná Olha Semenivna Davydčuk na
přišli bolševici podruhé, začalo se vážně
širokou podporu z řad místních obyvatel.
organizovat hnutí odporu. V té době už lidé
Navzdory tomu, že sami strádali, dodávali
dobře věděli, s kým mají co do činění, co je
povstalcům jídlo, děti často sloužily jako
to sovětská moc. O nezávislosti Ukrajiny
spojky – zvjazkove. Zprávy přenášely na
už nebyla řeč,“ říká Darija Husjak. Ukramaličkých papírcích nazývaných gripsy,
jinské povstalecké hnutí tím vstoupilo do
které se předávaly na základě smluveného nové fáze, kdy se začalo naplno střetávat se
hesla. „Já už jsem věděla: když někdo řekl
sovětskou státní mocí. „Žádné jiné podzemtakové a takové slovo, věděla jsem, že mu
ní hnutí nedokázalo Sovětům vzdorovat tak
můžu předat gripsy. Ale pokud to slovo
dlouho a nezpůsobilo mu takové ztráty jako
neřekl, grips jsem mu předat nemohla,“
UPA,“ uvádí Timothy Snyder.
vysvětluje Olha Semenivna Davydčuk.
Darija Husjak do Ukrajinské povstalecké
Jenže ve jménu samostatné Ukrajiny se
armády vstoupila v roce 1948, kdy přešla
povstalci dopouštěli, zejména na Volyni a ve do ilegality a působila pod krycím jménem
východní Haliči, strašlivého etnického vraž- „Nusja“. Stala se spojkou velitele UPA Roma-

na Šuchevyče řečeného „Taras Čuprynka“.
Když ji o dva roky později zatkla NKVD,
právě místo úkrytu Šuchevyče byla nejdůležitější informace, kterou se z ní snažili
dostat během nesmírně tvrdých výslechů
ve lvovské věznici. Podávali jí při nich drogy, podstrkovali jí podvržené Šuchevyčovy
dopisy, dokonce před ní tloukli její vlastní
matku, která byla odsouzena k deseti letům
v Gulagu. Darija však byla svému veliteli takřka fanaticky oddána. Nakonec se
podřekla až ve chvíli, kdy jí do cely nastrčili
naverbovanou agentku, která se nabídla,
že jí může propašovat vzkaz z vězení. Dům,
kde se Šuchevyč ukrýval, následně obklíčilo na sedm set sovětských vojáků. Aby unikl
zatčení, sám se zastřelil. „Byl to takový šok,
že je těžké o tom vůbec mluvit,“ říká Darija
Husjak. „V mém životě nebylo nic strašnějšího než tato chvíle, kdy jsem se dozvěděla,
že už nežije.“
Sovětský soud ji odsoudil k pětadvaceti
letům v lágrech. Odpykala si je beze zbytku.
Když jí nabídli podmínečné propuštění o dva roky dříve, odmítla to, protože
podmínkou bylo podepsání dokumentů,
v nichž by odvolala své postoje. „Řekla jsem
jim: Odseděla jsem si třiadvacet let, tak už
si to odsedím celé.“ Na svobodu se dostala
v 51 letech, roku 1975.
Než došla do lázně,
onuce jí zmrzly na nohou
Statisíce ukrajinských rodin byly v době
Stalinovy vlády – před druhou světovou
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Olha Mykytivna Stepanjuk

Darija Husjak (vpravo) s kamarádkami
z vězení roku 1978

Práce v dole byla velice nebezpečná, s miniválkou i po ní – deportovány na Sibiř, kde
mální mechanizací, koňmi, kteří tahali vozy
měly podle ambiciózních plánů diktátorského režimu rozvinout zemědělství, těžbu s uhlím, a častými smrtelnými úrazy.
surovin a těžký průmysl.
Ve většině sibiřských osad se bydlelo
v podlouhlých dřevěných barácích podob„Nebylo kam utéct. Okolo byly jen bažiny,
jezera a borové lesy,“ vzpomíná Roman Za- ných těm, v jakých žili vězni v táborech Guverucha na okamžik, kdy jako devítiletý se lagu. „Baráky byly osmdesát metrů dlouhé
svou matkou slezl z korby nákladního auta a uvnitř byla jedna postel vedle druhé. Mezi
nimi byla jen úzká ulička. A každý barák byl
v osadě Piščany v Tomské oblasti v jižní
narvaný lidmi…,“ popisuje Vasyl Lesyšyn,
části Sibiře. Do Tomské oblasti s rodinou
jehož rodina byla deportována, když mu
přicestovala i Marija Šovhenjuk: „Nebyly
tam cesty, dalo se tam dostat jenom po řece bylo osm měsíců. Sibiřský barák byl prvním
domovem, který v životě poznal. A stejně
a v zimě na saních po ledu. Lidé po cestě
přicházeli o rozum, někteří zemřeli a hodili přirozeně jako společné bydlení přijímal
i fakt, že ve škole a v práci všichni, bez ohleje rovnou do vody.“
du na národnost, mluvili rusky, zatímco
doma každý mluvil svou řečí: ukrajinsky,
„Kulaci“ vyhnaní ze svých hospodářství ve
třicátých letech žili na Sibiři v zemljankách tatarsky, pobaltskými jazyky. „Lidé v skrytu
duše věděli, na jaké straně stojí. Nejen
a sami si museli stavět dřevěné baráky.
Ukrajinci, ale všichni, kdo tam s námi byli.
Další deportace následovaly po druhé
Ale nikdo o tom nemluvil nahlas, protože
světové válce, kdy nejčastější záminkou
bylo obvinění ze spolupráce s ukrajinským nás pořád sledovali, kontrolovali, jak se
lidi chovají, co říkají. Byl to systém, kde
povstaleckým hnutím.
každý kontroloval každého, ve dne v noci,“
Na Sibiři všechny už od teenagerského věku popisuje Vasyl situaci v sibiřských osadách
okolo Usť-Šiše.
čekala těžká práce v nepředstavitelných
podmínkách. „Moje nejstarší sestra, šestnáctiletá Haňa, pracovala v dole. Stejně jako Přesto se lidé snažili za všech okolností si
udržet povědomí o svých kořenech: tajně
všechny dívky v jejím věku. Dostávala díky
zpívali ukrajinské národní písně, vyprávěli
tomu lepší jídlo. A vždycky, když se šla po
si pohádky, o Vánocích zpívali koledy. Kněží
práci převléknout do lázně, než tam došla,
zmrzly jí na nohou propocené onuce. Venku i laici sloužili ekumenické liturgie, při
nichž se shromažďovali příslušníci nejrůzbylo padesát stupňů pod nulou,“ vypráví
Bohdan Kostelnyj, jehož rodina byla depor- nějších národností. Připomínkou rodného
kraje byly i bedýnky jablek zasílané příbuztována do hornické osady Južnaja u Pronými z Ukrajiny. Na Sibiři totiž jablka v té
kopjevska. V létě ovšem osadníky sužovaly
době nerostla. Pro děti, které tam vyrůstaly,
naopak vysoké teploty a mračna komárů.

to bylo zcela exotické ovoce. Později, zejména po Stalinově smrti, když se podmínky
života na Sibiři začaly nepatrně zlepšovat,
se právě jabloně staly symbolem tohoto
zlepšení. „Postavili jsme si dům, skutečný
dům, ne barák. A okolo jsme nasázeli jabloně. Můj otec se totiž vrátil z tábora a přivezl
sazenice jabloní. Když začaly rodit, lidé
říkaly, že jejich jablka jsou krásná a veliká,“
vypráví Stepan Prytula.
Stalinova smrt 5. března 1953 znamenala
pro lidi deportované na Sibiř skutečný
obrat. Téměř okamžitě pocítili zlepšení,
pokud jde o příděly potravin. Mnohé rodiny
se znovu shledaly s otci a manžely propuštěnými z trestaneckých kolonií. A poté, co
Chruščov roku 1956 vystoupil s částečnou
kritikou zločinů stalinismu, mohli deportovaní začít pomýšlet na návrat domů. Většina z nich totiž i po letech stále považovala
za svůj domov rodnou Ukrajinu.
Když se Vasyl Lesyšyn v pětasedmdesáti
letech ohlíží za svým dětstvím v Usť-Šiši,
hovoří smířlivě: „Měl jsem vlastně šťastné
dětství. A že bylo tvrdé a těžké… To je prostě osud. Je to výsledek zápasu našeho lidu
o svobodu Ukrajiny. Nebyl jsem v tom sám.
Byly v tom desetitisíce, statisíce lidí i dětí,
jako jsem byl já.“
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Navštivte

Tip na výlet:
Příští zastávka
Pardubice
Pardubicemi jste jistě mnohokrát projížděli, od letošního března
však máte o důvod víc zde vystoupit a udělat si výlet do města, které
má zajímavou a dramatickou druhoválečnou historii.
Příjemnou dvacetiminutovou procházkou se z hlavního nádraží
dostanete na třídu Míru, kde sídlí naše první muzeum nové generace. Pardubický Institut Paměti národa nabízí návštěvníkům unikátní
expozici na pomezí hry, filmu a rozšířené reality. Pomocí technologií
21. století vás zavede do druhé světové války a odvypráví příběh Jaryny Mlchové, která díky objevu neznámé sloučeniny zachránila stovky
Židů před transportem do koncentračního tábora. Uslyšíte také
vyprávění o Tomášovi Sedláčkovi, který prošel snad všemi evropskými druhoválečnými bojišti.
Expozici jsme připravili pro návštěvníky různého věku. Děti
od sedmi let si nejdříve vyzkoušejí aktivity věnované hrdinství
a poté je výstavou provedou starší kamarádi – sourozenci Tonda
s Emou. Na své si přijdou i dospělí, kteří se během prohlídky
dostanou do role badatelů a mohou v intimní atmosféře poznávat
konkrétní příběh člověka, který na vlastní kůži prožil události
20. století. Místo sledování vitrín a tradičních muzejních objektů
se návštěvníci mohou ponořit do minulosti díky řadě technologií:
speciálně navrženému tabletu, širokoúhlým projekcím, imerzivní
světelné show či rozšířené realitě.
Za návštěvu stojí i samotná prvorepubliková Machoňova pasáž,
kde Institut Paměti národa sídlí. Původně mělo jít o běžný dům se
dvěma obchody, ale protože by přinášely malý zisk, stavitel Ladislav
Machoň postavil „velkolepý palác průchodní“ s 28 obchody. Zajímavé
je i propojení Machoňovy pasáže s výsadkářem a zároveň velitelem
operace a Silver A Alfrédem Bartošem. Tam, kde nyní najdete Institut Paměti národa, kdysi spával a pracoval.
Právě místy, kde působili a kde se schovávali členové skupiny Silver A,
provádí stezka připravená pardubickým informačním centrem. Jde
o příjemnou hodinu a půl dlouhou procházku centrem města. Dojít
můžete také až k Larischově vile, tzv. Zámečku, kde přišlo o život
mnoho českých odbojářů a vlastenců. Je jim zde věnována samostatná expozice. Dalším místem, které byste v Pardubicích neměli
vynechat, je impozantní komplex staveb nazývaný Winternitzovy
mlýny. Před první světovou válkou je navrhl Josef Gočár. Pardubický
výlet s dětmi můžete zakončit třeba v aquaparku, Natura Parku nebo
v kavárně s vaflemi, kterou najdete nedaleko Institutu Paměti národa
na třídě Míru. Ať si plán výletu uzpůsobíte jakkoliv, zaručujeme vám,
že v Pardubicích se rozhodně nebudete nudit.

institut.pametnaroda.cz
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Navštivte

ÚT–ČT / odpoledne
SO–NE / celý den
Rezervujte si svůj čas na institut.pametnaroda.cz

Pravidelné besedy, přednášky, projekce
Prohlídky a vzdělávací programy pro školy
Machoňova pasáž, třída Míru 60, Pardubice
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Proč lidé, kteří natáčejí vzpomínky pamětníků,
nyní vypravují na Ukrajinu dodávky plné
neprůstřelných vest a helem?
Protože zlu se neustupuje. A pokud
můžete účinně pomoci, neváhejte.
Jaro 2020 / Ve spolupráci s ukrajinskými novináři
a dokumentaristy jsme začali natáčet zdejší příběhy především
z období stalinistických represí a druhé světové války.
22. února / S kolegy z Ukrajiny jsme zahájili sbírku na pomoc
organizaci Back Come Alive, která mimo jiné materiálně
zabezpečuje obránce Ukrajiny.
24. února / Zapojili se produkční českého Post Bellum, kteří shánějí
potřebný materiál v e-shopech a obchodech v Česku i v zahraničí.

15. března / Sbírka překročila částku 200 milionů.
21. března / Na našich divadelních dílnách se poprvé sešla skupina
dětí z Ukrajiny.
22. března / Několikrát týdně začaly ze skladu Post Bellum odjíždět
dodávky s neprůstřelnými vestami, přilbami, vysílačkami, drony
nebo třeba termovizemi, které pomáhají hasičům hledat přeživší
v troskách budov. Zatím odešel materiál v hodnotě 130 milionů.

26. února / Na Ukrajinu dorazila první dodávka vest a dronů.

23. března / S vestami jsme začali obráncům posílat i obrázky, které
pro ně namalovali čeští školáci a ukrajinské děti žijící v Česku.

28. února / Na doporučení organizace Come Back Alive jsme
navázali spolupráci přímo s ukrajinskou ambasádou v Praze
a začali posílat pomoc přes ni.

31. března / Kolegium Paměti národa vydalo manifest Věrni
zůstaneme, který vyzývá, aby Česká republika dbala na svou
obranyschopnost a závazky vůči NATO.

2. března / S logistikou nám začali pomáhat dobrovolníci,
mimo jiné studenti Gymnázia Paměti národa.

1. dubna / Na Gymnázium Paměti národa začali chodit
studenti z Ukrajiny.

3. března / Prostřednictvím sbírky poslali dárci 100 milionů korun.

5. dubna / Do kompletování vest se zapojilo cca 20 žen,
které utekly před válkou z Ukrajiny a které jsme zaměstnali.

4. března / Na Ukrajinu jsme zatím odeslali 2500 neprůstřelných
vest a vybavení pro nemocnice za 17 milionů.

9. dubna / Pro prvních 18 mladých Ukrajinců se otevřelo adaptační
centrum v Olšanské ulici v Praze.

4. března / Byly spuštěny webové stránky Ukrajina na školách, které
mají usnadnit pedagogům mluvit o válce a na nichž se s námi podílejí 14. dubna / Jednotlivci a firmy zatím do sbírky přispěli 268 miliony
a dosud jsme odeslali materiál v hodnotě 223 milionů.
lidé ze spolku Díky, že můžem a z dalších neziskových organizací.
9. března / Přišla první poděkování od obránců z kyjevské oblasti
a z nemocnic ve městech Sumy i Ivano-Frankivsk.
12. března / Sklad Post Bellum navštívil ukrajinský velvyslanec
Jevhen Perebyjnis se ženou Olgou.

20. dubna / Začínáme připravovat natáčení na Ukrajině, v rámci
kterého bude síť dokumentaristů systematicky mapovat zdejší
historie 20. století, ale i současnou válku a ruské zločiny.

Paměť národa #12

Pomáháme

11

Díky sbírce Paměti národa na pomoc
Ukrajině se podařilo předat obráncům:

11 500
neprůstřelných vest

2500
termovizí a dronů

1700
balistických přileb

více než 1300
párů bot, stovky spacáků, batohů, bund a rukavic

18 000

balíčků první pomoci pro vojáky

200

plicních ventilátorů a EKG přístrojů

Další zdravotnický materiál v hodnotě 40 milionů
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Děkujeme
za podporu
našim největším
dárcům!
finanční podpora
Impulse Capital
Ondřej Tomek
České dukáty
CZ.NIC
Nadace České spořitelny
Seznam.cz
Adastra
Nadační fond Zeměkvět
Nadace TIPSPORT
Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu
Nadační fond 2091
RNDr. Vojtěch Zikmund
Shoptet
Aukční síň Vltavín
Statutární město Olomouc
nefinanční dary
Česká spořitelna
BTL Medical Technologies
VMLY&R Prague
OAK (One of a Kind)
Respilon
Škoda Auto
ČVUT v Praze
Batist Medical
Ladislav Cabejšek
ČNES dopravní stavby
Alza.cz
Isolit-Bravo
4M Systems
CAR4WAY
Central Group
HEWLETT-PACKARD s. r. o.
StrikeFace
GAMA OCEL
Děkujeme dalším více než padesáti tisícům
dárců z řad jednotlivců i firem a všem
členům Klubu přátel Paměti národa.
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Proč existuje
válka?
ptá se poslední
svědkyně bojů
z Bernartic
Ty dvě nahrávky od sebe dělí bezmála dvacet let. Na té
první z roku 2002, z „pravěku“ Post Bellum, vypráví válečný
veterán, parašutista Rudolf Krzák. Na druhé, audiozáznamu
z loňského září, vzpomíná dnes devadesátiletá paní
Růžena Fučíková. Co obě nahrávky spojuje? Malé jihočeské
městečko Bernartice a jeho osud během druhé světové
války. Za heydrichiády tamní obyvatelé tvrdě platili za pomoc
parašutistům vyslaným z Velké Británie. Válečné násilí se obci
nevyhnulo ani v květnových dnech roku 1945.
Text: Michal Šmíd
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Rodina Krzákových před válkou,
Rudolf vzadu uprostřed

Bernartice

Růžena Fučíková

Oba pamětníci se v Bernarticích narodili.
A zatímco Rudolf Krzák (1914–2004) přišel
o celou rodinu, když sloužil v zahraniční armádě, Růžena Fučíková (* 1932) bydlí v obci
dodnes a je nejspíš poslední žijící přímou
svědkyní nacistických zvěrstev v tomto
poklidném koutě jižních Čech.

livé lidi. Paraskupina Intransitive tvořená
Václavem Kindlem, Vojtěchem Lukaštíkem
a Bohumilem Grabovským, kterou na konci
dubna 1942 vysadili v oblasti Brd, měla od
Rudolfa Hrubce tip na pomocníky z Bernartic. Včetně rodiny Krzákových.

Seskok skupin Tin a Intransitive se neobešel bez komplikací. Jeden z výsadkářů se
zranil, parašutisté navíc přišli o vybavení,
„Padákoví agenti“ v protektorátu
našli jej lesní dělníci a nahlásili na policii.
Gestapo tak rozjelo pátrání po „padákových
Dne 8. června roku 1939 skupina mladých
mužů ilegálně překročila hranice mezi pro- agentech“. I přes uvedené problémy se členové skupiny Intransitive postupně dostali
tektorátem a Polskem. Byli mezi nimi i tři
profesionální vojáci a zároveň rodáci z Ber- do Bernartic. V té době se však protektorátem rozletěla šokující zpráva – jiní parašunartic – Jan Doubek, Rudolf Hrubec a Rutisté dne 27. května zaútočili na samotného
dolf Krzák. Chtěli proti nacistům bojovat.
zastupujícího říšského protektora ReinharPodobně jako další stovky vojáků odcestovali z Polska do Francie, a když v červnu ná- da Heydricha. Nacisté se začali mstít.
sledujícího roku Francii napadlo Německo,
přišla chvíle i pro československé vojáky.
Jenže vůle vzdorovat byla slabá a obrana se Zármutek pozůstalých
rychle zhroutila. Poručík Rudolf Krzák měl a hrozivé očekávání všech
tehdy velet pomocné týlové rotě. V nastalém chaosu bylo jeho úkolem evakuovat
Podle slov pamětnice Růženy Fučíkové
vojáky, aby nepadli do zajetí. „Těch čtrnáct (tehdy ještě Polesné) se o přítomnosti padní, to byl největší výkon v mém životě,“
rašutistů v Bernarticích mezi lidmi vědělo.
vzpomínal pak pro Paměť národa.
Modlitbu za „bernartické syny“ pronášel
i farář během bohoslužeb a všichni věděli,
Rudolfové Hrubec a Krzák z okupované
o koho jde. Síť spolupracovníků byla poFrancie úspěšně dopluli do Velké Británie. měrně velká, ne všichni si ale počínali dost
Po čase prodělali parašutistický výcvik
opatrně. Informace o pohybu parašutistů
a stali se členy Zvláštní skupiny D, kterou
se tehdy dostaly až ke dvěma píseckým
zřídilo ministerstvo národní obrany česko- konfidentům Gestapa, Reinholdu Strizikovi
slovenské exilové vlády v Londýně. Jejich
a Václavu Hronkovi.
úkol spočíval v připravování výsadků, které
londýnská exilová vláda posílala od roku
Pamětnice vzpomíná na zatčení rodiny Kr1941 na horkou protektorátní půdu. I když zákových, které mělo proběhnout 4. června.
tito lidé měli působit co nejvíc v utajení,
Ten den šla desetiletá Růženka se svou
bylo zjevné, že bez pomoci místních lidí
kamarádkou ze Sokola a všimla si, že před
se neobejdou. Proto parašutisté od svých
domem rodiny Krzákových stojí německá
instruktorů dostávali kontakty na spolehauta. „A viděly jsme, jak je zatýkají. Hrozně

jsme se bály a schovaly jsme se u Kálalů za
zdí. Byly jsme moc malé a netušily jsme,
proč je sebrali, proč se takové hrozné věci
dějí… Tak jak byli, tak je naháněli do auta.
Byla to výborná rodina, všichni jsme je znali. Nevrátili se domů, všechny je umučili.“
Tím ale zatýkání zdaleka nekončilo. Dne
12. června – tedy dva dny po vyhlazení
Lidic – obklíčili Bernartice němečtí vojáci
a neprodyšně je uzavřeli. Ozbrojenci spolu
s příslušníky Gestapa vjeli na náměstí
a začali prohledávat dům od domu. Nikdo
z obyvatel nesměl opustit bydliště. Vojáci
kontrolovali doklady, prohlíželi skříně,
truhlice, rozebírali gauče. Hledali zbraně,
střelivo nebo třeba letáky, ale hlavně parašutisty a cokoli, co by s nimi mohlo souviset.
Celkem 22 bernartických občanů odvezli
k výslechům na Gestapo do Klatov. Ukrývané výsadkáře však nenašli, i když podle
některých svědectví právě tou dobou
v městečku pobývali. V bernartické kronice
tehdejší události připomíná zápis: „Všech
dvaadvacet zatčených šlo do vozu s okénky
v plachtě klidně a vážně, a za zpěvu německých vojáků opouštěla pak kolona Bernartice a v nich zanechala zármutek pozůstalých
a hrozivé očekávání všech.“
V následujících dnech odvleklo Gestapo
dalších 14 lidí. Obavy, že by Bernartice
mohly dopadnout jako Lidice, se naštěstí
nenaplnily. Přesto je bilance heydrichiády
v tomto jihočeském městečku tragická.
Na popravišti Gestapa v Lubech u Klatov
vyhasly životy 23 lidí, další byli posláni do
koncentračních táborů.
Na popravišti skončili i Rudolfovi rodiče
Antonie a Severín Krzákovi a jejich dce-
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Příběh

Sovětští vojáci v Bernarticích,
květen 1945

Bernartice, 10. května 1945

ry Jiřina a Zdeňka. Jejich syn Severin se
pokusil o sebevraždu, ale přežil. Nacisté ho
zavraždili v lednu 1943 v koncentračním
táboře Mauthausen. Podobně dopadli blízcí
dalších vojáků, Hrubce a Doubka. Z rodiny
Krzákových přežil jen Rudolf, sloužící toho
času ve Velké Británii, a jeho bratr Bohumil.
To vše se ovšem Rudolf Krzák dozvěděl až
na samém konci války.

spustili palbu. „V Bernarticích už bylo
postřílených plno lidí, ale to jsme vůbec
nevěděli. Rodiče na nás volali: ‚Lehněte si!‘
Tak jsme si lehli do žita. Byla tam schovaná
celá ulice.“

Rodina Polesných se nakonec uchýlila do
vedlejší vesnice a domů se troufli vrátit
až 9. května večer. Měli štěstí, jejich dům
zůstal stát a nevyhořel, ale podobně jako
ostatní budovy nesl stopy bojů. Nakonec
do městečka dorazili vojáci Rudé armády.
Lehněte si do žita!
Střelba utichla, ale radost z nabyté svobody se nedostavila. Během několika hodin
Tři roky po heydrichiádě všichni toužebněmečtí ozbrojenci 8. května roku 1945
ně očekávali konec války. Ale i poslední
květnové dny roku 1945 měly v Bernarticích v Bernarticích a okolí postříleli 31 lidí.
fatální následky. Městečko leželo nedaNa fotografii pořízené 10. května 1945 jsou
leko demarkační linie, místní se těšili na
osvobození americkými vojáky, kteří dojeli vidět poničené domy, převrácená auta,
několik sovětských vojáků a vážné obličeje
od západu k Písku. Po státní silnici mezi
mužů v uniformách československé armáTáborem a Pískem se valili prchající němečtí vojáci i civilisté, všichni utíkali před dy. A v pozadí smutní a unavení obyvatele
městečka, které během válečných let přišlo
obávanou Rudou armádou.
takřka o desetinu svých obyvatel.
Dne 8. května se vydala „vítat Američany“
i tehdy třináctiletá Růžena Polesná s kamarádkou. Náměstí bylo plné lidí, směrem Proč pořád někdo potřebuje mít navrch?
na Písek už stála květinová slavobrána, „ČeDnes jsou Bernartice plné pomníků
kali jsme, ale Američani pořád nejeli, tak
jsme si řekly, že jdeme domů. A když jsme a pamětních desek. Jsou zde i kameny
zmizelých na památku 16 místních Židů,
přišly na Táborku, uviděly jsme letadlo,
takové malinké, krásné. Letělo pomaloun- které nacisté zavraždili v koncentračních
ku, tichounce a my jsme byly s Božkou tak táborech. Růžena Fučíková vždy pečovala
o hroby padlých na místním hřbitově. „Já
radostné. Mávaly jsme na něj, měly jsme
na to vzpomínám pořád. Proč existuje
radost, byl to zázrak.“
válka? Proč se pořád bojuje? Co svět světem
stojí, tak se bojuje. Proč pořád někdo potřeJenže šlo o německý letoun, který doprobuje mít navrch?“ zamýšlí se poslední žijící
vázel početnou kolonu mířící po silnici od
východu. Dodnes se přesně neví, co spustilo svědkyně válečných hrůz v Bernarticích na
závěr svého vyprávění pro Paměť národa.
přestřelku. Růžena se ještě stihla vrátit
domů a spolu s rodiči se vydali schovat –
do polí. Věž kostela ale ovládali Němci a ti

Příběhy 20. století
Osobnosti Rudolfa Krzáka je věnován
jeden z nedávných dílů rozhlasových
Příběhů 20. století autora Mikuláše
Kroupy. Najdete jej v online
archivu Českého rozhlasu nebo na
podcastových aplikacích a dozvíte se
v něm například, proč ještě v 80. letech
StB podezřívala Rudolfa Krzáka
ze špionáže.
pribehy20stoleti.cz

Magazín Paměť národa
Válečným osudům jihočeských
Bernartic bude věnován podrobnější
článek. Publikujeme jej u příležitosti
80. výročí heydrichiády v červnu
v online Magazínu Paměti národa.
magazin.pametnaroda.cz
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Český rozhlas Brno vysílá nově příběhy z Moravy

Kryt civilní ochrany v Olomouci odkrývá příběhy 20. století

Nový pořad připravil Český rozhlas Brno ve spolupráci s Pamětí
národa Jižní Morava. Každý pátek od 17.30 si posluchači mohou
naladit Moravské příběhy a nechat si vyprávět o osudech konkrétních pamětníků z Jihomoravského kraje, se kterými natáčeli naši
dokumentaristé. První díl byl věnován životnímu příběhu Marie
Krebsové z Mikulčic, jíž tornádo v červnu 2021 vzalo střechu nad
hlavou. Vyprávěla ale hlavně o tom, jak režim ve vykonstruovaném
procesu odsoudil jejího otce k mnohaletému vězení. Pořad bude
vysílán až do konce roku.

V olomouckých Bezručových sadech můžete navštívit bývalý kryt
civilní ochrany, který je sídlem zdejšího Institutu Paměti národa.
Uvnitř najdete expozici Odkryté příběhy 20. století představující
politické vězně Marii Susedkovou a Antonína Huvara; Eriku Bednářovou, dceru protinacistické bojovnice, která byla po válce poslána
do internačního tábora pro Němce; Jiřího Fišera, který byl jako
dítě spolu se svým bratrem zařazen do skupiny vězňů, na nichž
dělal v Osvětimi zvrhlé pokusy doktor Josef Mengele; a signatáře
Charty 77 Tomáše Hradílka. V centrální části objektu je možné
zhlédnout průřez toho nejzajímavějšího z celé sbírky Paměti národa – výstavu doplňují velkoformátové projekce archivních fotografií obohacené originálním zvukovým designem. Pro veřejnost je
expozice v Bezručových sadech otevřena do konce června.

Mladou Boleslav bombardovali až po skončení války
Vzpomínky pamětníků, výpovědi historiků i dobové fotografie
hrají hlavní roli v dokumentu Bombardování Mladé Boleslavi
9. 5. 1945, v němž se Post Bellum opět věnuje zapomenutým událostem našich dějin. Desetiletí totiž převládal názor, že za útokem
na Mladou Boleslav na sklonku války stála německá Luftwaffe, až
v roce 2014 bylo potvrzeno, že jej provedlo letectvo Rudé armády.
Dokumentaristé ze severočeské pobočky Paměti národa film
vytvořili za podpory Nadačního fondu Škoda Auto k 77. výročí
události a symbolicky jej premiérově uvedli v květnu v mladoboleslavském Leteckém muzeu.

institut.pametnaroda.cz

Provádíme po místech plzeňského odboje
Mezi plzeňským centrem a periferií, tam, kde se odboji obvykle
daří nejlépe, lze najít celou řadu míst spjatých s odbojem v Plzni.
Průvodce, kterým je historik a dokumentarista Paměti národa Vít
Oliberius, vás zavede k domům odbojářů, kde se ukrývali členové
výsadků Anthropoid a Silver A. Vzpomínat se bude na akci Cannonburry, během níž měly být bombardovány Škodovy závody.
O zbrojovce a její historii se na procházce dozvíte mnohem víc. Podíváte se také k židovským domům, jejichž majitelé se už po válce
nevrátili, a na místa, kde zaznívaly poslední výstřely osvobození.
Procházky „Za Plzeňským odbojem“ se konají v průběhu celého
května a června a přihlásit se na ně můžete na portále GoOut.

Paměť národa #12
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Výstava Vysídlená paměť putovala pět měsíců Evropou

Divadelní dílny pro mladé jsou v létě zdarma

Dvanáct pamětníků z pěti zemí se symbolicky vrátilo na místa, kde
se narodili a která museli v rámci nuceného odsunu po druhé světové válce opustit. Nikoli osobně, ale prostřednictvím svých příběhů, jež vyprávěli Paměti národa a našim zahraničním partnerům.
Vznikla tak expozice Vysídlená paměť, která na vlastních kolech
jako přívěs kamionu putovala Evropou a postupně byla k vidění
v Bratislavě, Záhřebu, Vratislavi, Drážďanech a Praze. Poslední
pamětníci jedné z největších evropských migračních vln byli tehdy
dětmi a o svých zážitcích mnozí z nich vyprávěli vůbec poprvé.

Pražským středoškolákům, které baví divadlo a zajímají je
moderní dějiny, nabízíme účast na letních divadelních dílnách,
které se letos uskuteční již podruhé. Týdenní odpolední program
(13–18 hod.) dává možnost kreativně ztvárnit vlastní životní názory
a postoje, a to v přátelské a podpůrné atmosféře vrstevníků.
Týdenní program, reflektující příběhy pamětníků pod vedením
našich lektorů, zakončíme divadelním vystoupením. Najdete nás
v červenci v kulturním centru H55 a v srpnu ve Skautském institutu nebo v KC Vozovna.
divadlo.pametnaroda.cz

Čeští a němečtí studenti společně objevují česko-německou
historii Šumavy
Na šumavské Kvildě se setkávají studenti z Bavorska a jižních
Čech, pro které jsou připraveny společné workshopy o soužití
německého, českého a židovského etnika za první republiky.
Součástí programu jsou kinovečery s výpověďmi pamětníků, kteří
byli v dětském věku odsunuti z poválečného Československa,
a také pěší túra krajem zaniklých osad na Knížecí pláně a Bučinu.
Do projektu se díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj a Euroregionu Šumava mohlo zapojit 160 studentů. Společně prožité
nahlédnutí do složitých česko-německých vztahů ve 20. století
má mladé generaci na obou stranách hranice pomoct k lepšímu
pochopení a prohloubení zájmu o sousední země.

Poběžíme za všechny, kteří se nevzdali
Letos se koná Běh pro Paměť národa na 15 místech. V druhé
polovině května si sportovci i rodiny s dětmi mohou vybrat závody
s hromadným startem nebo individuální běhy po vyznačené trase,
na kterou se vydají sami. Ať už se běžci registrují na jakékoliv
místo a formát běhu, v každém případě podpoří dobrou věc – zaplacením startovného přispějí na zachování a zpracování příběhů
těch, kteří nevzdali boj za svobodu, a pomoc určenou právě pro ně.
Letos svou účast na Běhu pro Paměť národa přislíbil herec Václav
Neužil, který si připomene lidi, kterým komunistický režim zničil
vztahy. Na trať se s Pamětí národa vydá také průvodce českým
internetem Martin „Mikýř“ Mikyska, a to za politické vězně. Každý
z běžců totiž může svůj běh symbolicky věnovat někomu, kdo jej
inspiruje, koho si váží a koho by chtěl připomenout.
behpropametnaroda.cz
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I my jsme kdysi
prchali do
ciziny. Jakou
zkušenost nám
to přineslo?

Divadelní kroužky pro ukrajinské děti
Organizujeme tvůrčí dílny pro ukrajinské i české děti
ve věku 10–18 let.
Adaptační centrum Paměti národa
Připravujeme ukrajinské studenty ve věku 15–17 let
na vstup do českého prostředí a školství.
Adaptační třída při Gymnáziu Paměti národa
Otevřeli jsme adaptační třídu pro 15 studentů
při Gymnáziu Paměti národa.
Ukrajinské dvacáté století ve vzpomínkách pamětníků
Metodický sešit, který prostřednictvím pamětnických
příběhů seznamuje žáky s historií Ukrajiny.
Workshop Integrace – Kudy cesta nevede?
Workshop se věnuje odlišnostem ve třídách a otvírá téma,
jak na diverzitu připravit školní prostředí.
Ukrajina na školách
Web, na kterém zájemci najdou vzdělávací materiály
na téma válka, migrace, integrace a mnohé další.
ukrajinanaskolach.cz

V prvních dnech války se nejen na sociálních sítích
vynořilo téma historických paralel. Co nám o současné
situaci může napovědět naše historická zkušenost
z let 1938 a 1968? Mnohým z těch, kdo byli přímými
účastníky těchto událostí, okamžitě naskočily obrázky ruských tanků u nás doma i vzpomínky na to, jak
to dopadá, když se ustupuje zlu. Vzápětí se objevila
také otázka, jak téma války na Ukrajině reflektovat
ve školách. Ty k tomu přistoupily různě: někde téma
ovládlo celou výuku, jinde se mu spíše vyhýbali. Mnozí
dějepisáři cítili potřebu přiblížit svým žákům historický kontext konfliktu. Ale kde začít? Anexí Krymu?
Rozpadem Sovětského svazu? Banderovci? Říjnovou
revolucí? Kyjevskou Rusí? Pamětnické příběhy nám
mohou pomoci porozumět světu, i tomu novému, do
kterého se nyní probouzíme.
Vzdělávací materiály a aktivity Paměti národa jsou
vždy nějak navázány na příběhy pamětníků. Dokončujeme sérii pracovních listů, které se vztahují k historii
Ukrajiny, pracujeme také s příběhy československých
emigrantů. Dnes v nich velmi silně rezonuje linka,
které si člověk dříve skoro ani nevšiml – jak pamětník
vnímal své přijetí většinovou společností. Často při
poslechu nahrávek vzpomínek vyvstává mezi řádky,
jak náročné bylo vyrovnat se s pocitem nepřijetí.
A zároveň, nakolik toto nepřijetí bylo od hostitelů
vědomé nebo nějak zle zamýšlené. Takto toto téma
reflektuje paní Trudy Bandler Scaramuzzi, Wintonovo
dítě: „Angličané jsou zvláštní. Jelikož bydlí na ostrově,
jsou přesvědčeni, že jen to anglické je dobré a správné,
a to ostatní je špatné. A na nás se pořád dívali jako na
cizince, zvláště v tomto období války byl tento pocit
ještě silnější. Nechci říct, že by nás nenáviděli, ale bylo
patrné, že jsme pro ně pořád cizinci.“
Do českých škol již teď přichází, a od září se to projeví
ještě mnohem výrazněji, bezprecedentní množství
dětí, které utekly z Ukrajiny. Jestli se proces integrace
uprchlíků podaří, bude záležet mimo jiné na tom, co
budou tyto děti zažívat na českých školách. V právě
vznikajícím vzdělávacím programu se skrze vzpomínky
českých emigrantů toto téma snažíme otevřít a ukázat,
jak je důležité nepřemýšlet o dětech, které do našich
škol přicházejí, jako o jednolité mase ukrajinských
uprchlíků, ale jako o jedinečných lidských bytostech.
Magdaléna Benešová, vedoucí vzdělávacích projektů
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Podcast
Paměti
národa –
jak se máme
po roce?

Dobrovský
& Šídlo
Před rokem dvojice přátel
Paměti národa – podnikatel
a filantrop Jan Dobrovský
jako předseda našeho
Kolegia a novinář Jindřich
Šídlo jako dlouholetý fanda
Paměti národa – poprvé
usedli ve studiu ve Španělské
ulici, aby natočili čtyřicet
minut dialogu na aktuální
i historická témata, která nás
zaměstnávají a hned tak se
jim věnovat nepřestaneme.
Rok utekl a vydali jsme
27 dílů, dokonce jsme se loni
na podzim umístili na šestém
místě v kategorii Podcast
roku při udílení cen českého
internetu Křišťálová lupa! Je
tu tedy příležitost zeptat se
i na to, na co jinak řeč nepřijde.

Rozhovor

Proč Podcast Paměti národa tvoří
zrovna dvojice Dobrovský a Šídlo?
Honza: Cítil jsem se zodpovědný za
deficit v komunikaci s lidmi kolem Kolegia a Klubu přátel Paměti národa – před
covidem jsme pořádali pravidelná setkání
Kolegia, pořádali jsme diskusní večery
a všelijaká setkání, a najednou jsme byli víc
než rok zavření doma a online komunikace
není zrovna to, co bych vyhledával. Takže
jako předsedu Kolegia mě prostě napadlo,
že bychom mohli zkusit ten podkást, který
už stejně všichni okolo mají.
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leccos osvěžit, protože si to mohu pamatovat nějak zkresleně a nerad bych tu danou
věc zamotal. Typicky pro mě sled událostí
v čase. Na to je kanón Jindra.
Jindra: Je to prostě práce, která mě
baví. A je nezbytná, opravdu si nemůžeme
jen sednout před mikrofon a mluvit, aniž
bychom věděli, odkud a kam chceme dojít
a co nesmíme vynechat.

Dopustím se zkratky: Honza jako
konzervativec, Jindra jako liberál.
A několik posluchačů nám už napsalo,
že oceňují, jak spolu dokážete
Jindra: Je to pravda, ale proč si Honza
vybral právě mě, vlastně netuším. Asi potře- kultivovaně nesouhlasit…. Ale sedne
ta charakteristika na vás vůbec?
boval někoho mladšího, kdo by ho nechal
Honza: Já jsem si vždycky myslel,
mluvit. A tak mi někdy v únoru 2021 zavolal, zeptal se, jestli by mě to zajímalo, a bylo že jsem spíš liberál. Tak byla nastavená
to. Velmi mě to potěšilo. Připadal jsem si už polarita na konci devadesátých let,
lehce méněcenný – všichni už své podcasty protože devadesátky to teprve tvořily.
Jenomže jak stárnu a mladí lidé přinášejí
měli nebo rozjížděli a já pořád nic. I když
připouštím, že pro audioformát nejsem asi témata daleko levicovější, než bylo před
nějakou dobou v módě, stává se ze mě
ideální typ. Skoro jako pro video.
více konzervativec, aniž bych o to sám
usiloval. Já jsem pořád stejný v názorech,
V podcastu vlastně vystupujete jako
jenom ta měřítka se sama posouvají.
duo politických komentátorů. Je lepší
přemýšlet ve dvou než něco někam psát?
Jindra: Může to tak vypadat. Ale cítím
Jindra: Živím se psaním 30 let, tohle je
v poslední době něco hodně podobného
vítaná změna, doplněk k tomu, co dělám.
jako Honza. V dialogu s ním jsem asi víc
Je to jiné, mnohem spontánnější, i pronalevo. Pak přijdu do kanceláře Šťastnéto to mám rád. Při psaní se člověk může
ho pondělí, kde jsem nejstarší, a je ze mě
opravovat, má čas přemýšlet nad každou
větou. Scénář ke Šťastnému pondělí vzniká Margaret Thatcherová.
několik dní. Tady na to není čas. Mluv, nebo
Nemůžeme se vyhnout tématu, kterým
zmlkni navždy.
žijeme od konce února a od té doby
Honza: Pro mě je psaní, po mé novinář- ho tak či onak v každém podcastu
ské zkušenosti, docela velká dřina. Já jsem zmiňujeme. Nemá smysl si hrát na
proroky, ale určitě máte nějaký pocit
nikdy nepsal moc lehce, a tak glosování
v debatě nebo v rozhovoru je pro mě nesko- nebo dojem, jak asi ruská válka na
nale lehčí disciplína. Samozřejmě ale můžu Ukrajině promění nejen svět, ale
konkrétně Česko a nás, co tu žijeme.
udělat – a často taky dělám – chyby, které
Honza: Honzo, ty kujóne, jak se na tose ale nedají v hovoru opravit. To je riziko
hle dá odpovědět, aby člověk za pár měsíců
hovoru spatra. Taky musíte mít všechno
nemusel brát všechno zpátky? To je, jako
v hlavě. Nepodíváte se na nějaké heslo na
když se Jindry ptají opakovaně, jak dopadWikipedii, jako když píšete. Téma musíte
nou které volby. Ale dobře, beru to jako
mít nějak promyšlené.
výzvu k obecnému pohledu. Ta válka už
nás všechny proměnila. To už se stalo. Jak
Baví vás to i po roce?
Jindra: Baví mě to velice, a dokonce se se to projeví v soudržnosti Západu a budoucnosti Evropy, to bude záležet na tom,
na každé natáčení těším.
kolik budeme mít ochoty něco obětovat pro
vítězství nad zlem. Bude to těžké a možná
Honza: Tak, je to asi jako s dětma, že
ano. Je to velká radost, ale taky starost. Ale i hodně tvrdé. Můžeme z toho ale vyjít
velmi posíleni jak morálně, národně, tak
abych si z toho nedělal jenom legraci, tak
nakonec i ekonomicky, protože poválečná
mě to baví hodně. Důležitý ale je, aby to
bavilo posluchače, a to už je ta moje obava, obnova bývá velkým motorem růstu. Nebuže bychom mohli být postupně nudní nebo de to ale zadarmo, protože nic pořádného
není zadarmo.
nedej bože trapní. Já už trochu blbnu
věkem a mírnou přepracovaností, takže si
Jindra: Nemám na to chytrou odpověď.
dělám poznámky, abych nezapomněl, co
Svět se změnil, my jsme se změnili, jen ještě
chci vlastně sdělit. Většinou na ně ale při
přesně nevíme jak…
natáčení vůbec nedojde, protože sled vět
a myšlenek mě zavede někam úplně jinam.
Ptal se editor podcastu Jan Sedmidubský
Pak jsou témata, o kterých si potřebuju
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