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Vláda nám toho zakázala víc, než 
zvládnu. Možná pár týdnů. Ale ne 
měsíce. Zakázala nám si podat ru-

ku, obejmout se. Vidět si do tváří. Zajít si spo-
lu na pivo. Cestovat. Ještě jsem neviděl římské 
Forum Romanum ani baziliku sv. Petra, vlast-
ně jsem ze světa viděl tak strašně málo. Jak 
moc mi je to – zavřenému doma – líto. Až se ta 
virová vichřice přežene, oslavíme svobodu. Vy-
razím s dětmi někam daleko. Jak já se těším!  
 Ale i při tom koronavirovém neštěs-
tí mám mnoho důvodů k radosti. Těším se z po-
četné rodiny, se kterou jsem si teď bližší než 
kdy dříve. A mám strašně zajímavou práci, kte-
rou mi koronavirus nevzal. Naslouchám pří-
běhům, které nám vyprávěli pamětníci. Tvo-
řím z nich, jak víte, rozhlasové dokumenty 
Příběhy 20. století. A ani Paměť národa nestojí.  
 Vymysleli jsme docela důmyslný způ-
sob, jak nahrávat i v této šílené době, kdy se ne-
smíme setkávat zvláště se starými lidmi. Má-
me kufr. V něm je zapnutý diktafon, kamera 
a tablet. Diktafon zaznamenává kvalitně zvuk, 
kamera obraz a na tablet je on-line přenáše-
na tvář redaktora. Předem domluvený pamět-
ník otevře dveře bytu, před kterými se nachází 
vydezinfikovaný kufr. Odnese si ho do obývá-
ku. Položí na stůl, otevře a už si s ním povídáme.  
 Takže Paměť národa žije! A tak nás 
neopouštějte ani Vy. Bez Vaší podpory jsme… 
v háji. Srdečně děkujeme, že nás udržujete nad 
vodou, sice těsně nad hladinou, ale dýcháme!  
 Dva naši milí donátoři pozvali správ-
ní radu Post Bellum den před vyhlášením nou-
zového stavu na oběd. Tušilo se, že se schyluje 
k maléru, ale tak velkému?! Že se zavřou hrani-
ce, školy, obchody, vyhlásí se tak rozsáhlé karan-
ténní nařízení? Ani náhodou. Během toho oběda 
jsme kromě jiného mluvili o tom, že nejohrože-
nější jsou staří a nemocní lidé, pamětníci, a my 
musíme něco udělat. Že teď je ta chvíle, kdy se 
má Paměť národa začít starat. Alespoň malinko 
splatit to, co dali oni nám. Je to jeden z mála dů-
vodů, který dává v této bláznivé době smysl. Po-
máhat si. Volat si. Zajímat se, zda něco nepotře-
bují. Dát jim najevo, že jsme na ně nezapomněli. 
 Jsem pyšný na své přátele, kolegy a na 
všechny velké i malé donátory, kteří s námi bě-
hem dvou týdnů rozběhli tak úžasnou věc, jakou 
je Centrum pomoci Paměti národa. Co všechno 
děláme a že to myslíme nikoliv jako kratochví-
li na pár týdnů, ale jako dlouhodobý pilíř Pamě-
ti národa, o tom se dočtete na stránkách toho-
to bulletinu. Od této chvíle Paměť národa nejen 
dokumentuje příběhy, vypráví v médiích, vzdě-
lává ve školách, ale také pomáhá starým lidem.  

 
Přátelé, jedete v tom s námi. S dojetím děkuji.    

Mikuláš Kroupa, 
ředitel Post Bellum, zakladatel Paměti národa     
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R O Z H O V O R
S Janem Poloučkem o Centru pomoci Paměti národa

P O M Á H Á M E 
Jak funguje Centrum pomoci

 
U D Ě L A T  C O  N E J V Í C  P R O  D R U H É 
Příběh Heinze Prossnitze a velké pomocné akce

 
J A K  T O  V I D Í  P A M Ě T N Í C I

Zamyšlení Václava Šulisty a Hany Truncové 

D O K U M E N T A R I S T O U  Z  D O M O V A 

1 9 4 5 . P A M E T N A R O D A . C Z

P A M Ě Ť  N Á R O D A  # 9  –  0 4 / 2 02

Cyklista Jaroslav Cihlář jako spojka mezi pražskými barikádami během květnového povstání 
roku 1945. Na webové stránce 1945.pametnaroda.cz najdete jeho příběh a další vzpomínky 
pamětníků na konec války. 
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L A D I S L AV  H L A D Í K  ( *  1 92 7 ) 
Nuceně nasazený v době 
druhé světové války

Dobrý den, díky Vám, že nezapomínáte na 
staré pamětníky. Postihla nás celosvěto-
vě zlá nemoc. Doufejme, že se z toho do-
staneme s menšími oběťmi oproti světové 
válce, kterou jsem také prožíval. Jsem na 
ty těžké doby už trochu zvyklý. Živobytí 
mám zatím dostačující. Jediné, co mě tro-
chu trápilo, je rouška na obličej. Nepoda-
řilo se mi ji koupit a bez ní se nesmí vyjít 
z domu. Nelenil jsem a dal se do šití, ne-
jsou „nic moc“. Za dva dny jsem ušil dva 
kusy, abych mohl vyjít ven, mimo byt. Tak 
se snažím v mých zakrátko 93 letech. 

pametnaroda.cz/cs/hladik-ladislav-1927

V I V I E N N E  S OY KOVÁ  ( *  1 9 45 ) 
Její rodina byla 
perzekvována komunisty

Vážení, opravdu si velmi vážím Vámi na-bízené pomoci a podpory. Zvláště toho, že vedete evidenci po tolika letech. Ukláním se a děkuji. Vystudovala jsem jednoobo-rovou psychologii, celoživotně se profes-ně zabývám podporou zdraví edukativně i poradensky. Nabízím svou kapacitu jako pomocnou nebo podpůrnou potřebným, kteří o to požádají, a to po telefonu nebo skypu. S úctou k Vašemu dlouhodobému zaměření a se srdečnými pozdravy.

pametnaroda.cz/cs/soykova-vivienne-1945

E VA  ŠTO L B OVÁ  ( *  1 9 3 5 ) 
Pracovala jako redaktorka 
Československé televize

Vážení, jsem moc ráda, že jste mi napsa-
li. Popravdě řečeno, cítím se tak zvlášt-
ně osamělá, přestože mám děti i vnuky, 
i o nákupy postaráno. Sama šiju roušky 
pro potřeby Prahy 7, ale ta definitivnost 
a určitý děs (to není strach ze smrti ani 
z nemoci) na mne přece jen padly. Ráda 
si popovídám po telefonu. Mám takový 
návrh – dala bych asi 20 svých knih ně-
kam na veřejné místo, aby si lidé mohli 
počíst v osamění. Zdarma, samozřejmě. 
Třeba mi poradíte. Děkuji.

pametnaroda.cz/cs/stolbova-eva-1935

K A R E L  H R U BÝ  ( *  1 92 3 ) 
Bývalý mukl a exulant z Basileje

Moc děkuji za Vaše řádky. Je milé vědět, že v takových citlivých chvílích, kdy se ze všech kou-

tů světa ozývají jen děsivá čísla, má člověk ve svém okolí starostlivé duše, které na něj myslí… 

A tak to obecné zjihnutí, to vřelé teplo solidarity a ohledu k druhým, které virová krize probu-

dila, může dnes jen potěšit. Po tom dlouhém životě (97 let), v němž bylo mnoho těžkých úse-

ků (protektorát, komunistický kriminál a nakonec odchod do exilu s manželkou, dvěma kufry, 

dvěma diplomy Univerzity Karlovy a čtrnáctiletým synem), je mé životní vyznání stále stejné. 

To Masarykovo poučení z jeho „České otázky“ zůstává stále hodnotnou směrnicí pro každého, 

kdo uvažuje humanisticky, a ne jen technokraticky: Musíme „odpírat zlému, vlastní i cizí ne-

humanitě společnosti a jejich orgánů... humanita není sentimentalita, ale práce a opět prá-

ce“. Neboť po přejití vichřice pandemie nás čeká hodně práce. Také na sobě, na svém poměru 

k druhým a na orgánech společnosti včetně těch hospodářských.

pametnaroda.cz/cs/hruby-karel-1923

S nabídkou pomoci jsme oslovili 
pět tisíc pamětníků dopisy 
a e-maily a vrátily se nám stovky 
nádherných odpovědí. Malou 
ukázku nabízíme na této stránce.

Pamětníci reagují na nabídku 
Centra pomoci Paměti národa

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

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.

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

S B Í R KOV Ý  Ú Č E T

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

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

DÁ RC OVS K Á  S M S

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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Proč se Post Bellum rozhodlo zahájit činnost 
Centra pomoci Paměti národa?
Post Bellum dělá práci ve třech základních oblastech – doku-
mentujeme, vzděláváme, vyprávíme. Každé toto slovo před-
stavuje celé oddělení, ve kterém pracuje mnoho lidí a dal-
ší desítky pravidelných externistů. Delší dobu jsme mluvili 
o tom, že bychom měli naše poslání rozšířit. Že bychom měli 
lidem, kteří nám svěřují své životní příběhy a velmi osobní 
vzpomínky, nabídnout také pomocnou ruku. Dát jim naje-
vo, že si jich vážíme a že se na nás mohou v případě potřeby 
spolehnout. Takže tyto úvahy byly motivovány něčím jiným, 
než je současný problém nového koronaviru. Tisíce lidí, kteří 
byli za komunismu pronásledováni, byl jim zabaven majetek, 
strávili léta v kriminálech, dlouhodobě nemohli vykonávat 
svou profesi nebo byli vyháněni ze svých domovů či donuce-
ni k emigraci, se ve stáří často ocitly znovu v nelehké situa- 
ci kvůli malým důchodům. Mimochodem výrazně nižším, 
než mají ti, kteří jim život ztrpčovali. Ani 30 let po sameto-
vé revoluci nebyl český stát s to tyto důchody dorovnat a od-
škodnění, které dosud nabídl, je spíše symbolické. Cítili jsme 
zkrátka už dlouho potřebu pomoci těm, kteří se v minulosti 
statečně postavili totalitním režimům a dnes na tom nejsou 
dobře nebo jsou osamělí. 

Pomáhali jste těmto lidem už před založením 
Centra pomoci Paměti národa?
Ano, několikrát jsme pomohli nákupem věcí – pro jednotliv-
ce i pro domovy péče o válečné veterány. Poskytli jsme jedno-
rázovou finanční pomoc i lidem, u kterých jsme si byli jistí, 
že na tom nejsou nejlépe. Většinou mezi 5 a 15 tisíci, výjimeč-
ně to bylo 50 tisíc. Dohromady jsme v minulých letech roz-
dělili kolem půl milionu korun. Pomoc jsme poskytovali na 
základě doporučení redaktora, který příběh daného člověka 
dokumentoval a jeho situaci dobře znal. Těm lidem jsme jis-
tě udělali radost a snad pomohli překlenout jejich aktuální 
problém. Věděli jsme ale, že aby pomoc byla skutečně účinná, 
musí být dlouhodobá a nesmí být pouze o penězích. Tak se 
začala rodit myšlenka Centra pomoci Paměti národa. Centra, 
které by pomáhalo v běžných každodenních situacích. Náku-
py, vyzvedávání léků, různé pochůzky, pomoc v domácnosti 
a případný doprovod či odvoz. Zkrátka vše, čemu se souhrn-
ně říká sociální služby. Do tohoto uvažování přišel koronavi-
rus a vše nabralo velmi rychlý spád.

Centrum začalo opravdu fungovat velmi rychle, 
po týdnu od počáteční myšlenky na jeho založení. 
Co konkrétně to obnášelo?
Už pár dní před vyhlášením nouzového stavu (12. března) 
jsme cítili, že se na nás valí něco nevídaného. V prvních 
chvílích jsme samozřejmě jako všichni znervózněli a řešili 
hlavně, jak budeme fungovat dál. Budeme chodit do kance-
láří, nebo zavedeme práci z domova? Máme pozastavit na-
táčení pamětníků a zavřít všechna filmová studia v Praze, 

Brně, Plzni, Hradci Králové, Budějovicích, Olomouci i v Ost-
ravě? Co bude s našimi vzdělávacími programy na stovkách 
škol po celé republice? Co s akcemi pro veřejnost, jako je 
jarní Běh pro Paměť národa na 13 místech? Co s výstavami, 
výlety pro Klub přátel, vernisážemi, křty knížek? A v tom-
to nervózním období mi povídá moje žena Radana, která se 
v Post Bellum stará o e-shop: „Měli bychom hlavně pomoct 
pamětníkům. I kdybychom pozastavili úplně všechno, tohle 
musí začít fungovat.“ A tak začala horečná příprava. Neby-
lo to jen o tom zřídit telefonní linku a někoho k ní posadit. 
Museli jsme rychle vybudovat celý systém pomoci kdeko-
liv v republice. Věděli jsme, že bez dobrovolníků to nepůjde, 
a tak jsme napsali všem členům Klubu přátel Paměti náro-
da a poprosili je, aby do toho šli s námi. Měli jsme obrovskou 
radost, když se jich za pár dní přihlásilo skoro 500. Dobro-
volníky jsme tedy měli a také tým stálých služeb složený 
z interních zaměstnanců, který zabezpečil nonstop fungo-
vání telefonní linky pro seniory. Se zapojením našich po-
boček vznikl také tým koordinátorů v každém kraji, kteří 
všechny požadavky reálně splní, ať už s pomocí dobrovolní-
ků, nebo místních iniciativ. Přitom jsme řešili, jak ochránit 
seniory i dobrovolníky, sepisovaly se dobrovolnické smlou-
vy, vyřizovalo se pojištění, sháněly se ochranné pomůcky 
a vymýšlela se jejich distribuce. Do toho jsme prosili o pod-
poru, finance, materiál, auta… Jsem hrdý na kolegy, kteří 
dokázali během jediného dlouhého týdne celý tenhle, pro 
nás úplně nový „mechanismus pomoci“ rozběhnout. Dnes 
víme, že jsme vybudovali něco, co tady přetrvá i po skončení 
virové epidemie. Sociální služby pamětníkům jsou nastálo 
čtvrtým programem Paměti národa. Však také každý pořád-
ný stůl má čtyři nohy! Takže od nynějška nejen dokumentu-
jeme, vzděláváme, vyprávíme, ale i pomáháme. 

Jak se vlastně dostala informace o tom, že 
Centrum pomoci existuje, k pamětníkům?
Já si myslím, že každý má pomáhat tam, kde má dosah. V ro-
dině taky nejdřív zavoláte rodičům či prarodičům, pak nej-
spíš nabídnete pomoc sousedům a obvoláte i ty vzdálenější 
příbuzné. Paměť národa má takových „příbuzných“ prostě 
trochu víc – několik tisíc. Zaměřili jsme se na lidi, kteří jsou 
nám nejblíž. Natáčeli jsme jejich vyprávění, máme na ně 
kontakt, a můžeme jim tak naše služby nabídnout. Navíc je 
známe opravdu dobře. Sdíleli s námi své často velmi dra-
matické a bolestné životní příběhy. Obracíme se na ně tedy 
nikoliv anonymně, ale jako staří známí. Činnost Centra po-
moci Paměti národa není jistě nijak výjimečná. Podobné služ-
by poskytují tisíce jednotlivců, organizací a radnic velkých 
i malých obcí po celé zemi. S řadou z nich spolupracujeme 
a vzájemně si pomáháme. V čem jsme ale přeci jen trochu 
výjimeční, je to, že jsme schopni pomoc nabídnout adresně. 
V databázi Paměti národa jsme shromáždili za bezmála 20 let 
více než 10 000 pamětníků. Všichni už pochopitelně nežijí, 
ale i tak jsme mohli skoro 5000 z nich poslat dopis, e-mail 
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O Centru pomoci 
Paměti národa

s Janem Poloučkem



a hlavně jim zavolat. Obvolávání stále probíhá. Do telefono-
vání se zapojilo přes 100 našich spolupracovníků i dobro-
volníků. Pořád není hotovo, ale teď, zhruba po měsíci a půl, 
jsme mluvili s více než 2000 z nich. A kdo si občas telefonu-
je se starším člověkem, ví, že to nebývají hovory „na minutu“. 
Oslovili jsme i ministerstvo obrany, kde naši nabídku přijali 
a telefonicky nabídli naše služby více než 600 válečných vete-
ránů z druhé světové války a účastníků třetího, protikomuni-
stického odboje. A informaci o Centru pomoci šíří samozřej-
mě i televize, rozhlas a další média.

Jak přistupujete k požadavkům lidí, kteří volají 
takzvaně z ulice a jejichž příběhy jste pro 
Paměť národa nezaznamenali?
Když zavolá s prosbou o pomoc někdo, kdo se o nás dozvěděl 
třeba z novin nebo přes kamaráda, přistupujeme k němu sa-
mozřejmě úplně stejně jako k lidem, jejichž vzpomínky jsme 
natáčeli. Důležité je pomoci, ne si odškrtávat v seznamu „na-
šich pamětníků“.

A jaké jsou výsledky? 
Po zhruba měsíci a půl fungování pomáháme pravidelně či jed-
norázově 153 pamětníkům, své klienty máme ve všech krajích, 
nejvíc v Praze a Jihomoravském kraji, hned potom ale násle-
duje Olomoucký a Zlínský kraj. Vzhledem k tomu, s kolika lid-
mi jsme byli v kontaktu, jsme se připravovali na ještě větší zá-
jem. To, že nejsme zavaleni požadavky a veškeré potřeby jsme 
schopni do druhého dne splnit, je ale dobře. A dobrá zpráva je 
i to, že většina pamětníků, s nimiž mluvíme, naši pomoc ne-
potřebuje. Situaci zvládají s pomocí rodiny, případně využíva-
jí jiný systém sociální péče, který je u nás nastaven relativně 
dobře. Dlouhodobě v něm působí řada neziskovek i příspěvko-
vých organizací. Navíc současná situace vyvolala velkou vlnu 
solidarity, a tak je jedině dobře, že těch, kteří jsou ochotni po-
moci, je několikrát více než těch, kteří pomoc potřebují. 

O jakou pomoc je největší zájem? 
Zpočátku byl největší zájem o ochranné pomůcky. Dnes jsou 
to především nákupy a vyzvedávání léků. Následuje pomoc 
s venčením psů a obědy, které díky skvělým manželům Du-
dákovým a jejich restauracím Styl & Interier poskytujeme 
v Praze zdarma. Pomoc ale poskytujeme i zprostředkovaně – 
spojili jsme se s Asociací poskytovatelů sociálních služeb 
a respirátory, roušky, dezinfekci i jednorázové rukavice pra-
videlně věnujeme různým domovům pro seniory a pracovní-
kům pečovatelských služeb. V pěti případech jsme zajišťovali 
odbornou psychologickou pomoc pro lidi, kteří trpěli depre-
sí a úzkostí. V takových případech si uvědomím, že i kdyby-
chom pomohli jedinému člověku v takovém stavu, stálo to za 
to. Na druhou stranu musím říct, že lidé, kterým nabízíme 
pomoc, jsou v naprosté většině ve větší psychické pohodě než 
my. Pokud se bojí, pak ne o sebe, ale o demokracii a svobodu. 
Ze zkušenosti vědí, že strach pomáhá silám temna.  

Úplně nejčastější „typ pomoci“ je ale prosté popovídání. V do-
mácí karanténě lidem chybí mezilidský kontakt. I když naši 
pomoc odmítnou (a vypadnou tak ze statistik lidí, kterým 
pomáháme), povídají si moc rádi. Přes 20 lidí jsme dokonce 
propojili mezi sebou a oni si začali volat vzájemně. Nenapad-
lo mě, že izolace může přinášet i nová přátelství… Jiní se za-
pojili do nového projektu Dokumentaristou z domova, který 
v rekordním čase spustily kolegyně ze vzdělávání. Pamět-
níci v něm vyprávějí po telefonu své životní příběhy dě-
tem a mladým lidem. A jiné zase natáčíme my v rámci pro-
jektu Paměť národa. Natáčení se díky skvělým lidem z naší 
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dokumentaristiky a jejich originálnímu technickému řeše-
ní, s pomocí od Samsungu, nezastavilo. Přes všechnu mizé-
rii, kterou přinášejí ochranná opatření, je skvělé, že může-
me říct: Paměť národa žije! 

Děkujeme za podporu!

Finanční podpora: 
Patria Finance
Nadace Karel Komárek Family Foundation
Nadace ČEZ
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
BPD Partners
Nadace Tipsport
Kamil Čermák
Věra Jourová
Petr Kozojed
ČEVAK, a. s., Jiří Heřman
Václav Jirků 
Jarmila Červinková
Jiří George Barteček
Jiří Czaban 
Zbyněk Zahradník
Andrea Stránská
Adam Milata

Materiální podpora: 
Samsung
Teta drogerie
Tesco ČR
Styl & Interier 
Volvo Car Czech Republic
Nanuntio.com
advokátní kancelář White & Case

Se sháněním či vyráběním ochranných 
pomůcek nám pomáhali: 
Kateřina Geislerová – clothing
Denisa Preiningerová 
Marcela Drábková
Mira Babiaková
Veronika Stehlíková
Miroslava Petráková
Miroslav Hraba
Te Do Hoang
Pavel Míchal

Děkujeme i stovkám dalších, kteří Centrum pomoci 
podpořili finančně, materiálně nebo jako dobrovolníci. 
Bez Vás by to nešlo!
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Střídám se od začátku s kolegyněmi 
na nonstop telefonní lince pro pamětníky. 
S některými jsme se domluvili na 
pravidelném volání. Chtějí si povídat, 
zasmát se, cítit se normálně. A tak si 
povídáme, vyprávíme vtipy, vyměňujeme 
recepty a těšíme se, až se navštívíme.

— Radana Polášková

Každý telefonát s pamětníkem je zážitek, 
všichni byli zlatí. Na současnou krizi 
pohlížejí s nadhledem a dokážou v ní 
hledat pozitiva. Jedna paní mi řekla, že si 
myslela, že to jde s tím českým národem 
z kopce, a najednou vidí takovou vlnu 
solidarity a říká si, že to není tak zlé. 

— Michaela Šímová

Včera jsem měla moc hezký telefonát s devadesátiletým, tajně vysvěceným knězem z Brna. Nejdříve moc nechtěl naši pomoc přijmout, obědy dostává od řeholních sester a nákupy obstarává synovec. Ale nabídla jsem, že bychom mohli rodině ulevit a jemu pomoci. Pán byl hrozně milý, neuvěřitelně skromný, laskavý, srovnaný se vším, vědomý si toho, že jeho čas tady mezi námi je už omezený… Ten rozhovor byl pro mě dárek.

— Nela Cukrová 

Každý den mě pamětníci překvapují 

svou vitalitou, pozitivní energií 
a odhodláním přežít i tuhle těžkou 

dobu. A to už je některým více než 

90 let. Prakticky všichni nás chválí, 

děkují za nabízenou pomoc, ale snaží se 

být aktivní a soběstační, tedy pokud jim 

zdravotní stav dovolí. To je asi taky ta 

minulá těžká doba naučila… „Přežil 

jsem lágr, nespravedlnosti… To je pryč… 

Chci přežít i tohle. Chci ještě být na 

světě. Musím to zvládnout.“ To slyším 

často. Je v tom síla, pevná vůle. A i pro 

člověka o desítky let mladšího je to 

motivace zvládnout cokoli, co přijde. 

— Petra Válková

Je 6. dubna. Ráno, ještě než 
začnu s distanční výukou 
svých dětí, vařením a prací pro 
Centrum pomoci, poslouchám 
ČRo Plus. Mezi zprávami 
o počtech nakažených gratulují 
rozhlasovému režisérovi Karlu 
Weinlichovi k 90. narozeninám! 
Hned mu volám, jestli od nás 
něco nepotřebuje. Když jsem ho 
kdysi prosila, aby dal rozhovor 
osmákům ze ZŠ Pražačka v rámci 
Příběhů našich sousedů, souhlasil 
okamžitě! Panu Weinlichovi jsem 
hned ten den dovezla náš speciální 
korona balíček, jak říkáme 
rouškám, dezinfekci a rukavicím 
v jednom. Je to to nejmenší, jak 
našim pamětníkům teď můžeme 
vracet, co pro nás udělali oni!

— Eva Mikulášková

P A M Ě Ť  N Á R O D A  # 9  –  0 4 / 2 0
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Student Heinz Prossnitz 
vyvinul za nacismu obrovské 
úsilí, aby pomohl lidem 
deportovaným do Lodže, 
Terezína, Osvětimi-Birkenau. 
Spolu s přáteli poslal 
potřebným tisíce kilogramů 
potravin. Myslel na druhé, 
i když byl sám v ohrožení – 
zemřel osmnáctiletý 
v plynové komoře. 

Adam Drda vypráví příběh 
Heinze Prossnitze a velké 
pomocné akce

Příběh mladého Heinze Prossnitze a jeho přátel by se měl 
připomínat i v dobách, kdy náš život není zkalený přírod-
ní pohromou, nicméně teď je k tomu zvlášť vhodná příleži-
tost. Židovský student, který se nesměl dožít plné dospělosti, 
patří k příkladným postavám nejen české moderní historie. 
O jeho existenci však u nás ví málokdo – zadáte-li jeho jmé-
no do vyhledávače Google, získáte řadu odkazů v němčině, 
v češtině takřka žádné.

Prossnitzovo celoživotní dílo lze shrnout do slov „neúnavná 
a obětavá pomoc bližním“; přesněji to učinila izraelská novi-
nářka Ruth Bondyová: „5230 kg potravin do Terezína, 3120 kg 
potravin do Birkenau a ghetta v Lodži, šest metrických centů 
šatstva a potravin do lágrů v Sachsenhausenu a Hamburku. 
To vše sehnáno, zabaleno a posláno v době plné nedostat-
ku, nebezpečí a omezení pro Židy, bez veřejných prostřed-
ků, bez veřejné podpory, pod Damoklovým mečem gestapa. 
Sama ta čísla dnes neříkají téměř nic. Avšak cena bochníku 
chleba, který přišel v únoru 1944 do Birkenau, se nedá vyjá-
dřit ani penězi, ani slovy.“

Ruth Bondyová (narozena 1923) napsala o Heinzi Prossnitzo-
vi text Zázrak s chlebem (vyšel roku 1999 ve sborníku Tere-
zínské studie a dokumenty a v říjnu 2004 ve zkrácené verzi 
také v týdeníku Respekt, čerpáme z něj i v tomto příspěvku). 
Snad nikdo se o uchování Prossnitzovy památky nezasloužil 
tolik jako ona. Kdo tedy byl Heinz Prossnitz?

Mladí sionisté, počátek 
katastrofy, počátek pomoci

Narodil se v roce 1926, žil v Praze, jeho otec působil na míst-
ní židovské obci jako vedoucí finančního oddělení. Po nacis-
tické okupaci patřil Heinz, přáteli přezdívaný Heinzek, k sio-
nistické mládeži. Vedoucím jeho skupiny v Makabi Hacair byl 
Fredy Hirsch, pozdější důležitá postava péče o židovské děti 
v Terezíně a Osvětimi. 

Udělat co nejvíc 
pro druhé

P A M Ě Ť  N Á R O D A  # 9  –  0 4 / 2 0
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V listopadu 1941 nacisté transporty do Lodže zastavili kvůli 
obavám z epidemie, jež by se mohla z přelidněného ghetta ší-
řit do okolí. Začali protektorátní Židy deportovat do nově zří-
zeného ghetta v Terezíně. Opět se ukázalo, že nacističtí před-
stavitelé lhali židovské reprezentaci, která počítala s tím, že 
Terezín bude fungovat jako samosprávné ghetto, v němž bu-
dou Židé žít a pracovat: od ledna 1942 odjížděly i odtud vlaky 
s tisícovkami lidí do vyhlazovacích táborů. Členové židov-
ských mládežnických organizací se do ghetta dostali větši-
nou během roku 1942, v létě 1943 přibyla do Terezína i pod-
statná část pracovníků pražské židovské obce.

S odjezdem počítal také Heinz Prossnitz, avšak jeho otec 
Fritz obdržel od nacistických úřadů příkaz, aby i s rodi-
nou zůstal v Praze, neboť byl jako vedoucí finančního oddě-
lení prozatím považován za „nepostradalelného“. Heinzovi 
bylo sedmnáct. Zůstal téměř bez přátel, s marnou touhou 
po odjezdu do Palestiny, pracoval v zelinářské zahradě ži-
dovského blázince v Hloubětíně. Dál obstarával a posílal 
peníze, jako pomocnice mu zůstaly především dvě dívky 
ze smíšených manželství: Erika Wolfová (přezdívaná Eka) 
a Edith Březinová (hebrejským jménem Noemi, později pro-
vdaná Rosenová).

Několik obětavých 
v protektorátu

Edith Březinová-Rosenová přežila nacismus – po válce nej-
dřív odjela spolu s matkou tajně do Francie a pak dál do Pa-
lestiny. Naše spolupracovnice Jitka Radkovičová s ní v lednu 
2015 natočila krátké interview v izraelském Kfar Saba. Edith 
se narodila roku 1926 v Kadani, kde její nežidovský otec vlast-
nil lihovar. Když jí byly dva roky, rodiče se rozvedli, vyrůstala 
jen s maminkou v německém prostředí v Karlových Varech, 
do vnitrození (a nakonec do Prahy) přišly v roce 1938, po mni-
chovské dohodě; po narození ji rodiče nezapsali na židovské 
obci, matka však dceru vychovávala v sionistickém duchu. 
Mluvila německy, česky se naučila v Praze. Byla členkou hnu-
tí Tchelet lavan a v tomto prostředí poznala Heinze.

Edith nemusela jako dcera nežidovského otce nosit hvěz-
du, nezařadili ji do transportu: „Protože jsem neměla hvěz-
du, mohla jsem jít večer ven. Židé museli přitom být v osm 
doma. Mohla jsem také koupit, co se běžně koupit nedalo.“ 
V roce 1943 se začal Heinz s přáteli soustředit na zajišťování 
potravinové pomoci deportovaným – i do Terezína, protože 
také tam lidé trpěli hladem a nedostatkem. Edith vzpomína-
la: „Maminku poslali do Terezína. Já jsem zůstala sama v Pra-
ze a pracovala jsem v knihařství. (…) V Terezíně dostali povo-
lení poslat známky a na ty známky jsem mohla poslat balíček. 
Ty známky jsem musela nalepit na balíčky. Posílala jsem i li-
dem, které jsem neznala. Když jsem dostala známku, posla-
la jsem balík.“

Heinz byl prý menší, zrzavý a společenský; navštěvoval čes-
ké reálné gymnázium, dokud protektorátní úřady v roce 
1940 neznemožnily Židům studium. Stejně jako jeho sionis- 
tičtí přátelé se pak začal vzdělávat v židovské škole Jugend- 
-Aliah, zaměřené na vystěhování mladých do Palestiny. Už 
dříve byl aktivní ve skautingu, po okupaci jeho angažovanost 
vzrostla: kromě běžných předmětů se učil anglicky a hebrej-
sky, pracoval v dílnách, studoval dějiny sionismu, po veče-
rech schůzoval s ostatními.

V létě 1941 zakázali nacisté všechny sionistické aktivity včet-
ně Jugend-Aliah. Od září museli být Židé označeni hvězdou. 
Na podzim začaly z protektorátu odjíždět transporty a mladí 
sionisté pomáhali ostatním s přípravami na cestu. Lidé teh-
dy nevěděli nic o vraždění ani o plynových komorách, něco 
podobného si neuměli představit. Počítali s tím, že budou 
muset prožít nějaký čas v ghettu či v táboře, že budou kdesi 
soustředěni ke společné práci, jak jim nacisté tvrdili. Podpo-
ra sionistické skupiny Havlaga (Zdrženlivost) se tehdy sou-
středila na praktické záležitosti (co si vzít s sebou, je-li na 
přípravu jen 24 hodin; jak dopravit povolená padesátikilo-
gramová zavazadla na shromaždiště). Heinz měl na starosti 
pokladnu, do níž mladí lidé ukládali drobné peníze k finan-
cování takové pomoci.

První transporty z protektorátu (postupně pět tisíc lidí) mí-
řily do ghetta v polské Lodži. Deportovaní začali brzy posí-
lat příbuzným a známým cenzurované lístky, do nichž za-
šifrovali prosby o pomoc. Ghetto bylo přelidněné (téměř 170 
tisíc lidí v malém prostoru), čeští Židé v drsných podmín-
kách často nedokázali obstát, trpěli hladem a zimou. Ruth 
Bondyová (přežila Terezín, Osvětim a další lágry) napsala:  

Ruth Bondy

„Prvních dvacet měsíců bylo možné posílat do 
Lodže jen peněžní poukázky. Ze společné po-
kladny skupiny Zdrženlivost byly přátelům 
v Lodži stále poukazovány obnosy ve výši 
20, 25 a 30 marek. Jak se později ukázalo, až 
60 procent nacistická správa zabavila, takže 
z deseti marek zůstaly často jen tři, avšak i to 
stačilo ke koupení kilogramu chleba, a to bylo 
hodně. Podle přehledu, který Heinz sestavil 
(…), došlo do Lodže 40 000 marek ze společné 
pokladny a dalších 15 000 marek z fondu na-
zývaného hebrejsky Keren Polania.“
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Jediná pošta, kterou směli pražští Židé v omezeném čase 
využívat, sídlila v Ostrovní ulici poblíž Národního divadla. 
Edith nosila balíky i na jiné pošty, někdy sama, někdy spolu 
s Heinzem: „Zakrývala jsem mu rukou jeho hvězdu.“ Potravi-
ny sháněli na černém trhu, posílali brambory, chleba, občas 
margarín či cukr. Edith odjela k příbuzným do Dačic, prodala 
nábytek po prarodičích, který tam byl uložen, a peníze po-
užila na nákup jídla pro deportované: „Prodávali jsme také 
knihy, Heinz měl i nějaké další zdroje.“

Pomocná síť přesahující hranice

Ruth Bondyová píše, že Heinz, Edith (Noemi), Erika ani její 
matka, která se rovněž zapojila, naštěstí nebyli při černém 
obchodování přistiženi: „Heinz našel dodavatele na všech-
no. Vznikla celá síť. Árijští přátelé, příbuzní či důvěryhodné 
osoby, u kterých deportovaní zanechali peníze, ačkoli platil 
zákaz stýkat se s Židy, přinášeli Heinzovi tajně potraviny, pe-
níze či potravinové lístky. Balíky mu nosili také míšenci nebo 
Židé spříznění s árijcem, kteří se sice oficiálně stýkat s Židy 
směli, ale báli se toho a chtěli zůstat v anonymitě. Aby vyhověl 
stoupajícím požadavkům, posílal Heinz část balíků do Tere-
zína přes Německo, hlavně na Paula Israele Rotha ve Vratisla-
vi, Žida patrně ženatého s Nežidovkou, jak vyplývá z povinně 
přidaného druhého jména (Israel), a Hanse (bez židovského 
jména) Bauera v Drážďanech. Nepodařilo se mi zjistit, kdo 
byli tito dva. (...) V jednom ze svých stvrzujících dopisů Hans 
Bauer rozhodně a výslovně říká: ,Nechci peníze.‘“

Touto cestou (přes cizinu, aby velká pomoc příliš nepřita-
hovala pozornost) odešlo do ghetta Terezín více než 800 kg 
potravin, navíc k 4400 kg, které poslal Heinz a jeho přátelé 
a rodina přímo. Jak píše Bondyová, „balíčky s potravinami 
(a jen malá část vězňů měla to štěstí, že je dostávala) posilova-
ly tělesně i duševně (...). Dopisnice posílané Heinzovi a jeho 
rodičům, psané povinně německy, začínaly většinou díkem 
za dary. Někteří odesílatelé dopisnic prosili Heinze, aby zjis-
til, proč jejich příbuzní či známí, kterým poslali ,připouště-
cí‘ známku, o sobě nedávají slyšet. Jiní se na Heinze obraceli 
s výčitkami: ,Proč nepíšeš častěji?‘“

Heinz Prossnitz byl pečlivý: vedl korespondenci, vytvářel 
seznamy, v nichž zaznamenával, co, kdy a komu poslal, za-
pisoval si narozeniny přátel, které chtěl potěšit. Posílal i šaty 

a léky. Na adresu „Praha, ulice u Obecního dvora 2“ přišly 
stovky lístků z Terezína – a také šedesát lístků z vyhlazovací-
ho tábora v Osvětimi-Birkenau, přesněji z rodinného tábora 
terezínských Židů.

Balíčky pro Birkenau

Rodinný tábor v Birkenau (úředně označený BIIb) vznikl 
v září 1943, poté, co z Terezína odjely dva velké transporty 
čítající pět tisíc lidí. Po příjezdu dostali možnost napsat do 
ghetta příbuzným. I do Birkenau bylo možné napsat a poslat 
balíček prostřednictvím Říšského sdružení Židů v Německu. 
Heinz Prossnitz se na sdružení obrátil už 13. října 1943 a zís-
kal informaci, že jeden člověk může poslat tři lístky. Ty, které 
chodily z Birkenau, byly cenzurovány, a tak lidé, stejně jako ti, 
které deportovali předtím do Lodže, psali šifrovaná sdělení.

„,Dělám si starosti o Ing. Sladkého a strýčka Odkolka, měli by 
psát každý týden,‘ stojí například v jednom vzkazu. (Odkolek 
byla a je známá pražská pekárna.) Někdo pozdravoval ,svého 
sladkého synovce‘ či posílal ,sladká políbení‘. Tu a tam dodá-
vali pisatelé k obvyklé závěrečné frázi ,nezapomeň na mne‘ 
(…) jméno jiného vězně, který byl také v táboře,“ vysvětluje 
Ruth Bondyová, která v BIIb dělala vychovatelku v dětském 
bloku: „Kurt Cierer zmínil mne (moje sestra Dita byla Hein-
zovou přítelkyní), což znamenalo: ,Posílej také jí.‘ A Heinz 
posílal a posílal mnohým.“

Co přesně pomoc pro lidi v Birkenau znamenala, shrnula 
Ruth Bondyová v následujících dvou odstavcích svého textu. 
Bylo by zbytečné je parafrázovat:

„Ruth Barberová, která přišla do Birkenau zářijovým trans-
portem, napsala Heinzovi 9. října 1943: ,Vůbec Ti nemohu 
říci, jakou jsem měla radost z Tvých darů. Jsi jediný, kdo na 
mne myslí, a nikdy Ti to nezapomenu… nezapomeň na mne.‘ 
(...) Kurt Löwy potvrzoval příjem šesti chlebů a dvou balíků. 
Petr Winternitz potvrdil příjem balíků, i těch velkých, bez 
udání počtu. Miriam Edelsteinová, žena prvního židovského 
staršího, který byl zatčen v listopadu 1943, děkuje Fritzovi 
Prossnitzovi za balíky i jménem svého syna a své matky (...). 
I Truda, žena Lea Janowitze, vedoucího pisárny v rodinném 
táboře, potvrdila několikrát příjem balíků, aniž by jmenovala 
počet. ,Můj muž pracuje ve svém povolání,‘ psala Truda. Tyto 

Edith
Březinová-Rosenová 
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a podobné známky relativně ,běžné existence‘ v rodinném tá-
boře budily v Terezíně, Praze i jinde iluzi, že to je pevný bod, 
pokračování života.

Mezi těmi několika, kdo se v dopisnicích Heinzovi pokoušeli 
naznačit pravou skutečnost Osvětimi-Birkenau, byl dvaa- 
třicetiletý Hermann Reach, jenž děkoval za zaslaný balík 
a připojil ,obáváme se velice o Chajima‘ (chajim znamená 
hebrejsky život), a osmnáctiletá Soňa Hechtová, která na 
lístku z 20. prosince 1943 napsala: ,Často na Tebe vzpomí-
náme spolu s paní Mandel Hauch,‘ naznačujíc tak specifický 
zápach kyanidu po hořkých mandlích. Nikdo pravý význam 
slov nechápal.“

V noci z 8. na 9. března 1944 byli v plynových komorách 
v Birkenau zavražděni všichni lidé ze zářijových transportů, 
kteří se toho data dožili. Rodinný tábor se v prosinci 1943 
a v květnu 1944 rozrostl o další tisíce lidí z dalších transpor-
tů – počátkem července 1944 nacisté provedli v táboře selek-
ce, vybrali část lidí na práci a ostatní zabili. Heinz Prossnitz 
2. června 1944 zaznamenal, že do Birkenau poslal 1492 kg 
chleba a 293 balíčků s potravinami a vydal 56 000 korun. 

Ruth Bondyová patřila k nečetným lidem, kteří vraždění 
přežili. O Prossnitzově pomoci v roce 1999 napsala: „Poklady 
Midasovy před tím blednou. Peněžní hodnotu těžko můžeme 
vyjádřit v dnešní měně, avšak hodnota chleba se dá ocenit 
lehce: dny štěstí, jiskřička naděje, víra v lidskost ve stínu ko-
mínů krematoria. Z těch asi padesáti příjemců Heinzových 
balíčků v rodinném táboře zůstala koncem války naživu po- 
dle mého odhadu asi pětina. ,Svou obětavou pomocí mi Heinz 
zachránil život,‘ napsal Honza Gärtner v roce 1949 a navrhl, 
aby byl po Heinzovi nazván nějaký les nebo ulice v Izraeli, 
protože ,to byl skutečný hrdina‘.“ Zda má Heinz Prossnitz 
v Izraeli les nebo ulici, se mi ještě nepodařilo zjistit. V Če-
chách a na Moravě po něm žádná ulice pojmenována není.

Ani před nejničivější přesilou 
nesmíme zvednout ruce

Dne 9. července 1944 bylo Heinzi Prossnitzovi osmnáct let. 
Zapsal si tehdy, že často přemýšlel o svém budoucím povo-
lání: „Bůh ví, co já se stanu. Přece bych chtěl jíti do Erec Iz-
raele a pracovati na výstavbě našeho státu tělem i duchem… 
V komunistickém režimu bych to daleko nepřivedl. Co to vše 
ale pomůže, když je mi osmnáct a stále ještě nemám žádných 
všeobecných ani specielních znalostí ani životních zkuše-
ností. Což, nechme toho, je to vše velmi smutné, kdyby už 
alespoň byl konec té války a my ji ve zdraví přežili v Praze, 
potom uvidíme dále.“

V říjnu 1944 dostali Prossnitzovi předvolání k nástupu do 
transportu. Odjeli do Terezína a odtud ihned (28. října 1944) 
v posledním z velkých podzimních transportů do Osvětimi. 
Edith Rosenová na Heinzův odchod vzpomínala: „Nikdo jiný 
z mládeže už nezbyl. Všichni byli pryč… Seděli jsme, balili 
Heinzova zavazadla… Myslel, že zůstane v Terezíně, ale po-
slali ho do Auschwitzu a nevrátil se…“ Skupina osmnácti lidí 
z Prahy včetně Heinze a členové vedení ghetta a jejich rodiny 
šli tehdy do plynu přímo, bez selekce. Erika Wolfová zemřela 
v Izraeli. Nedozvěděl jsem se, jestli je naživu Edith Rosenová: 
v roce 2015 se jako penzistka starala o psy a kočky a zlobila 
se na lidi, kteří jí ukradli staré dopisy a fotografie. Ruth Bon-
dyová zemřela v Ramat Ganu v listopadu 2017. V závěru svého 
textu o Heinzi Prossnitzovi si položila otázku, jaké poučení 
z příběhu vyplývá:

„Prvním závěrem je, že říše absolutního zla zvítězí i nad lás-
kou k lidem. Avšak lze vidět i opačný závěr. Ani před nejni-
čivější přesilou nesmíme zvednout ruce. Nikdy si nesmíme 
říci: Co mohu já, malý, bezmocný člověk dělat proti nim? 
Ano, Heinz byl poražen, většina adresátů jeho balíčků nezů-
stala naživu, avšak bochník chleba se vznáší nad nemilosrd-
ným nebem Osvětimi jako symbol lidského soucitu.“

Tento a další příběhy najdete brzy na Google Arts & Culture. 
Tato platforma je domovem milionů artefaktů a uměleckých 
děl, od pravěku až po současnost, kterými do databáze 
přispívají galerie, muzea a kulturní instituce po celém světě. 
Partnerství s Google Arts & Culture nám umožní vytvářet 
on-line výstavy a vyprávět příběhy Paměti národa 
v prostředí internetu.

artsandculture.google.com
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Díváme se na televizi a najednou se objeví synův kolega z fakul-
ty, docent RNDr. Jan Konvalinka, prorektor Karlovy univerzity 
a koordinátor testování koronaviru. Nabízí spolupráci akademic-
kých pracovišť. To je náš problém v dobrých rukách, říkáme si.

Jan Konvalinka mě před svou a synovou promocí požádal, 
abych po promoci zhodnotil jeho poděkování promujících. V té 
době se vždy děkovalo straně a vládě, taky trochu málo rodi-
čům a učitelům. Řekl, že slyšel od našeho syna o mně, mých po-
stojích a problémech celé naší rodiny. Proto je zvědav na můj 
názor. Byl jsem pak skoro zděšen, když jsem ten statečný pro-
jev slyšel. Tématem byl Karel Čapek a jeho úvaha O úloze inteli-
gence. A to byla v době dělnicko-rolnické velká troufalost. Od té 
doby vím, kdo Jan Konvalinka je, a jeho nasazení věřím.

Ale naše statečné vedení dává dlouhou dobu přednost nekva-
litním čínským testům, za které draze platíme, stejně jako za 
ostatní pomůcky, na něž má Čína – původce zdravotnických 
problémů ve světě – monopol. Tak vypadá postavení sluhy vůči 
panstvu. Naše textilní podniky nejsou preferovány, a některé 
dokonce pracují pro Slovensko. Kde je využití naší domény na-
notechnologie? A tak musí každý, kdo to trochu umí, nastoupit 
a šít. Třeba roušku s kapsou na nanovložku. Lidová tvořivost je 
nad neschopnost odpovědných.

Samostatnou kapitolou je naprostý nedostatek dezinfekčních 
roztoků. Jejich příprava je tak jednoduchá, že zvládnutí nedo-
statku a distribuce pro celé Česko by mělo být otázkou několika 
dnů. Moje zkušenost s hromadně vyráběnými přípravky mi do-
voluje situaci hodnotit. Již v době, kdy jsem pracoval v ústavní 
lékárně českobudějovické nemocnice, jsme s přítelem a jednu 
dobu i šéfem PhMr. Zdeňkem Šídlem (95) v rámci zlepšovací-
ho návrhu realizovali poloautomatické zařízení na výrobu roz-
toku na uchování sterilních nástrojů. Provedení ze skla trvalo 
dva dny. Zařízení by bylo podobné dnešní potřebě.

Když jsem pak pracoval ve Zdravotnickém zásobování, byl jsem 
zodpovědný i za práci galenické laboratoře. Troufám si říci, že 
v té době bychom přípravu takové dezinfekce pro náš kraj 
zvládli bez zaváhání. Na podobnou práci totiž není třeba od-
borníka, neboť se jedná pouze o slití tří roztoků.

Dezinfekce by se expedovala ve velkých obalech, z nichž by je 
zaměstnanci lékárny rozlévali svým odběratelům, než by se 
daly objednat potřebné menší obaly do výroby. Navíc je s podi-
vem, že se vlastník největších chemických závodů ve státě ne-
umí v řešení problému angažovat. Pardon, on je má ve svěře-
neckých fondech a jeho prezentace na veřejnosti je důležitější, 
i když nic neřeší. Zatímco naši vědci vymýšlejí tisk respiráto-
rů na 3D tiskárně a nové možnosti testování, není naše vláda 
schopná zajistit to, co by kdysi s úspěchem vyřešil každý dro-
gista. Ostatně lihovar Žufánek, který začal vyrábět dezinfekci 
zdarma, musel s výrobou přestat.

A tak vlastně bojujeme na dvou frontách – s koronavirem a ne-
kompetentním vedením státu od funkce nejvyšší po některé 
lokální. Bohužel, až pomine ta první, nastanou ještě větší pro-
blémy. Ekonomické a politické. Vzpomínám na válečné vysílání 
BBC v češtině „Volá Londýn“, které končilo slovy sira Bruce Lock- 
harta: Dobrou noc a pevnou naději. 

Solidarita v těžkých dobách, kterou náš národ opakovaně před-
vádí, je nadějí, že taková naděje vůbec ještě existuje. Tomu věřím 
a v to doufám. S naším pétépáckým Zdař Bůh!
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RNDr. Václav Šulista, lékárník a pétépák, 
který nedávno oslavil 90. narozeniny, je jedním 
z 5000 pamětníků a pamětnic, jimž jsme 
nabídli pomoc prostřednictvím Centra pomoci 
Paměti národa v době mimořádných opatření 
v souvislosti s koronavirem. Nabídka pana 
Šulistu potěšila, i když ji nepotřebuje, 
a zaslal nám své zamyšlení. 

Dobrou noc a pevnou naději

Václav Šulista se narodil 9. února 1930 v Českých Budějovi-
cích, kde jeho rodiče provozovali známý textilní obchod. Ab-
solvoval gymnázium a v roce 1949 začal studovat na Uni-
verzitě Karlově v Praze svůj vysněný obor – farmacii. Jako 
věřící křesťan a syn živnostníka se netajil kritickým posto-
jem ke komunistickému zřízení. Stal se tak trnem v oku ko-
vaných komunistů, kteří počátkem padesátých let čistili 
vysoké školy od protistátních živlů. Po čtyřech úspěšně za-
končených semestrech obdržel Václav oznámení o zrušení 
odkladu nástupu vojenské služby a musel narukovat k Po-
mocným technickým praporům do karvinských dolů, kde 
strávil 29 měsíců. Po vojně se mu podařilo v Brně dostudo-
vat farmacii a od té doby byl lékárníkem. Od roku 1990 je 
aktivním členem orgánů Svazu PTP. V současné době žije 
se svou manželkou na venkově.
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vydělávat svou prací pilným způsobem. Připadám si okradena 
o svůj poslední čas na Zemi, kde se mi opět a vždy líbilo, kde 
jsem pokládala zdraví za největší poklad – patřím k lidem s po-
korou, vírou v Boha, nic na Zemi se neděje náhodou, domnívám 
se, že vše je ukotvené podle přírodních zákonů. 

Pokládám únik citovaného „víru“, který ohrožuje občany celého 
světa, za pohromu lidstva. Přála bych si slyšet, vidět černé na 
bílém omluvu zodpovědných občanů Číny, ale nikoliv aby vydě-
lávali na prodeji preventivních prostředků proti epidemii – na-
opak, měli by být štědří, poskytnout celosvětovou pomoc.

Z Centra pomoci Paměti národa mi došla písemná nabídka po-
moci servisem. Já srdečně děkovala, je o mne v Hořicích dob-
ře postaráno, načež mezi námi vznikla krátká korespondence – 
mám slzy v očích. „Až bude opět život normální, dostanou ode 
mne kytku! Že mi korespondencí ulehčili život.“

Hana Truncová se narodila v Teplicích v roce 1924 v rodině 
Jana Johna, který provozoval velkou truhlárnu. Její rodina 
udržovala přátelské i obchodní kontakty s místními Čechy, 
Němci i Židy. Po záboru pohraničí zůstali v Teplicích, kde je-
jich dům v noci ze 14. na 15. března 1939 napadli nacisté, kteří 
v tu noc zničili i místní synagogu. Už po válce zvažovala emi-
graci, protože nesdílela náklonnost ke KSČ, která v té době 
v kraji dominovala. Po únoru 1948 spolupracovala s převa-
děčem a pomohla několika lidem dostat se přes hranice. 
V roce 1951 byla s otcem a snoubencem Otakarem Čeňkem 
Truncem zatčena a byli odsouzeni za velezradu a špionáž. 
Hana si svůj třináctiletý trest odpykávala v pracovních tá-
borech v Kladně, Jilemnici a Varnsdorfu a ve věznici v Par-
dubicích. Propuštěna byla začátkem roku 1960 na podmín-
ku ještě před amnestií v květnu toho roku. Provdala se za 
Otakara Čeňka Trunce a společně žili v Bohosudově. Pra-
covala jako pomocná síla v jeslích a jako referentka tep-
lické pobočky Čedoku, kde opět pomáhala několika lidem 
dostat se do zahraničí. Je členkou Konfederace politických 
vězňů ČR a předává své zkušenosti s totalitou na besedách.

Labužníci, kteří pili v době mého dětství sypaný pravý čaj, tomu-
to nápoji říkávali „čínský čaj“, pro nás děti býval čaj z heřmánku. 
Malým glóbusem jsem točila a našla si vzdálenou zemi Čínu – 
pak jsem slýchávala o čínském pravém hedvábí, tajnostech ko-
lem housenky, kokonu, kukly. Nakonec se z Číny propašova-
la malá kukla bource morušového v módní vycházkové holi do 
velkého světa a Číňané postupem času ztratili monopol.

Někdy na střední škole bylo jedno ze slohových témat „Žluté 
nebezpečí“. Těsně před válkou to bylo dobové módní téma, ale 
Číňané se do války nezamíchali veřejně, naopak poskytovali do-
konce některým Evropanům po celou dobu války azyl. Pováleč-
né mírové poměry nabízely Číňanům na západě Evropy příleži-
tost šířit na našem kontinentu čínskou kuchyni se vším všudy. 
Před třiceti lety zakládali restaurace také na východě Evropy, 
navštívila jsem je spoře, jsem skoro vegetariánka.

Mezitím si Čína výrobním hospodářstvím vybudovala jistou po-
zici exportu, zastává dané tradice v kulinářské branži, je zná-
má svými otevřenými trhy s mimořádnou nabídkou, co by Stře-
doevropan nekoupil, ale ani nejedl. Už naši rodiče nám říkávali, 
abychom se netopýrů nedotýkali – o letních prázdninách v Ost-
rově u Děčínského Sněžníku viseli pod jistou terasou, kde spali.
Neznám čínské zdravotnictví, neznám jejich předpisy co do po-
travin, neznám jejich kuchyni do detailů – „Koronavír“ se svými 
všemi následky mne, svobodomyslnou rozenou Lvici, přepadl 
v době mého života, kdy jsem byla zvyklá žít podle své potřeby, 
mít spousty přátel, setkávat se, před třemi lety jsem dobrovol-
ně dala řidičák do šuplíku, začala jsem fotografovat ještě více 
než předtím, pěla ódy na svůj počítač, své zdravé nohy, věnova-
la i věnuji se pokud možno novodobým dějinám na festivalech, 
akcích, besedách.

Píši na toto téma, co mne ze vzpomínek napadá, tím se nechlu-
bím, pouze konstatuji, že jsem dosud k těmto činnostem měla 
duševní sílu, která ale potřebuje motor svobody. Od dob, kdy 
chodím spát i probouzím se s myšlenkou starostí, čtu den-
ně nové zprávy, mi ubývá jistota, ubývá můj vrozený optimis-
mus, nevidím světlo na konci tunelu. Místo abych si mohla žít 
bezstarostně, dělám si starosti ani ne tak o sebe, jako o krás-
né děti mých přátel, o existence rodin, které byly zvyklé denně 

Devět let strávila v komunistickém vězení, 
dnes pětadevadesátiletá usměvavá dáma Hana 
Truncová žije v pečovatelském domě v Hořicích 
a čile komunikuje se světem prostřednictvím 
počítače. Přispívá do Krušnohorských novin, 
a proto jsme ji poprosili, aby napsala i pro nás, 
jak vnímá současnou situaci.

Čínský čaj a daleká země
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Proč ses do projektu zapojil? A jak ses o něm dozvěděl?

Do projektu jsem se zapojil, protože jsem si myslel, že to pro mě bude dobrá příležitost si něco nové-
ho zkusit. Dozvěděl jsem se o něm přes náš školní web Bakaláři, pan profesor Vít Janalík nám ho na-
bídl jako dobrovolný projekt. Tak jsem mu tedy ještě v ten den napsal, že bych do toho šel.

Koho sis vybral a proč?

Vybral jsem si Ladislavu Hapkovou z Rajnochovic, což je moje bývalá třídní učitelka na základní ško-
le. Její příběh mě zaujal z toho důvodu, že byl, jak bych to řekl, v nějakých chvílích dobrodružný. 
Hlavně ve chvílích, kdy nesouhlasila s režimem. Například v roce 1948 byly oběma jejím babičkám 
znárodněny obchody (jedna měla obchod s potravinami a druhá s textilem). Už jako dítě zažila pro-
hlídky od SNB, protože bylo podezření, že si snad babička nějaké látky z obchodu schovala. A tak jim 
překopali celou zahradu, jen aby zjistili, že tam nejsou. 

Jak se ti pracovalo „na dálku“? Jaká byla úskalí a jaké výhody takového natáčení?

Pracovalo se mi dobře, protože jsem nějaké materiály k příběhu paní Hapkové měl z předchozího 
projektu. A když jsem si nebyl jistý, hned jsem žhavil mobil a zavolal jsem přímo paní Hapkové a ze-
ptal jsem se na to.

Ty jsi v rámci projektu absolvoval také on-line konzultaci s vypravěčem 
Martinem Hakem o tom, jak příběh zpracovat. Pomohla ti konzultace?

On-line konzultace se mi dost líbila, protože pan Hak mi poradil, jak mám přesně v tomto projek-
tu pracovat. Nadiktoval mi totiž postup, jak s materiály pracovat. Že nejdříve si mám udělat časovou 
osu životních situací pamětnice. A pak se mám zaměřit na jednu událost, která je nejvíce zajímavá.

Napadá tě ještě něco zajímavého, co bys chtěl čtenářům o projektu říct?

Hlavně bych chtěl čtenářům říct, že když se jim naskytne možnost dělat nějaký projekt s někým, 
koho znají, tak do něj mají určitě jít, protože nemohou nic ztratit. Naopak poznají daleko lépe člově-
ka, kterého znají již delší dobu nebo dokonce od narození, pokud nahrávají někoho z rodiny.

Projekt Paměti národa pro děti a seniory

Na současnou situaci, kdy jsou zavřené školy a žáci, studenti i senioři jsou 
v nedobrovolné izolaci, jsme zareagovali spuštěním projektu Dokumenta-
ristou z domova. Děti nahrají příběh pamětníka – buď na dálku po telefonu, 
nebo vyzpovídají třeba své rodiče či prarodiče, kteří žijí s nimi. Během pro-
jektu se mladí dokumentaristé naučí řadu nových dovedností a senioři, kteří 
vyprávějí svůj příběh, jim poskytnou cenné informace a zároveň mohou mít 
pocit užitečnosti.  

Informace najdete na vypravej.pametnaroda.cz 
v sekci „Dokumentaristou z domova“.

Jeden příběh zpracoval i Jakub Gajdušek z Gymnázia 
Ladislava Jaroše v Holešově, který nám odpověděl na několik otázek.



příběhy osvobození

vzpomínky pamětníků

krátké filmy

1 9 4 5 . PA M E T N A R O D A . C Z

připomínáme 75 let od konce
druhé světové války

1 5O N - L I N E  V Ý S T A V A



ROLL OUT THE BARRELS!

Jedenáct vzpomínek na konec války v západních
Čechách, jak je zachytili studenti Fakulty designu
a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Během května se slevou na eshop.pametnaroda.cz


