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ilí čtenáři, právě držíte v rukou první letošní číslo zpravodaje Paměť národa, který pro své příznivce vydává obecně prospěšná
společnost Post Bellum.
V kanceláři Post Bellum vládne zajímavý
fenomén. Zatímco v mnoha jiných povoláních se
před kolegy za všech okolností drží chladná tvář
výkonného profesionála, kterého nic nerozhází,
u nás se emoce pouštějí ven. I mužští kolegové
přiznávají, že jim tu a tam do klávesnice ukápne
slza. Nad příběhy pamětníků totalit 20. století,
které dokumentujeme a zpracováváme ve sbírce
Paměť národa, se tomu někdy člověk neubrání.
Takové pohnutí vyvolává i povídka teprve
čtrnáctileté autorky, kterou napsala po setkání s osmaosmdesátiletou Marií Vítovcovou, jež
v témže věku prožívala peklo koncentračního
tábora v Osvětimi. Povídku najdete na straně 11.
Smutek, bolest, soucit, ale i bezmoc
a vztek. To všechno člověk cítí, přestože sám nebyl aktérem oněch příběhů ani je nemohl nijak
ovlivnit. Autoři rozhlasových Příběhů 20. století
Mikuláš Kroupa a Adam Drda zažívají podobné
pocity už deset let, týden co týden. Zpracovali již
bezmála 500 osudů. Chodí s nimi spát, vstávají
s nimi a pak jim leží v hlavě – některé týdny, jiné
měsíce a ty nejsilnější i roky. Vyprávět je stále
o čem. Historie, jak se zdá, se nevzdaluje, ale
dnes naopak zase nabírá na aktuálnosti. Sami
pamětníci apelují na to, abychom byli pozorní
a včas reagovali na pokusy o omezování svobody,
regulování svobodných médií či „normalizaci“
projevů nenávisti a netolerance.
Práce obou výše zmíněných pánů i stovek
sběračů, dokumentaristů a spolupracovníků Paměti národa k tomu snad alespoň malou měrou
přispívá. Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomáhají. Pokud se k nim chcete připojit, budeme
rádi. Potřebné informace najdete na straně 10.
Příjemné čtení přeje
Jana Háková
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„ U ž n i k d y n i k o m u n e ř e k n u s t a r á b á b a“
Školáci z celé republiky objevují zapomenuté příběhy
Osmáci a deváťáci z celé republiky vyráží s kamerou nebo diktafonem za pamětníky a zachycují jejich vzpomínky. Ve školním
roce 2015/2016 se do natáčení zapomenutých příběhů z regionů zapojilo téměř 700 školáků v rámci vzdělávacího projektu
Příběhy našich sousedů. Projekt podporuje nejen jejich zájem
o historii a vlastní rodinné kořeny, ale často také přemosťuje
propast odcizení mezi nejstarší a nejmladší generací.
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„Odsud se živí nedostaneme!“
Vítězný příspěvek v soutěži Příběhy 20. století
Na jaře skončil třetí ročník amatérské dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století. Nejlepší
příběhy vybrali a ocenili přední čeští novináři.
V žákovské kategorii u nich nejvíce zabodovala
třináctiletá Alena Bruthansová s příběhem
„Odsud se živí nedostaneme!“, vyprávějícím
osudy brněnského Němce, který jako chlapec
přišel krátce po válce ve sběrném táboře o celou
rodinu. Mezi středoškoláky zvítězil Pavel Veber,
jenž zmapoval příběh z německých pracovních
táborů. V kategorii dospělých byl nejvýše oceněn
soutěžní příspěvek Nikoly Kúdelové, Veroniky
Hepnerové a Denisy Mikušové o knězi týraném
vyšetřovateli komunistického režimu. Přihlášky
do čtvrtého ročníku soutěže budeme přijímat
od září.


foto: Lukáš Žentel, archiv Paměti národa

„Utrpení člověka nepovznáší,
většinu lidí zničí“
3000 svědectví ve sbírce Paměť národa
Petr Riesel prožíval dětství v terezínském ghettu
a možná i díky této zkušenosti odolal v 70. letech
silnému tlaku StB. Celý život se jako psychiatr
profesně zabýval traumaty dětských pacientů
a dodnes je aktivním bojovníkem proti nacismu.
Právě jeho životní příběh byl 3000. svědectvím
publikovaným v online sbírce Paměť národa.
Zájemci o historii si dnes mohou v archivu
na www.pametnaroda.cz přečíst příběhy 376 lidí,
kteří přežili holokaust, 1181 politicky perzekvovaných osob, 763 válečných veteránů a stovky
dalších, kteří tak či onak vstoupili do dějin minulého století. Na natočení ale ještě čeká více než
2000 pamětníků.
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„Na trest smrti jsme byli
n a v r ž e n i t ř i . . .“
Po stopách příběhů s mobilní aplikací
Místa Paměti národa
Pro milovníky přírody a krátkých i dlouhých
výletů připravili na letošní léto redaktoři aplikace
pro chytré telefony Místa Paměti národa nové
trasy. Turisty zavedou na stopu pomocníků
parašutistů či do míst, kde se skrývali partyzáni.
Šéfredaktor aplikace, v níž ožívají místa v krajině
a s nimi i jejich příběhy, doporučuje například
trasu Františka Zahrádky po šumavských vrších,
přes které na sklonku 40. let převáděl utečence
na Západ. Místa Paměti národa si můžete stáhnout zdarma na Google Play a App Store.
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10 LET
S PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ
Do sbírky Paměť národa dokumentaristé společnosti Post Bellum
shromáždili už přes tři tisíce příběhů těch, kterých se přímo dotkly
zásadní okamžiky 20. století. Pamětníci vyprávějí, jak plíživě
přicházela válka a totalitní režimy, jak hrozné je žít v době cenzury
a nesvobody. Jejich příběhy neztrácejí na naléhavosti a jsou inspirací
i varováním před lhostejností. Osudy pamětníků už deset let týden
co týden přibližují dokumentaristé Adam Drda a Mikuláš Kroupa
v pořadu Českého rozhlasu Příběhy 20. století. Na to, co jim dává
a někdy i bere práce, při níž zblízka nahlížejí do často bolestných
vzpomínek jiných lidí, se obou autorů ptal Jan Bumba, moderátor
pořadu Interview Českého rozhlasu Plus.
Mikuláši, když se ohlédneš za těmi deseti lety,
měli jste chuť s Příběhy praštit, když na vás
třeba dolehla únava ze všech těch smutků
a bolestí?
MK: Měli a jistě nás to čeká i v budoucnu. Ty příběhy totiž člověka někdy srazí na kolena a vy pak
zoufale hledáte, kde zase nabrat sílu. Vždycky,
když odevzdám nový díl pořadu, tak se nadechnu a potřebuju aspoň den na to, abych se od toho
příběhu odpoutal. Většinou na něj ale stejně nedokážu nemyslet. Říkám si, že jsem třeba na něco
zapomněl nebo možná chtěl něco říct ještě jinak,
aby příběh vyzněl. Ale nikdy jsme s Adamem vážně nemluvili o tom, že bychom se rozešli nebo že
bychom chtěli s Příběhy skončit. Právě naopak
si moc přejeme, aby to fungovalo tak jako dosud.
Ten pořad se nikdy nevyčerpá, sbírka Paměti národa se stále rozrůstá o nesmírně zajímavé příběhy. Máme před sebou pořád strašně moc práce.
Adame, ty jsi měl před deseti lety vybudovanou
pozici respektovaného politického komentátora a mohl sis vybrat redakci, ve které bys působil. Místo toho jsi dal přednost rozhlasovému
dobrodružství s Mikulášem. Jakými argumenty
tě přesvědčil? Co tě na tom projektu lákalo?
AD: Za prvé jsme s Mikulášem měli společný
zájem o moderní historii. A za druhé jsme měli
stejný pocit, že příběhy lidí, které se objevovaly

ve vysílání, jsou představovány velice stručně
a povrchně. Zpravidla v nich zazněl jen jeden
nebo dva třicetivteřinové klipy, ve kterých odpovídali na otázky typu „Kde vás postřelili?“ nebo
„Kdy jste prožil nejhorší chvíli v lágru?“. My jsme
považovali za důležité dělat rozhovory, které
by zachycovaly celý život pamětníků. Často jde
o lidi, kteří o těch věcech nesměli až do svého
velmi pozdního věku nikde mluvit. A taky jsme
si mysleli, že by si jejich vzpomínky zasloužily
dokumentární pořad s větší vysílací plochou.
Překvapuje vás, kolik těch příběhů je a kolik se
jich stále objevuje?
AD: Když jsme s Příběhy začínali, vůbec jsme
nepočítali s tím, že existuje tak velká spousta
lidí, kteří mají strašně zajímavé osudy. Začali
jsme natáčením pamětníků druhé světové války
a komunistického teroru v padesátých letech.
Člověk má pocit, že příběhy z období normalizace se odehrály docela nedávno, ale když jsem si
teď prošel seznam prvních signatářů Charty 77,
zjistil jsem, že dvě třetiny těch důležitých osobností už tady nejsou. Za chvíli budeme přemýšlet
o nahrávání pamětníků listopadového převratu
a devadesátých let. Ty lidi dosud nikdo neoslovil,
protože všichni měli dojem, že se to stalo včera
a je na to dost času. Tím se snažím říct, že není,
protože čas strašně letí.
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Máte pocit, že se u nás společenská atmosféra ve vztahu k minulosti za těch deset let proměnila?
Různé průzkumy například
naznačují, že dnes je společnost
tolerantnější vůči předlistopadovému režimu…
AD: Především jsem nikdy nepociťoval, že by silné osudy těch lidí
nebyly akceptovány kvůli tomu, že
je tady potřebný „smířlivý pohled“
na předlistopadovou minulost.
Se současnou společenskou atmosférou ale
možná souvisí to, že najednou daleko ochotněji vypovídají lidé, kteří třeba byli před rokem
1989 v komunistické straně, různí funkcionáři
a agenti Státní bezpečnosti, kteří nás taky velmi
zajímají. Já mám najednou pocit, jako by ztratili
zábrany o tom mluvit, protože před deseti lety
to byla větší společenská ostuda než dnes.
Jak důvěryhodné jsou výpovědi pamětníků?
Nemyslím, že by někdo musel záměrně lhát,
ale vzpomenou si skutečně na to, co se událo?
Nestává se, že si své osobní dějiny přikrášlují?
MK: Zaznamenání celoživotních vzpomínek je
jakási reflexe, která je autentická právě tím, že
ji pamětník vypráví, jak uzná za vhodné. My potom chodíme do archivů a snažíme se zaznamenané vzpomínky doložit dokumentací, kterou
nám nabízejí písemné prameny.
AD: Příběhy jsou ověřitelné jen v určitém faktografickém základu. Když pamětník vypráví, kde
byl vězněn a co se mu dělo, tak se to dá samozřejmě dohledat v archivech. Ve vzpomínkách
a pocitech to je vždy subjektivní, a proto říkávám, že jsme dokumentaristé, a ne historici. Já
můžu ověřit, jestli ten člověk někde byl, ale nemůžu ověřit, jestli si tehdy myslel to, co si myslí
dnes. Nám jde o to, čím ten člověk je, co se z něj
působením zcela doložitelných faktů stalo a jak
to sám interpretuje.
MK: S tím ale také souvisí mnohem závažnější
otázka: Co si vlastně představujeme pod pojmem „paměť národa“? Jsou to výpovědi válečných veteránů, politických vězňů, disidentů,
nebo jsou to výpovědi estébáků, komunistů a
tak dále? Má být sbírka Paměť národa vyvážená
v tom smyslu, že na každých sto příběhů politických vězňů v ní musí být sto příběhů dozorců?
My si tyto otázky ve společnosti Post Bellum
klademe a odpovědi na ně jsou samozřejmě dost
složité. Jednoduše se dá říci, že nás zajímají lidé,
kteří skutečně byli součástí dějin, tedy tedy jak
vyprávění politických vězňů, tak vzpomínky estébáků. Atmosféra ve společnosti se skutečně
mění a já to subjektivně vnímám tak, že najednou ty příběhy jsou mnohem naléhavější než
před dvěma, třemi lety. Najednou mám pocit, že
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v dnešní době je velmi důležité mluvit o věcech,
které lidé prožívali v letech 1939, 1948 a 1968.
Jak Příběhy vznikají? Chodíte ještě sami natáčet, nebo zaznamenávání vzpomínek přenecháváte sběračům Paměti národa?
AD: S tím, jak se Post Bellum neustále rozšiřuje,
se na natáčení podílí víc a víc lidí. Ale já natáčím
stále, v mých pořadech jsou asi tak z 80 procent
příběhy, které jsem sám zaznamenal. Ne že bych
se chtěl distancovat od toho, jak to dělají kolegové, jen mě to pořád těší s pamětníkem posedět,
promluvit s ním, poznat ho. Pro to, jak pak ten
příběh zpracováváš, je to nenahraditelné.
MK: Já za pamětníky chodím už mnohem méně
často než před deseti lety. Dnes mám velký balík odpovědnosti v Post Bellum – připravujeme
televizní Ceny Paměti národa, soutěž Příběhy
20. století a teď zrovna chystáme Běh pro Paměť
národa. Je toho opravdu hodně, ale občas ještě
natáčím. Chystám se například na rozhovor
s biskupem Václavem Malým.
Jak dlouho trvá, než takový příběh zaznamenáš? Vezměme si třeba právě Václava Malého –
kolik času s ním strávíš?
MK: S ním to je složité, protože mi už dopředu řekl, že má přesně hodinu a půl. Obecně ale
za těmi pamětníky přicházíme s tím, že máme tolik času, kolik oni potřebují k tomu, aby odvyprávěli svůj příběh, a jsme ochotni se s nimi setkávat
opakovaně. Natáčeli jsme i přes Skype, protože
třeba za Lubošem Jednorožcem, útěkářem z komunistických lágrů, který dnes žije v Kalifornii,
jsme se vzhledem k finančním nákladům prostě
vypravit nemohli. To, jak a kolik toho natáčíme,
do značné míry určují sami posluchači a naši
sponzoři. Platí jednoduchá úměra – kolik máme
peněz, tolik příběhů zdokumentujeme. Ve sbírce
Paměť národa jsme publikovali už bezmála tři
tisíce svědectví a máme další více než dva tisíce
lidí, jejichž vzpomínky ještě chceme natočit.
Stává se, že respondent řekne to nejzajímavější
právě, když vypnete kameru nebo mikrofon?
AD: Rozhovory často trvají i čtyři hodiny a za tu
dobu s pamětníkem navážu poměrně důvěrný
vztah – není to běžný novinářský
rozhovor. Mám takovou zkušenost,
že v první hodině pamětník odpovídá trochu strojeně nebo tak, jak
si myslí, že by se mělo mluvit do mikrofonu. Pak si dáme přestávku, já
vypnu nahrávání, jdu si zakouřit –
a on za mnou přijde a najednou mi
začne říkat nové věci, z kterých jsem
úplně paf. Takže se složitě vracíme
zpátky, protože se to pak samozřejmě snažím do nahrávky dostat.
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Jan Haluza foto: archiv Paměti národa
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VRCHOLOVÝ SPORTOVEC
PŘECE MUSÍ VYDRŽET
MNOHEM VÍC, ŘEKLI
ESTÉBÁCI A PUSTILI DO NĚJ
ELEKTRICKÝ PROUD
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Za úspěchy sportovce je vždycky velký díl dřiny
a zkušeností trenéra. Tím jediným, který s přípravou
pomáhal nejslavnějšímu českému běžci Emilu
Zátopkovi, byl Jan Haluza. Muž, který byl sám
atletickou legendou, olympijským medailistou a také
vystudovaným doktorem práv, ale zažil mnohem víc
pádů než vrcholů. V různých komunistických věznicích
a lágrech strávil osm let a zažil nelidské mučení.
Dožil se 97 let a do konce svých dní vysvětloval žákům
a studentům, jak důležitá jsou lidská práva a svoboda.

J

an Haluza se narodil 12. července 1914
ve Šternově, dnešním Újezdu u Brna.
Měl osm sourozenců, mládí prožil v bídě
a musel tvrdě pracovat na rodinném hospodářství. Právě tam se možná zrodil základ
jeho disciplíny a pevné vůle, která se mu později
mnohokrát hodila.
Po maturitě se rozhodl studovat práva
a ve volném čase se věnoval sportu. „V roce 1935
se v Telnici nedaleko Újezdu konalo sportovní
utkání. Běžel jsem 100 metrů, skákal o tyči, házel oštěpem. Nakonec byl přespolní běh. Závod
jsem vyhrál a na druhém místě skončil můj bratr.
V roce 1936 se konala katolická olympiáda ve Vídni a mě požádali, abych se zúčastnil rozřazovacího kola. Zaběhl jsem 1500 metrů za 4 minuty
38 sekund. Tím pádem jsem okamžitě jel na olympiádu – nejdřív do Vídně a potom i do Lublaně.
Ve Vídni jsem získal bronz v běhu na 800 metrů
a na trati 1500 metrů jsem doběhl čtvrtý. V Lublani jsem poté získal stříbro a roku 1939 jsem zvítězil v přespolním běhu na Pankráci a vyhrál jsem
svůj první mistrovský titul.“ Všechny medaile ale
později skončily ve spárech soudruhů, kteří vyrabovali jeho byt.

místo výpomocného učitele tělocviku na arcibiskupském gymnáziu. Když školu Němci zavřeli, uvažoval sportovec co dál. Projevily o něj
zájem pražské kluby Sparta a Slavia, ale také
Atletický klub Baťa Zlín a tomu dal Haluza přednost. Ve Zlíně potkal o osm let mladšího Emila
Zátopka. „Přišel za mnou pan Juránek, vedoucí
sportu, a poprosil mě, abych se Emila Zátopka
ujal. Beze všeho jsem jeho prosbě vyhověl a začali jsme s Emilem společně běhat. Poslouchal mě
na slovo, rozcvičoval se se mnou, všechno dělal
se mnou.“
Emila Zátopka trénoval Jan Haluza v letech 1942–1944, pak už se legendární maratonec připravoval sám. Haluza tak byl jeho prvním a jediným trenérem. Až do konce života
si vážil toho, že na něj Emil nikdy nezapomněl
a ještě ve stáří o něm slavný atlet řekl: „Nebýt
Haluzy, nebylo by Zátopka.“
Jan Haluza a Emil Zátopek společně vyhráli
několik štafetových běhů. O tom, že Haluza byl
špičkový běžec, svědčí i to, že při vzájemném soupeření ho Zátopek dokázal porazit jen jednou.

O LY M P I O N I K , K T E R Ý
P O R Á Ž E L Z ÁT O P K A

Po válce se Jan Haluza ihned zapojil do obnovy
jednot a žup tělocvičného spolku Orel a také se
angažoval v politickém životě – stal se členem
Československé strany lidové. Po prvních poválečných volbách v roce 1946 o něj začali projevovat zájem i komunističtí agitátoři, kterým se
jevil jako ideální kádr. Byl synem dělníka, měl
právnické vzdělání a zkušenosti s přednášením, byl populární a sklízel úspěchy ve sportu.

Na právech promoval v březnu 1939. Těsně
před nacistickou okupací Československa ale
právníka nikdo nechtěl, a tak začal Jan Haluza
pracovat jako dělník na výkopu Brno – Český
Brod. Každodenní vyčerpávající dřinu s lopatou
a krumpáčem pak vystřídaly relativně šťastné
necelé tři roky v Praze, kde doktor Haluza získal

IDEÁLNÍ KÁDR VSTUP
D O S T R A N Y O D M Í TA L
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„Za členství v KSČ mně dokonce nabízeli místo ředitele Baťových závodů ve Zlíně,“ vzpomínal Jan
Haluza. Komunisty však vytrvale odmítal a v září
1948 přišla odplata – byl zatčen Státní bezpečností. O několik dní později zadrželi také jeho
manželku Věru a bolševické perzekuci neunikli
ani Haluzovi sourozenci – všichni byli vyhozeni
ze škol i zaměstnání a směli vykonávat jen pomocné práce. Zlínský byt manželů Haluzových
byl úředně zapečetěn a všechny věci zabaveny;
kromě rodinných cenností zmizel také sportovní archiv, fotografie a medaile.
ESTÉBÁCKÝ TEROR

Jana Haluzu vyšetřovali v nechvalně proslulé věznici v Uherském Hradišti. „Byl jsem na takzvané
samotce, kde se člověk skutečně trápí, protože
oni vás zatkli, a nevěděli jste proč.“ Nakonec byl
obviněn z členství v takzvané protistátní rozvratnické skupině Zlín. Aby mohly být v soudní
frašce zinscenované komunistickým aparátem
vyneseny co nejvyšší nepodmíněné tresty, propojila Státní bezpečnost údajnou skupinu Zlín
s „rozvratnickou“ skupinou vizovického faráře
Antonína Huvara a vykonstruovala vzájemnou
spolupráci jejich aktérů.
Vyšetřovatelé začali křížovým výslechem. „To znamená, že vyšetřovaného teple oblékli a shora na něj pustili okruh pětistovkových
žárovek, které působily veliký žár a opalovaly.
Člověk se potil a měl ztrácet paměť. Na mě to neplatilo.“ Přesto Haluza ve vykonstruovaném procesu dostal šest let těžkého žaláře za podvratnou
činnost proti republice a hospodářskou špionáž.
StB to ale nestačilo a následně Janu Haluzovi připsala na vrub také údajné styky s lidmi
kolem Milady Horákové. Zůstal tedy v Uherském
Hradišti a vyšetřovatelé použili všemožné formy tvrdých výslechů a mučení, aby se atlet přiznal, aniž by věděl k čemu. „Přivázali mně nohy
k železné posteli a do krve mně rozšlehali šlapky
na nohou. To byla první věc, kterou mi udělali kvůli Horákové,“ uvedl Jan Haluza pro Paměť národa.
S velkou hořkostí vzpomínal na to, jak ho
estébáci vláčeli uherskohradišťskými ulicemi,
kde vyhrál mistrovství republiky, v železných
poutech: „Lidé na ulici se zastavovali, poznávali
mě a někteří mě litovali. To pro mě bylo velice bolestné a zahanbující.“
Jan Haluza byl v Uherském Hradišti mučen
i jedním ze zrůdných estébáckých vynálezů. „Jeden z nich donesl vysoké šněrovací boty, ve kterých byly zamontovány plíšky. ,A teď se obuj!‘
poručili. Tak jsem se obul. Výslech začal nanovo
a to bylo hrozné, protože do bot pouštěli proud.
Když jsem seděl, strašně mi to svíralo srdce, působilo na mozek, nohy se chvěly. Nakonec mě
v těch botách nechali stát a pustili do mě elektriku. To mělo za následek, že se mi podlomily nohy
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a okamžitě jsem se zhroutil,“ popisoval pamětník. V pouštění elektrických šoků do jeho těla
pokračovali i poté, co se sesunul na zem. Jeden
z vyšetřovatelů Janu Haluzovi řekl: „Vrcholový
sportovec přece musí vydržet mnohem víc…“
ZA ROKY NA URANU
2000 KORUN

Jan Haluza putoval z věznice do věznice: seděl v brněnském Cejlu, na pražské Pankráci,
v Hradci Králové i ve Valdicích, byl na „přeučování“ v Plzni na Borech. Největší část trestu
strávil v lágrech na Jáchymovsku. V roce 1949
ho eskortovali do jáchymovského ústředního
tábora Vykmanov, který byl neblaze proslulý
Věží smrti. Tam se z celé republiky svážela čistá uranová ruda a vězni ji zpracovávali bez jakékoliv ochrany před radioaktivním zářením.
Životní podmínky muklů byly otřesné – trápení
hladem, nulová hygiena, přeplněné cely. Později
se Jan Haluza dostal do tábora Bratrství, ležícího několik kilometrů severně od Jáchymova,
kde fáral pod zemí. I na Jáchymovsku byl několikrát vyšetřován, tentokrát za údajnou špionáž
v dolech. „Dali nás do podzemních kobek, to byla
místnost, která byla do dvou metrů dlouhá a široká metr a půl. Byl tam žanek [ve vězeňském žargonu kbelík na exkrementy], a jinak vůbec nic.
V podzemí jsme byli potmě, bez lůžka, svléknutí
do trenýrek, trička a ponožek. Takto jsme tam
strávili celý týden. Za tu dobu jsme nedostali nic
k jídlu ani k pití.“
Když Jana Haluzu po osmi letech pobytu ve
věznicích a lágrech v roce 1954 propustili, dostal
za práci v uranových dolech dva tisíce korun.
AKTIVNÍ AŽ TÉMĚŘ
DO STOVKY

Bývalý politický vězeň, který se ocitl na svobodě ve svých čtyřiceti letech, navzdory vzdělání
a dřívějším sportovním úspěchům jen těžko
sháněl zaměstnání. Pracoval jako horník na Ostravsku, ve strojírnách, jako kontrolor hasicích
přístrojů. K právnické profesi se dostal až 25 let
po promoci u státní pojišťovny. Kromě toho se
stále nemohl zbavit pozornosti StB, která ho nutila ke spolupráci, ale nikdy ho nezlomila.
Po roce 1989 vyšli manželé Haluzovi
z ústraní. Vlastní děti neměli, ale o to větší nadšení věnovali práci s mládeží. Na besedách mladé generaci objasňovali na svém příběhu důležité historické události, poukazovali na nutnost
bránit lidská práva a zdůrazňovali, že svoboda
a demokracie nikdy nejsou samozřejmostí a je
potřeba za ně neustále bojovat. Jan Haluza zemřel 25. srpna 2011 ve Zlíně.
Příběhy 20. století čtěte také každou sobotu
na webu Echo24.cz.

2/ „Ali“ Jan Haluza

foto: archiv Paměti národa

foto: Václav Chochola, © Archiv B&M Chochola

foto: archiv Paměti národa

3/ zleva: Haluza, Zátopek. Kubát, běh Stromovkou 1942

1/ začátek Haluzových běžeckých úspěchů
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Až bude za 50 nebo 100 let někdo připravovat Příběhy
21. století, o čem myslíte, že budou? O čem budeme
my, naše děti či vnuci na sklonku života vyprávět?
Nebo o čem byste si přál(a), aby ty Příběhy byly?

VAV Ř I N E C H R A D I L E K

ADRIANA DERGAM

JINDŘICH ŠÍDLO

L E N K A K R O B OTOVÁ

vodní slalomář, olympionik
a patron Běhu pro Paměť národa

místopředsedkyně správní rady
Nadace Vodafone, členka Klubu
přátel Paměti národa

šéfredaktor politického
zpravodajství a názorové sekce
Hospodářských novin

herečka, držitelka Českého lva
a patronka Běhu pro Paměť národa

Základní otázkou je, zdali tu bude
i nadále prostředí pro to, aby veřejnost o takové příběhy stála, a také
jestli to bude stále tak důležité, jak
je to nyní. Právě v dnešní době se
nacházíme v časech, kdy se celý
ten budoucí příběh tvoří a my jsme
onoho příběhu součástí. Jsem přesvědčen, že není možné, abychom
byli na všechny příběhy a události
ve vývoji naší země patřičně hrdí.
Bohužel se domnívám, že přesně
jeden takový nemilý příběh, na který nemůžeme být hrdí, se právě
v těchto létech píše na Pražském
hradě. A právě v téhle souvislosti si
přeju, aby se o něm mohlo vyprávět
jenom s žertem v hospodách a ne
aby se o něm děti a dospělí dozvídali z knih a publikací.

Obávám se, že se za 50 nebo 100 let
v příbězích změní jen jména, data
nebo místa. V podstatě zůstanou
příběhy až archetypálně stejné.
O hrdinech, kteří bojují často proti větrným mlýnům i přes to, že se
společnosti nebo většině jejich jednání zdá jako rizikové, neuvážlivé
nebo málo pragmatické. O statečnosti, důstojnosti a mravnosti v časech, ve kterých jsou tyto vlastnosti až životu nebezpečné. A naopak
o moci a režimech, které by tyto
hrdiny nejraději vymazaly nejen fyzicky, ale i ze vzpomínek ostatních.
Proto je paměť národa – s malým
i velkým P – tak důležitá.

Upřímně řečeno, po 15 letech
21. století si ještě netroufám tipovat, o čem budou ony Příběhy
21. století. Samozřejmě bych si
přál, aby tohle století bylo klidnější než to dvacáté. Ale prvních 15 let
stačilo k tomu, abych tušil, že to
tak nebude. Pro výjimečné příběhy
21. století bude třeba stejně odvahy
jako v tom minulém – jen je patrně budeme mít mnohem lépe zaznamenány. Falšování dějin bude
mnohem obtížnější než „tenkrát“.
Což je v tuhle chvíli moje skoro jediná naděje.

Osobně si myslím, že se teď na začátku 21. století máme hodně dobře, a přestože mě po událostech
v Paříži a Bruselu děsí nárůst násilí
a extremismu v Evropě, u nás mám
pocit bezpečí pro sebe i svoje děti.
Je otázka, jak budou tuhle dobu
zpětně interpretovat naši vnuci,
kteří už budou vědět, co následovalo. Doufám, že ani roky a desetiletí
nezmění například vnímání toho,
co je vhodné chování a vystupování prezidenta. Nikdy jsem se nijak
hluboce nezabývala politikou, nicméně za to, jak současný pan prezident přemýšlí, jak se chová a jak vystupuje, se hluboce stydím. Jednak
doufám, že ho v tom v budoucnu
nikdo nepřekoná, a druhak doufám, že i moje děti a vnuci se za to
budou stydět, že se takové chování
nestane normou.

P R AV I D E L N Á P O D P O R A
K L U B P R AT E L PA M E T I N A R O DA .C Z

K L U B P Ř ÁT E L

SBÍRKOVÝ ÚČET

DÁRCOVSKÁ SMS

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

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

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

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

Nejjednodušší způsob, jak přispět
k zachování vzpomínek pamětníků, je
poslat nám dárcovskou SMS. Na svém
mobilním telefonu jednoduše napíšete
DMS PAMET a pošlete na telefonní
číslo 87 777
Cena SMS je 30 Kč, Paměť národa
obdrží 28,50 Kč.

PAMĚŤ NÁRODA

„Steh auf!“ zařval Němec v mém snu, jenže to
nebyl sen. Probudila jsem se a chvíli se zmateně rozhlížela kolem. Nejdřív jsem nevěděla, kde
jsem, ale pak mi to došlo: Terezín, odchod otce,
kasárna a náš budoucí odjezd do neznáma. Mělo
mi být jasné, že dříve či později dostaneme čísla
a odjedeme, ale stejně jsem tomu pořád nemohla
uvěřit. Podívala jsem se na svoji sestru a matku
namačkané mezi lidmi v kasárnách. Obě čas
prožitý v Terezíně poznamenal. Pod očima se jim
rýsovaly tmavé kruhy a obě byly kost a kůže. Sestra se na mě povzbudivě usmála. Věřila, že bude
líp, ale já věděla, že se za úsměvem skrývá čirý
strach. Úsměv jsem jí oplatila a podívala jsem se
na matku, která uhnula očima.
Dav se začal pomalu zvedat a nám nezbývalo než se tím také řídit. Vojáci se rozlezli po kasárnách a křičeli na nás povely. Hodila jsem na ramena batoh plný mých věcí, ale byl příliš těžký a
nevěřila jsem, že bych s ním ušla do cíle. Nevěděla
jsem ani, jak dlouho půjdeme. Přesto jsem s ním
odhodlaně vyšla do davu. Cestou jsem přemýšlela,
kam přesně jedeme.
Nevěděl to nikdo a
už jen z toho běhal
mráz po zádech. Po
chvilce jsme došli
na místo. Před námi
stála obří lokomotiva podobná vlakům v Praze.
Hypnotizovala jsem tu obří věc a stála přikovaná
na místě. Neměla jsem ani čas si ji prohlédnout, jelikož se dav sunul dovnitř. Matka mě zatahala za
rukáv a já rychle zatřepala hlavou. Na tohle nebyl
čas. Na jeden, dva vagóny nás bylo prostě hodně,
takže jsme naházeli zavazadla dozadu a na záchody. Namačkaní na sobě jsme v tichosti jeli do
neznáma. Ve vzduchu byl cítit jen štiplavý zápach
potu a špíny, až se mi zvedal žaludek. Vzduch byl
vydýchaný a všude kolem byly jen zachmuřené
obličeje. Nevím, čí to byl nápad, ale někdo se rozhodl odházet všechna zavazadla, protože se lidem
začalo chtít na záchod. Bylo to sice nechutné, ale
nic jiného se nedalo dělat. Pomalu jsme odhazovali kufry a na stěně se začal rýsovat nějaký černý
nápis. Rozbušilo se mi srdce, protože jsem již tušila, co tam bude. KONEČNÁ AUSCHWITZ. Kdyby
v tu chvíli někdo upustil hřebík, bylo by to slyšet.
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Všichni sborově zalapali po dechu. Teď jsme
už věděli, kam jedeme. Po náročném dni jsme někde v Polsku zastavili. Těšili jsme se na nějakou
vodu, ale marně. Zklamaně a vyčerpaně jsme
pokračovali v cestě. Po pár hodinách se vlak zastavil a já si oddechla, že už dál nepojedeme, ale
zároveň se mi sevřelo srdce nejistotou.
Ujistila jsem se, že vedle mě stojí sestra, a podívala jsem se z okna. Venku stáli vojáci se psy.
Měli na sobě uniformy a u pasu zbraně. Jedním
slovem vypadali děsivě. Čekali jsme, co se bude
dít, když se v dálce začaly objevovat nějaké skvrny. Byli to vězni v pruhovaných oblecích. Běželi
k vlaku a otevřeli dveře. Něco křičeli, ale nebylo
jim rozumět. V tu chvíli se začalo dít hodně věcí
najednou. Vojáci nařizovali, ať vystoupíme a necháme zavazadla uvnitř, vězni stále křičeli, ale
už ne tolik, a všichni z vlaku se začali hrnout ven.
Ten křik prostě nutil člověka jít.
Když jsme vystoupili ven, dostali jsme
za úkol seřadit se do pětistupů. Postavila jsem se
do krajní řady a ohlédla se na matku, která stála
za mnou. ,,Myslíš,
že tam bude?” šeptla jsem a v srdci
jsem ucítila nepatrnou jiskru naděje.
Matka mě pohladila po hlavě a usmála se. „Můžeme jen doufat,“
řekla a já pomalu přikývla. Tolik jsem toužila setkat se s tatínkem. Chtěla jsem ještě něco dodat,
když jsem spatřila vojáka, který na mě ukázal
prstem a naznačil směr doprava. „Mami,“ zachraptěla jsem a hypnotizovala místo, kde stál
šklebící se voják. Matka se podívala mým směrem a ztuhla. Vzala mě za ruku a šla za vojákem.
„Jsem její matka, je to moje dcera. Nemohla by jít
se mnou?“ prohlásila statečně. Její láska k vlastním dětem byla tak mocná, že stála a dívala se
do očí té odporné stvůry. „Táhni!“ sykl výhružně voják. Matka se začala třást a naposledy mě
chytila za ruku. Do očí se mi nahrnuly slzy, div
se mi nepodlomila kolena. „Miluju tě, zlatíčko,
to zvládneme,“ zašeptala a snažila se, aby se jí
netřásl hlas. Přikývla jsem a naposledy jsem se
podívala do očí své hrdinky, kterou jsem pak už
nikdy nespatřila.

AUSCHWITZ

Povídku na motivy vyprávění pamětnice Marie Vítovcové napsala čtrnáctiletá Natálie Kaštovská
ze Základní školy Františky Plamínkové v Praze 7. S dnes osmaosmdesátiletou paní Vítovcovou se
Natálie se spolužačkou Eliškou Zitovou a paní učitelkou Kateřinou Střelickou seznámily v rámci
vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Díky spolupráci radnic, škol a společnosti Post Bellum
se ve školním roce 2015/2016 do projektu zapojilo bezmála 700 dětí z celé republiky, které se mohly
zaposlouchat do vyprávění pamětníků, samy ho nahrát, naučit se zpracovat rozhlasovou reportáž
nebo sestříhat videodokument a svou práci pak představit na slavnostní prezentaci.
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S bývalým muklem
do jáchymovských uranových dolů
V horní části Jáchymova, té opuštěnější a vzdálené od lázeňských domů a kolonád, postávají před kostelem výletníci
s batohy. Skupina už netrpělivě čeká na příchod jednoho osmdesátníka, se kterým se má vydat do kopců nad městem k pozůstatkům pracovních táborů a dolů. Očekávaným je Zdeněk
Mandrholec, který zde v 50. letech, stejně jako tisíce dalších
politických vězňů, těžil proti své vůli uran.
Svědectví o zločinech komunistického režimu dnes lidé
jako on podávají nejen na místech, kde se odehrávaly, ale také
pro sbírku Paměť národa. Umožnili to právě oni jáchymovští výletníci – členové Klubu přátel Paměti národa. Pravidelně a dlouhodobě přispívají na natáčení a uchovávání vzpomínek politických vězňů, válečných veteránů, disidentů, ale i lidí takzvaně
z druhé strany, estébáků či komunistických funkcionářů. Někdo stovku měsíčně, někdo více, každý podle svých možností.
Především díky nim se může Paměť národa stále rozrůstat
o další a další osudy. Patří jim za to velký dík.
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