jaro 2021
Před 30 lety odešli sovětští vojáci z našeho území. Jejich dočasný pobyt trval 23 let
Nikogda ně zabuděm: Skutečné příběhy místo komunistického pomníku
Jak vyprávět dějiny v 21. století? Rozhovor s autory expozice Osvobození bez svobody
O Gymnáziu Paměti národa s ředitelem Salimem Muradem

V červnu 1991 odjeli
z Československa
poslední sovětští vojáci.
Připomínáme 30. výročí
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Už skoro rok a půl žĳeme s pandemií. Výrazně proměnila životy nás všech. Současná
situace ale také klade otázku: Jak si uchovat
nejen zdraví fyzické (o kterém se píše
a mluví nepřetržitě), ale také zdraví duševní
(o kterém se nemluví vůbec)? Kolegové
v Post Bellum na to odpověděli: Je důležité
být aktivní! Hledat nové cesty. Využít čas
k přípravě budoucích projektů. Jen díky
jejich přístupu se natáčení vzpomínek nezastavilo, vzdělávací projekty běžely naplno. Připravovali jsme nové výstavy, mobilní aplikaci, podcasty. Nadto i běžecké závody, ba co víc, v září otevřeme Gymnázium
Paměti národa. A k tomu jsme rozběhli
centrum, v němž nabízíme pomoc několika
tisícům „našich“ pamětníků.

9. května 1980 – při příležitosti oslav 35. výročí osvobození Československa sovětskou armádou byl
na náměstí Interbrigády v Praze odhalen pomník maršála I. S. Koněva. Slavnostní projev přednesl člen
předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník MV KSČ v Praze Antonín Kapek. (foto: Karel Vlček, ČTK)
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Před 30 lety odešli sovětští vojáci z našeho území.
Jejich dočasný pobyt trval 23 let

Rozhovor

12–13

Jsem vděčný, že mohu být součástí Paměti
národa, party více než sto padesáti úžasně
pracovitých a kreativních lidí a tisíců
dalších, kteří pomáhají svými činy, dary,
penězi i radou. Party, jejíž součástí jsou
všichni, kteří čtou tyto řádky. Děkuji.
Jan Polouček,
provozní ředitel Post Bellum

Na místě bývalého pomníku maršála Koněva představíme
vzpomínky pamětníků v podobě originální expozice

Mezinárodní projekty

Pokud to máte všude daleko, zaposlouchejte
se do nového podcastu Paměti národa, začtěte se do článků v on-line Magazínu,
nalaďte si rozhlasové Příběhy 20. století. Těšit se můžete také na novou aplikaci, kde vše
najdete „pod jednou střechou“ – již brzy si ji
budete moct stáhnout do vašich telefonů.
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Jak vyprávět dějiny v 21. století?
Paměť národa přichází s novým konceptem výstav

Výstava

Jsem rád, že vám v tomto čísle můžeme
představit hned několik skvělých projektů,
na kterých jsme v uplynulých měsících intenzivně pracovali. Vaší pozornosti doporučuji výstavu Nikogda ně zabuděm na místě
nedávno odstraněné sochy maršála Koněva.
Neměla by vám uniknout ani venkovní fotografická instalace k odsunu sovětských
vojsk v pražských Dejvicích. A určitě si udělejte výlet do Plzně na audiovizuální instalaci s rozšířenou realitou Osvobození bez svobody. Tato výstava je předobrazem multimediálních expozic, které otevřeme v Institutech Paměti národa. Horečně je připravujeme v Pardubicích, Brně a Olomouci. A věříme, že budou následovat i Praha a Zlín.
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Rozhlasové Příběhy 20. století oslaví
v květnu 15 let. Ptali jsme se
posluchačů, proč pořad poslouchají
a jaký příběh byl pro ně nejsilnější.
Příběhy 20. století dávají dějinám
osobní rozměr a při jejich
poslechu mi všechny moje trable
připadají malicherné. Je to
výborná terapie 🙂 Vřelé díky
za ně jak těm, kdo příběhy sbírají,
tak i těm, kdo se o ně dělí, všichni
jste hrdinové♥
Lucie Stara
Poslouchám, protože mám ráda
příběhy. Poslouchám, protože je
v nich spousta moudrého.
A poslouchám proto, že je nutné
znát svoji minulost.
Bla N Ká
Přetěžký výběr za ta léta, ale
dobrá: Jitka Malíková, Alice
Šmotková, František Suchý,
Eduard Marek.
Martina Mašková
Stihnu jen občas v autě na
dálnici, ale děkuji za nápad
divadelních kroužků, vypadá to,
že dceru tento způsob „dějáku“
chytl mnohem více než škola.
Jaroslava Kypetová

Za mě naprosto nejdůležitější
podnik na české scéně. Jedině
znalost naší vlastní historie nás
může systematicky posunout
vpřed. A teda všechny příběhy
jsou tak hezky odvyprávěné, ta
opravdovost z toho sálá, že je mi
úplně jedno, který díl si pustím,
a poslouchám až do konce. Každý
příběh má všechno, co
k pořádnému příběhu patří:
čestné hrdiny, bezcharakterní
šmejdy, obrovské porce štěstí, ale
i smůly a dramatické zápletky,
často rozhodující o životě a smrti.
A každý jeden z příběhů by mohl
byt námětem pro blockbuster.
Pánové, děkuji a tleskám.

Příběhy jsem poslouchala už asi
před 10 lety každé pondělí při
žehlení. Pak se mi narodily děti
a přestala jsem žehlit 🙂 Letos
jsem začala trochu běhat a opět
jsem začala Příběhy poslouchat
pravidelně – vždy při běhu.
Naposledy o skautovi Rysovi (Jiří
Lukšíček) – uběhla jsem zatím
svůj rekord, běžela jsem celých
50 minut, co podcast trval 🙂
Díky za vaši práci
a zaznamenávání příběhů.
Vendula Bušková

👉 Znárodňování a frustrace
vlastníků gruntů. Fyzický zážitek
z těch příběhů mám v sobě
pořád, taky proto, že se týkal mé
rodiny.
Pánové, jste naši hrdinové! ♥
Mikuláš Kroupa a Adam Drda!
Zuzana Ujhelyiová
Generál Sedláček, to byl frajer.

Poslouchám strašně ráda proto,
že máte, pánové, oba moc krásný
hlas. A jako vedlejší účinek 😏 si
Ondra Wünsch
rozšiřuju povědomí o nedávné
(a tedy asi té nejpodstatnější)
Nejsilnější příběhy píše sám život. historii, za to vám velké díky!
Řada z nich je neuvěřitelných.
Tolik zmařených životů. Stále mi Nejsilněji na mě zatím zapůsobily
zní v uších výrazný hlas Adolfa
oba díly o nedávno zesnulém
Burgera. Zapsal se mi pod kůži.
Františku Líznovi. Možná proto,
Velice vám fandím a děkuji.
že jsem o něm do té doby neměla
tušení – a jeho nátura a celý život,
Michaela Ragoubi
to bylo prostě něco
neskutečnýho ☺
Všechny příběhy jsou zajímavé.
Jako na první jsem si vzpomněl
na toho borce, co vyhodil do
povětří Stalinovu anebo
Leninovou sochu v Příbrami…

👉 Protože chci znát české
dějiny.

Pavel Janyška
Mám nejraději: Alois Vocásek,
generál Sedláček. Ale dá se
vyjmenovat mnoho
neuvěřitelných osobností!
Příběhy poslouchám každé
pondělí!!! Vždy se těším!
Jiří Smutný

P. S.: Vyprávění o masakru na
Švédských šancích taky hodně
dlouho nezapomenu… 🙁

Autoři Příběhů jsou moji
hrdinové ♥ Díky za tu
fantastickou práci. Vím, že jste
chtěli napsat něco jiného, ale mě
napadlo tohle.

Markéta Teplá

Magdalena Müllerová

Jakub Svěrák

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:

Do poznámky prosím uveďte své kontaktní údaje kvůli

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.

zaslání potvrzení o daru. Darovanou částku si můžete
odečíst ze základu daně.

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

Nebo přispějte na natáčení dalších příběhů
třeba nákupem v našem e-shopu. Najdete
tam knihy a komiksy, trička, tašky a řadu
dárkových předmětů.
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Před 30 lety odešli
sovětští vojáci
z našeho území.

Když koncem roku 1989 padl v Československu
komunistický režim, nacházelo se na jeho území
73 500 sovětských vojáků spolu se 40 000 jejich
rodinných příslušníků a civilních zaměstnanců.
Odchod okupačních vojáků, tvořících
tzv. Střední skupinu vojsk sovětské armády,
si ve vzácné shodě přál celý národ.
Dlouhé a devastující období sovětské okupace
skončilo 21. června 1991, když opustil
Československo poslední transport sovětských
vojáků. Odchod posádek a ohromného množství
vojenské techniky představoval náročný
logistický úkol. A jednoduchý nebyl ani
z politického hlediska.
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Jejich dočasný
pobyt trval 23 let.
text: Kristýna Himmerová / foto: Dana Kyndrová, Jindřich Štreit

Pomohla Havlova „rozpačitá jistota“

do Ruska je spojen s neuvěřitelně náročnými
a velmi nákladnými důsledky. Co s těmi lidmi? Kam je umístit? Jak je ubytovat? Oni
tady žili dlouhá léta, měli tady rodiny. A tam
(v SSSR) nebylo kam ty vojáky rozmístit.“

„Nebylo tak jednoduché přimět Sovětský
svaz k tomu, aby souhlasil s odchodem
Střední skupiny vojsk, jednání bylo hodně
náročné,“ řekl v roce 2014 Paměti národa Luboš Dobrovský, který se počátečních jednání I díky síle osobnosti prezidenta Havla, který
se Sověty účastnil jako mluvčí nového minis- si podle Luboše Dobrovského svou „rozpatra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera.
čitou jistotou“ získal Gorbačovovu důvěru,
se věc podařila: 26. února 1990 ministři zaSovětská delegace původně chtěla projednat hraničí Jiří Dienstbier a Eduard Ševardnadjen nový právní rámec k dalšímu pobytu
ze podepsali v Moskvě mezivládní dohodu
svých vojsk – a také budoucí západní spojen- o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR.
ci projevovali spíše zdrženlivost.
Za mezní datum byl stanoven kompromisní
30. červen 1991.
„Všichni nám říkali, zejména tedy v NATO,
abychom byli velmi opatrní, abychom tlakem na Moskvu nedosáhli toho, že Moskva Rocker Kocáb mezi generály
se rozhodne k nějaké nepředloženosti. A že
bychom si také měli uvědomit – naše velká O měsíc později, 28. března 1990, Federální
snaha bylo zrušení Varšavské smlouvy –, že shromáždění ČSSR zneplatnilo dvaadvacet
vytvoříme jakési napětí, co potom se Seve- let staré parlamentní usnesení legalizující
roatlantickou aliancí,“ uvedl Luboš
„dočasný pobyt“ sovětských vojsk na našem
Dobrovský.
území a zároveň poslanci odsouhlasili
vznik tzv. smíšené komise Federálního
Pozice Michaila Gorbačova nebyla neotřesi- shromáždění pro dohled na stažení sověttelná, na domácí scéně tento reformám na- ských vojsk z Československa.
kloněný sovětský vůdce čelil „jestřábům“,
kteří jeho politiku odmítali. Překotný a ne- Její hlavní tváří a později i předsedou se stal
zvládnutý odsun statisíců vojáků, kteří se
hudebník a tehdejší poslanec Michael Kokromě Československa stahovali po roce
cáb, který své dobrodružné angažmá při
1989 i z dalších zemí východního bloku
odsunu okupační armády popsal ve svých
(s rodinnými příslušníky šlo celkem asi
pamětech Vabank: 1989–1991. Sametová
o 850 tisíc osob), mohl zapůsobit jako rozrevoluce. Odsun sovětských vojsk.
buška k politickému výbuchu.
Komise záhy navázala spolupráci s představi„Museli jsme vzít v úvahu, že sovětská strana teli Československé lidové armády, zejména
má také své problémy a převod vojsk zpátky s generálporučíkem Rudolfem Ducháčkem,

který byl vládním zmocněncem pro záležitosti odchodu sovětských vojsk, a s generálmajorem Svetozárem Naďovičem, náčelníkem Správy pro zabezpečení odsunu sovětských vojsk z Československa.
„To, že jsou generálové armády, která kolaborovala se Sověty a řídila se ‚Poučením
z krizového vývoje‘, mi bylo jasné,“ píše Kocáb v pamětech. „Naši generálové ale spolupracovali vzorně a navázali jsme s nimi velmi dobré vztahy. O co jsem je požádal, to
ochotně zařídili, a byli dokonce iniciativní.
Patrně jim spadl velký kámen ze srdce, když
pochopili, že účelem naší komise není
prověřování politické minulosti generálů
ČSLA (v takové komisi jsem později ovšem
také byl), ale úkol daleko závažnější,“ pokračuje s tím, že bez spolupráce s vedením armády, které rozumělo vojenským záležitostem, by se tehdy jen těžko obešli.
S československými generály po boku vyrážela komise k jednáním se Sověty. Jejich
první kroky mířily pochopitelně do Milovic,
kde sídlilo velitelství Střední skupiny sovětských vojsk (SSkV).
„I když ve vzduchu bylo cítit napětí, do
žádného konfliktu jsme se nedostali. Většina sovětských tváří byla vážná a neproniknutelná. Někteří připomínali jakési rytíře Falstaffy bolševického střihu, kteří
vnitřně bojovali s pocitem hořkosti, výsměchu, zneuznání a opovržení. Přĳeli nám
přece poskytnout bratrskou pomoc a my je
nyní vyhazujeme?!“ líčí atmosféru prvního
setkání Kocáb.
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V úplném čele SSkV ovšem stál generálporučík Eduard Vorobjov – a v jeho osobě měla
zřejmě česká strana štěstí. Tohoto sovětského generála, který byl zároveň zmocněncem
sovětské vlády pro odchod sovětských vojsk
z Československa, popisuje Kocáb jako
věcného intelektuála, který na invazi roku
1968 nebyl hrdý a nesnažil se „přesvědčovat
frázemi o bratrské pomoci“.

Téma
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lidé jen plnili rozkaz, rozhodovali politici.
V roce 1989 nebo 1990 tam sloužili lidé, kteří
tam v roce 1968 nebyli. Proto se označení
okupanti přĳímalo citlivě.“
Zásadnější ale pro vojáky zřejmě byly obavy
z budoucnosti v Sovětském svazu. „Znepokojivé bylo ještě to, že téměř padesát
procent rodin vojáků nemělo v Sovětském
svazu kde bydlet.“

Rozdíl v životní úrovni v Československu
a v SSSR byl velký a hlavně manželky vojáků
Eduard Vorobjov se invaze do Českosloven- z povolání se prý obávaly, že by mohli být
ska v roce 1968 osobně účastnil jako velitel přesunuti do městeček, která byla zasažena
roty – v té době prý byl přesvědčen, že jede výbuchem jaderné elektrárny v Černobylu.
na pomoc zemi proti silám, „které chtějí
Jedno takové městečko dokonce manželky
svrhnout československý lid z cesty socia- vojáků navštívily a stěžovaly si u generála
listického rozvoje“. Záhy odcestoval do
Vorobjova. Ten poté poprosil nadřízené, aby
Moskvy, vystudoval vojenskou akademii
vojáky přesunuli jinam.
a do Československa se znovu vrátil v roce
1987, tentokrát už jako velitel celé SSkV.
V citlivé a komplikované záležitosti odsunu
Během listopadové revoluce stál pevně
Vorobjov oceňoval věcný a racionální příza Gorbačovovou politikou nezasahování
stup hlavního vyjednavače Kocába: „Michael
a později dbal na hladký průběh i dodržoKocáb byl dobrým diplomatem. Jestliže
vání harmonogramu odsunu.
členové komise projevovali určitý důraz,
řekl bych dokonce agresivitu, nevyrovna„Úkol spočíval v tom – a o tom jsem mluvil
nost, emocionálnost, tak Michael Kocáb
na tiskových konferencích –, že budeme od- byl vždycky vyvážený a vždycky, když
cházet organizovaně, vyjdeme rozděleni po vznikala taková situace, tak mi říkal: ,Pane
jednotkách,“ popsal své působení v Českoslo- generále, oni mají svoji pravdu, vy máte
vensku generál Vorobjov v roce 2001, kdy
svoji pravdu, zkusme to udělat tak,
s ním redaktoři Paměti národa natočili roz- abychom snížili napětí.‘ Tak působil
hovor. „Přišli jsme organizovaně a odejdeme dokonce i na mě: ,Dobře, uděláme zítra,
organizovaně. Jestli tehdy byly nějaké nepří- pošleme tam, uvidíme, vyřešíme, sestavíjemnosti, dokonce oběti, tak teď se jako veli- me protokol, aby všechno bylo uděláno.‘“
tel budu snažit, aby se nic takového nedělo.“
Vojenská čest generála Vorobjova

Snímky z odchodu sovětských vojsk
z Československa pořídila fotografka Dana
Kyndrová. Do kasáren se dostávala spolu
se smíšenou parlamentní komisí, pomohla
jí také znalost ruštiny a prý i to, že jako žena
nepůsobila nebezpečně.

Když v červnu 1990 přiletěla do Prahy delegace „moskevských jestřábů“ a zpochybnila celý průběh odsunu, byl to podle Kocába právě Vorobjov, kdo konflikt rozhodl
v náš prospěch:
„Rozhodný okamžik nastal, když už toho
měl Vorobjov dost. Nečekaně se postavil,
vypjal, zasalutoval a pevným hlasem jim
vmetl do tváře svoji vojenskou, ale i politickou argumentaci. Zakončil slovy:
‚Dokud já budu velitelem Střední skupiny
sovětských vojsk, dohodnutý harmonogram odsunu se nezpozdí ani o minutu.‘
[...] Šel mi mráz po zádech. Čekal jsem od
Vorobjova určitou pomoc, ale tohle?
Otevřeně se postavit na naši stranu a poslat sovětskou parlamentní delegaci ke
všem čertům? To už nebyla jen statečnost,
to byl hrdinský čin,“ píše Kocáb.

Rusové se chovali daleko bezohledněji
Ne všechno ale pochopitelně šlo jako po
drátku. Během roku a půl muselo být z Československa do SSSR vypraveno 925 železničních transportů, které dohromady čítaly
33 tisíc naložených vagónů. Ty převážely
1220 tanků, 2505 bojových vozidel pěchoty
a obrněných transportérů, 103 letadel,
173 vrtulníků a 95 000 tun munice.
Muselo být předáno celkem 110 různých
lokalit, do té doby používaných sovětskými
vojáky: množství vojenských posádek ve
městech po celé republice, tři hlavní výcvikové prostory (Milovice, Libavá, Mimoň),
několik letišť (např. Hradčany u Ralska
a Boží Dar u Milovic). Řada těchto lokalit přitom byla silně znečištěna, půda a podzemní
vody byly kontaminovány ropnými produkty
a dalšími chemikáliemi, nebezpečí představovala i nevybuchlá munice.

„Některé domy se rozebíraly, některé nechali
vojáci spadnout. Působilo to dost depresivně.
Vypálené trosky stavení, zarostlé zahrady, vyvrácené ploty. I naši vojáci to brali jako
vojenský prostor, kde musí cvičit, ale Rusové
se tam chovali daleko bezohledněji. Bylo jim
jedno, jestli je sucho nebo ne, takže byly časté
požáry lesa. V některých částech městského
lesa byly ustřílené vrchy stromů. Až dodatečně se stavěly nějaké ochranné valy.“
Budovy, které na „svých“ územích v průběhu let Sověti živelně postavili – ubytovny
pro vojáky, důstojnické byty, ale i nemocnice, školy či kulturní domy –, neodpovídaly
československým zvyklostem ani stavebním předpisům:

„Byly to stavby bez stavebního povolení, bez
izolace, na elektřinu byly napojené bez
Abychom snížili napětí
ohledu na to, jestli to energetické sítě vydrJak to v opuštěných vojenských prostorech ží. Byla to naprosto chaotická zástavba a byl
V rozhovoru pro Paměť národa generál Vopo odchodu okupantů vypadalo, popsal pro by obrovský problém vymyslet nějaké jejich
robjov uvedl, že byť samotný politický akt
Paměť národa Jindřich Machala, který jako další využití. A všude kolem byla zakopána
odsunu většině sovětských vojáků nevadil,
lesník spolupracoval s Vojenskými lesy
spousta nádrží na benzin a naftu. Jen to naneubránili se pocitu jistého nevděku: „Mrze- a statky a před rokem 1989 měl možnost
třeli asfaltem a bez izolací zakopali
lo je, když je nazývali okupanty. I v roce 1968 navštěvovat výcvikový prostor Libavá:
do země. Ropné úniky byly normální věc.“
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Vojenský újezd Libavá vznikl v roce 1946 nedaleko Olomouce původně
jako vojenský tábor Město Libavá. Zasáhl do území 47 obcí, z nichž bylo
po válce odsunuto německé obyvatelstvo. Na přelomu 40. a 50. let
odsud byli nuceně vystěhováni i čeští přistěhovalci, kteří mezitím stačili
obydlet Němci opuštěné usedlosti, a usídlila se tu československá
armáda. Po roce 1968 část Libavé obsadili Sověti, kteří zde v přísně
střeženém lesním pásmu vybudovali raketové základny disponující
24 odpalovacími zařízeními. Zda se v úložišti jaderná munice skutečně
nacházela, není dodnes zcela jasné. Další jaderná úložiště byla nalezena
ve výcvikovém prostoru Mimoň u Bělé pod Bezdězem.

V opuštěných vojenských
prostorech zůstalo 3 076 černých
staveb, které neodpovídaly
československým předpisům.
Sovětská armáda také s tichým
souhlasem, ale i bez něho,
rozšiřovala zabraný prostor
z původních 4 500 hektarů až na
13 000 ha půdy. Kontaminace půdy
převážně ropnými látkami nabyla
takového rozsahu, že sotva 9 %
všech lokalit zůstalo po odchodu
vojsk relativně čistých. První
odhady škod se pohybovaly mezi
4 a 5 miliardami korun.
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O bydlení Sovětů si Jindřich Machala udělal
konkrétní představu, když si po jejich odchodu v Městě Libavá pronajal a opravil
zdevastovaný domek. Před ním ho obývali
dva nižší důstojníci s manželkami:
„Každá rodina měla jeden pokoj a pak tam
byla společná místnost, kde byla malá kuchyňka, vana i záchod. Těžko si představit,
jak tam žili. Udělali si tam velmi primitivní
topení, vodu vedli gumovými hadicemi
a odpady vypouštěli ven na zeď domu, ke
které navezli kupu hlíny,“ popsal.
Na ubohé životní podmínky, ve kterých
sovětští vojáci žili, vzpomínala i fotografka
Dana Kyndrová, která odchod vojáků dokumentovala. Sovětská kasárna navštěvovala
společně s parlamentní komisí: „Na fotkách
vidíte tu ubohost, která pro mne symbolizovala rozpad sovětského impéria.“

Náhrady vzniklých škod se
Československo nedočkalo
Byť odsun samotný nakonec proběhl bez
větších zádrhelů, složitá a tvrdá jednání se
vedla o majetkoprávní vypořádání. Z našeho
hlediska měl nemovitý majetek, který tu
Sověti zanechávali, v mnoha případech
mizivou, ba často i zápornou hodnotu – byl
vhodný leda tak k likvidaci. Náklady na zbourání budov, rekultivaci prostor a zejména odstranění rozsáhlých ekologických škod dalece převyšovaly hodnotu sovětského majetku.
Sověti to ale viděli přesně naopak: svůj
majetek mnohonásobně nadceňovali
a ve hře byla i otázka tzv. montovaných
domků, které Václav Havel v počátcích
jednání neurčitě přislíbil Gorbačovovi. Ty
měly pomoci vyřešit otázku bydlení sovětských důstojníků, v jejichž řadách prý narůstalo „sociální napětí“.
„Vypadalo to, jako by o odsunu armády
najednou rozhodovalo, jestli jsme schopni
rychle sehnat tisíce montovaných baráků.
Dokonce se zdálo, že je chtějí získat zadarmo!“ píše Kocáb.
Vícekolová jednání o majetkovém a finančním vyrovnání měla finální dohru až
po skončení celého odsunu. Sověti sice
převedli svůj téměř bezcenný majetek na
ČSFR bez nároku na odškodnění, závazek
uhradit náhradu za vzniklé škody však z konečné verze dohody vypadl. Čechoslováci
naopak slíbili příspěvek na montované
domky. Prakticky šlo o rezignaci na jakékoliv majetkové vypořádání.

tady způsobili, byly neuvěřitelné – ale nedalo se to dohodnout,“ zhodnotil výslednou dohodu, která nakonec byla podepsána až 1. května 1992, Luboš Dobrovský.

Sovětští vojáci pobývali na našem území
na základě smlouvy mezi vládou
Československé socialistické republiky
a vládou SSSR o podmínkách dočasného
pobytu sovětských vojsk na území ČSSR,

Dne 19. června 1991 odjel z Milovic poslední
transport okupační armády, za dva dny pak
v Čierné nad Tisou překročil československou hranici. Na našem území tak zbyl
už jen jediný představitel sovětské armády –
generál Vorobjov. Ten se 24. června zúčastnil
megakoncertu na oslavu ukončení okupace,
při němž jako hlavní kapela vystoupil Pražský výběr v čele s Michaelem Kocábem. Jako
zvláštní host zahrál i Frank Zappa.

kterou podepsali 16. října 1968 v Praze
předseda vlády ČSSR Oldřich Černík
a předseda rady ministrů SSSR Andrej
Kosygin. O dva dny později smlouvu přĳalo
Národní shromáždění po nedlouhé
rozpravě, a to 228 hlasy proti čtyřem.
Hlasování se zdrželo deset poslanců.
Na jejím základě zůstaly na našem území
sovětské jednotky, zatímco maďarské,
polské, bulharské a symbolicky
i východoněmecké jednotky, které se

Na závěr koncertu měl Vorobjov podle původního plánu odletět v přistaveném vrtulníku, ale protože Moskva byla proti, odletěl
nakonec jen nafukovací voják a skutečný
Vorobjov odcestoval z letiště ve Kbelích o tři
dny později.

Dne 25. června zmocněnci obou vlád podepsali protokol o ukončení odchodu sovětských vojsk z území ČSFR. K 30. červnu
„Nakonec jsme se dopracovali toho, že oni 1991 tak definitivně skončil „dočasný“ pobyt
nebudou chtít nic od nás a my nic od nich. okupantů, který se ještě nedlouho předtím
Protože se to stejně nedalo spočítat.
zdál být „na věčné časy“. �
Ty náklady na likvidaci škod, které oni

účastnily v srpnu 1968 invaze
do Československa, se stáhly.
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Jak vyprávět
dějiny v 21. století?

Už skoro 20 let vypráví Post Bellum příběhy
velkých i malých dějin. Představuje tak pohled
těch, kteří na vlastní kůži prožili 20. století.
Stále hledáme nové cesty, jak taková svědectví
zprostředkovat mladým lidem, zaujmout je
a předat jim zkušenost s komunistickou
a nacistickou totalitou. A proto teď Post Bellum
přichází s novým konceptem expozic, které
návštěvníkům nabídnou přímé setkání
s příběhem i unikátní zážitek.
Expozice pracují s audiovizuálními
projekcemi, světly, zvukem nebo rozšířenou
realitou. S projektem pomáhal Jan Hrdlička
a jeho kolegové ze 3dsense, kteří dlouhodobě
pracují s moderní technologií v nejrůznějších
instalacích, a také architekt Václav Mlynář
z Monument Office. V Post Bellum řídí přípravy
expozice režisér Viktor Portel. Zeptali jsme se
jich, jak bude chystaná expozice vypadat a co je
jejím hlavním smyslem.

Na co jste se v expozici zaměřovali
především? V čem je pro vás výstava
nová a v čem může být nová právě
pro návštěvníky?
Viktor: V Paměti národa máme letitou
zkušenost s vyprávěním – od příběhů na klasických papírových výstavách ve městě po
budování velkých atrakcí, jako byl například
model koncentráku na Karlově náměstí
nebo videomappingové projekce na Národní
třídě. Když jsme projekt začali vymýšlet,
dospěli jsme k tomu, že sice umíme vytvořit
působivou mozaiku z příběhů, chtěli
bychom ale, aby si diváci odnesli něco víc.
Proto jsme se zaměřili na vyprávění jednotlivých příběhů, které dokážou vzbudit ty
správné otázky.
Václav: Do budoucna by se měla expozice každý týden nebo den proměňovat
a představovat tak pokaždé jiné téma.
Jednou bude vyprávět o válce, podruhé
o sametové revoluci. Má se rozvíjet, růst,
expandovat. Proto tam nenajdete třeba
ostnaté dráty nebo tanky. Celý prostor je vybudován tak, aby se mohl neustále měnit.
Je to jako plátno, vše se odehrává v uších a
skrze zvuk. Fyzické objekty jsou tu jen jako
kulisy pro jednotlivé příběhy.
Viktor: Máme několik stovek metrů
čtverečních a chceme na nich poctivě odvyprávět celé 20. století. Proto jsme se rozhodli, že expozice bude proměnlivá.
Jan: Pro mě je zásadním prvkem digitální průvodce. Při procházení expozice má
člověk celou dobu tablet, zařízení, které mu
zprostředkovává zážitek. Je to středobod
výstavy, který komunikuje s návštěvníkem –
pouští mu vyprávění, naviguje ho. Skrze něj
je třeba možné i vidět některé z exponátů.
Zařízení dává návštěvníkovi možnost se vyjádřit, promluvit nebo jen poslouchat, když
je to třeba.
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a poutavé a neztratilo to tu koncentrovanost. Ta mi přĳde důležitá.
Výstava provádí návštěvníky
konkrétními příběhy z Paměti
národa. Ale co lidé, kteří neznají
kontext nebo chyběli na hodinách
dějepisu?
Václav: Celá výstava začíná tím, že se
lidé sejdou u kruhu, u „ohniště“, kde se odehrává historický kontext. Tam se seznámí
s historickým pozadím. To samé se děje na
konci, kde je společné uzavření příběhu
a navázání na další momenty 20. století.
Viktor: Důležité je, že vyprávíme dva
příběhy. A to kvůli tomu, že když se tou
dobou člověk zabývá poctivě, zjistí, že různé
období znamená velmi odlišné zkušenosti.

„Jedním z našich cílů je to, aby expozice byla přitažlivá pro mladší návštěvníky.“ (nákres: Monument Office)

Kdy a kde budeme moct interaktivní
expozici vidět?
Viktor: Poprvé chceme expozici ukázat
v Plzni. Připravená bude už od začátku
května, a to v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje. Pro veřejnost ji otevřeme
hned, jak to situace dovolí. Plzeňská výstava bude jen dočasná, ale ten stejný princip chceme naplno a se všemi detaily využít
ve všech Institutech Paměti národa.
Plánujeme je otevřít v několika krajských
městech, kde bude expozice natrvalo.
A máte už představu o tom, kde
budou Instituty stát?
Viktor: První Institut by se měl otevřít
v Pardubicích na podzim 2021, následovat
bude Olomouc, Brno, Praha a snad i další
místa. Ve třech jmenovaných městech
máme už domluvené prostory. Narážíme
ale na to, že nám ještě chybí prostředky na
vybavení Institutů. Aby se dočasná plzeňská výstava mohla přetavit v něco trvalého,
budeme potřebovat podporu veřejnosti a firem. Proto v květnu zahájíme na Instituty
veřejnou sbírku.
V čem je chystaná expozice
netradiční, a tedy i nákladná?
Jan: Ve chvíli, kdy se dělá expozice
a není to jen vyvěšení fotek, je to běžně
dražší než to, co děláme nyní s Pamětí národa. Je třeba říct, že v tomhle případě jsme
se snažili hodně šetřit.
Viktor: Děláme to jako síť míst, kterými
může procházet až 15 jednotlivců nebo dvojic. Chceme dát návštěvníkům prostor zažít
si příběh individuálně a intimně. Tím pádem neděláme pouze jednu projekci, ale

několik různých zastavení. A proto rostou
i náklady. Kdybych to měl k něčemu připodobnit, bude to, jako kdybyste šli do muzea hrát počítačovou hru. Do muzea, kde
můžete něco zažít a třeba i něco pochopit.
Jan: Výstava je inteligentní, ví o návštěvníkovi a reaguje na něj. Má ho vtáhnout do příběhu a zároveň má být hravá.
To samozřejmě stojí čas vynaložený na
programování, vymýšlení a samozřejmě
i složitější technologie.
Václav: Expozice také pracuje s řadou
efektů, například se světlem, promítá se
skrze kouř do obličeje a pracuje se s abstraktními prvky a zvukovými vjemy. Využíváme
i rozšířenou realitu. Skrz iPad se otevře okno
do jiné místnosti, do jiného času, a tak půjde
pozorovat, co se dělo v minulosti.

Odrazí se na expozici to, v jakém
městě či Institutu Paměti národa se
bude nacházet?
Viktor: Budeme vybírat příběhy tak,
aby byly co nejvíce regionální. A co nejvíce
tematizovaly právě zkušenost daného
kraje a regionu. Třeba v Institutu Paměti
národa v Pardubicích budeme pracovat se
vzpomínkami místních, stejně tak v jiných
městech.
Václav: Jednotlivá zastavení budou
ve všech městech stejná, ale ty prostory Institutů jsou radikálně jiné. Třeba v Olomouci
máme prostor starého protileteckého bunkru, kde navigace prostorem bude dost odlišná. A kde bude také jedinečná atmosféra.

Až budete instalací provázet svoji
rodinu, co jí ukážete? Na co jste
nejvíc pyšní?
Václav: Expozice nemá jeden highlight,
funguje spíš jako celek. To, co bych chtěl
ukázat a čím se chci pochlubit, je celá ta interakce mezi zvukem, iPadem a vizuálem.
Jan: Já bych byl hrdý, kdybych mohl
dát babičce do ruky tablet, nechat ji projít
si expozici bez toho, aby s tím měla jakékoliv technické problémy. Aby to celé
bylo intuitivní.
Jak je celá expozice propojená
Viktor: Byl bych nejšťastnější, kdyby si
s příběhy Paměti národa? Jaká je tu
to moje babička chtěla projít ještě jednou.
jejich role?
Václav: Technologie má být spíš nevidi- Protože tu expozici koncipujeme tak, že vyprávíme více příběhů, které tu návštěvník
telná. Chce dokreslovat příběh, nemá být
pro efekt a má spíš podporovat audio, o kte- může prožít. A že se tam lidé mohou vrátit
a vyslechnout si vyprávění znovu z úplně jirém Paměť národa je. My s tím jenom pomáháme a zapojujeme do toho další smysly. ného pohledu.
Jan: Efekty chceme vtáhnout do děje.
Jak jste se vůbec dali dohromady?
Mají jen podpořit hlavní smysl expozice,
Václav: My jsme se s Viktorem potkali
kterým je vyprávění příběhů.
Viktor: Když se řekne „pamětnické vý- na základce, dělali jsme spolu seminárku
o fotografii.
povědi“, vždy se mi vybaví obrazovka
Jan: S Post Bellum jsme dělali velkou
s pamětníkem, který mluví ve smyčce. A to
projekci na domech na Národní třídě k vými přĳde vlastně dost dehonestující, když
s tím člověk pracuje takhle. Když se vezme ročí 30 let od sametové revoluce. Když jsme
jen jeden výsek a nechají pamětníka mluvit začali pracovat na Institutech, 3dsense
na videu pořád dokola jako kolovrátek. Pro navrhlo Václava jako architekta, pak jsme se
mě je tedy obrovská výzva pracovat s cizím zpětně dozvěděli, že se s Viktorem znají už
svěřeným příběhem, aby to bylo atraktivní ze školy.
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Co jsou Instituty Paměti národa
Instituty Paměti národa nabídnou moderní
multimediální expozici věnovanou historii 20. století
a příběhům lidí, kteří zažili totalitní režimy na vlastní
kůži. Zároveň budou místem setkávání s programy
pro školy, pravidelnými besedami a přednáškami
i dokumentaristickým studiem. Post Bellum plánuje
otevřít první Institut letos na podzim v Pardubicích,
následovat bude Olomouc, Brno, Praha a další
města. Vedle Post Bellum, 3dsense a Monument
Office se na jeho přípravách podílí zapojená města
a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK.
Vývoj expozic umožnila Technologická agentura
České republiky. Vznik Institůtů podporují také
soukromí dárci a firmy, například Nadace
BLÍŽKSOBĚ, Alza.cz, a. s., SP Projekt, spol. s r. o.,
Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o.

Jaká je aktuálně vaše největší výzva?
Viktor: Už rok připravujeme expozici
a plánujeme, že nějakým způsobem bude
fungovat. Až se otevře v Plzni, největší výzva
bude naslouchat návštěvníkům, reagovat na
jejich podněty. Tak, aby trvalé expozice v Institutech byly ještě lepší a navigace pro návštěvníky byla jednoduchá a přirozená.
Jan: Je to tak. Můžeme nad tím dlouze
diskutovat, ale reálné fungování expozice
uvidíme, až se otevře.
Období, o kterých výstavy mluví, jste
nezažili. Proč o tom chcete vyprávět?
Jan: Pro mě je to kvůli poučení se,
abychom neopakovali chyby. Přĳde mi to
důležitější než se učit o pravěku.
Viktor: Já s tím strašně souzním. Zároveň, když se tomu člověk věnuje a vnímá
příběhy Paměti národa, má to podobný vliv,
jako když čte knížky. Jako když čte dobrou
beletrii nebo romány. Dostává se k lidským
příběhům, pozoruje, jak lidi jednají – líp
a hůř v různých momentech. Myslím, že to
má posilující a kultivační potenciál. Mě
osobně to prostě posiluje, číst a poslouchat,
jak lidi jednali přede mnou.
Václav: Historie mě vždy bavila, poslouchal jsem Příběhy 20. století v autě. Ale na
gymplu jsme se blízkou, moderní historii
skoro neučili. Když jsem se moderními dějinami začal zabývat sám kvůli maturitě, začaly mi věci zapadat do kontextu. Ta blízká
historie nás stále ovlivňuje, třeba když jsem
se učil o Blízkém východě, chápal jsem víc,
proč se dnes odehrávají teroristické útoky.
Právě jedním z našich cílů je, aby to bylo
poutavé pro mladší návštěvníky. �

Rozhovor
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Skutečné příběhy místo
komunistického pomníku
Na výstavě Nikogda ně zabuděm představíme vzpomínky pamětníků
v podobě projekce u bývalé sochy maršála Koněva v pražských
Dejvicích. Expozici doplňuje plakátovací plocha, kde postupně
představíme symbolicky čtyřicet příběhů – právě tolik, kolik let trval
komunistický režim v naší zemi.
Pro přehlednost jsme svědectví pamětníků roztřídili do tematických,
barevně rozlišených okruhů, jež vystihují naše vztahy a zkušenosti
se Sovětským svazem: „Osvobození“ (rok 1945 i předchozí válečné
roky), „Dozor“ (období vlády komunistů, nejvíce pak 50. léta), „Vpád“
(okupace v roce 1968) a „Odchod“ (konec komunismu
v Československu a odchod sovětských vojsk). Příběhy z výstavy
najdete také na webové stránce konev.pametnaroda.cz.

Na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči
se 9. května 1980 odehrála velká sláva. Soudruzi slavili 35. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. Při té příležitosti zde odhalili pomník maršála Ivana
Stěpanoviče Koněva. Jak bývalo tehdy
u podobných ceremonií zvykem, veřejnost
přĳala událost vlažně. Nadšení z květnových
dnů roku 1945, kdy se všichni radovali
z konce hrůzné války a Sověty oslavovali
jako osvoboditele, dávno kamsi zmizelo.
Mnohem čerstvější vzpomínku měli lidé
na srpen 1968, kdy vojáci téhož Sovětského
svazu přĳeli jako okupanti. V roce 1980,
když se tu vztyčovala socha maršála Koněva, se srpnové okupaci oficiálně říkalo „bratrská pomoc“.

nechtějí, vzbudil tento krok silné vášně.
Jednostranný mýtus o osvobození naší
země sovětskou armádou, dlouhá léta
pěstovaný komunistickou propagandou,
v myslích a srdcích některých lidí hluboce
zakořenil.

Osvoboditel přináší svobodu
a nenárokuje si, že bude
o osvobozeném rozhodovat

S ohledem na současný výzkum historiků
i vzpomínky tisíců pamětníků můžeme více
než 75 let po skončení druhé světové války
Namísto frází a pomníků z dob komuniskonstatovat: Sovětský svaz se bezesporu zámu přináší výstava Nikogda ně zabuděm
sadně zasloužil o porážku nacistického Něsvědectví lidí, kteří ony doby zažili a vymecka. Ale svobodu nám nepřinesl. Osvoprávěli o nich Paměti národa. O tom, jak
bozoval od nacistů, ale neosvobodil nás pro
v květnu 1945 nadšeně a spontánně vítali
svobodu. Rudá armáda se na „osvoborudoarmějce, ale také o tom, jak rodiny
zených“ územích často chovala jako dobyvaukrývaly mladé dívky i majetek před
tel, který nectí zákony. Vzhledem k tomu,
vojáky z Východu. Vzpomínají na úlevu
co se pod dozorem SSSR v této zemi odea vděk, že válka skončila, ale zaznívají také hrávalo po čtyřicet let komunistické totalipříběhy o tom, jak tehdy bolševici odvléka- ty, není divu, že se nám dnes příčí oznali do sovětských gulagů neboli pracovních čovat Sovětský svaz za osvoboditele.
Netrvalo dlouho a komunistický režim se
lágrů na Sibiři ty, kdo se jim před mnoha
zhroutil u nás i v Sovětském svazu. Tak jako lety postavili.
Když jsme přemýšleli o názvu výstavy, vzpojsme mohli srpnový vpád opět nazývat
mněli jsme si na slova písně Karla Kryla „Tak
pravým jménem – okupace, mohly zaznít
Pamětníci nám vyprávěli o stalinském ko- vás tu máme“, složené krátce po sovětské
i čtyřicet let zamlčované příběhy. Obraz
munismu i o jeho československé verzi.
okupaci roku 1968. Zpívá se v ní: Bolšoje vam
osvobození a konce druhé světové války se Zažili naději a obrovské zklamání v roce
spasibo, braťja zachvatčiki, spasibo bolšoje,
tak stal mnohem plastičtějším. Když se ale 1968 i radost ze svobody po roce 1989 spo- nikogda ně zabuděm, nikogda ně zabuděm!
radní Prahy 6 nedávno rozhodli, že sochu
jené s odchodem sovětských armád.
(Velké díky, bratři okupanti, nikdy nezapomaršála Koněva na náměstí Interbrigády
meneme, nikdy nezapomeneme!) �
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Osobnost maršála
Koněva očima historika
Ivan Stěpanovič Koněv se narodil v prosinci
1897 v Lodějnu severně od Moskvy. Po škole
pracoval jako nižší úředník. V devatenácti letech ho povolali do armády. Svět se právě
zmítal v 1. světové válce, on se však do
bojových akcí nedostal. Po bolševickém
převratu působil ve svém rodném kraji jako
tzv. politický komisař, od léta 1919 zastával
vyšší funkce v politickém aparátu armády.
Jeho „ochráncem“ se stal lidový komisař
obrany Vorošilov, který jej vyslal studovat na
vojenskou akademii. Chránil jej před čistkami, ale poté, co byl sám na jaře 1940 odvolán z funkce, se i Koněvova kariéra zastavila.
Po útoku německých vojsk na SSSR v létě 1941
se Koněv sice osvědčil ve funkci velitele armády, v říjnu 1941 však zcela selhal jako velitel
Západního frontu. Celé jeho vojsko bylo obklíčeno a téměř půl milionů jeho vojáků padlo
do zajetí. Před popravu ho zachránil generál
Žukov. Do léta 1943 Koněv velel frontovým
uskupením na vedlejších směrech. Své velitelské schopnosti projevil během bitvy u Kurska, kde jemu podřízené tankové jednotky zastavily německý útok v bojích o Prochorovku.
Od května 1944 Koněv velel 1. ukrajinskému
frontu, který působil v hlavním strategickém
směru. Jeho vojska se mimo jiné účastnila
karpatsko-dukelské, viselsko-oderské (osvobodila 27. ledna 1945 koncentrační tábor
Osvětim) a berlínské operace. Spolu s dalšími
sovětskými frontovými uskupeními se zapojila do pražské operace, přičemž osvobodila
severní, severozápadní, severovýchodní
a střední Čechy a nad ránem 9. května 1945
pronikla do povstalecké Prahy.
Po válce působil Koněv nejprve jako velitel
Střední skupiny vojsk ve Vídni, na jaře 1946
převzal funkci hlavního velitele pozemního
vojska, ale od podzimu 1951 se musel spokojit
s funkcí velitele méně významného vojenského okruhu. Teprve na jaře 1955 se vrátil do
nejvyšších funkcí, stal se náměstkem ministra obrany a hlavním velitelem vojsk Varšavské smlouvy. Zároveň byl nasazován
k vojenskému řešení v politicky ovládaných
zemích – na podzim 1956 rozdrtil maďarské
povstání, od léta 1961 řešil berlínskou krizi výstavbou zdi, což byla jeho poslední oficiální
akce. V květnu 1968 se ještě v čele vojenské
delegace do Československa snad nevědomky zapojil do příprav srpnové okupace.
Zemřel v květnu 1973 v Moskvě.
Jiří Fidler, historik

NIKOGDA
NĚ ZABUDĚM!
výstava / audiovizuální projekce

KVĚTEN–LEDEN
náměstí Interbrigády, u bývalého
pomníku maršála Koněva

KONEV.PAMETNARODA.CZ
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Mapujeme represe v Bělorusku, od stalinského po dnešní režim

Výstava Loading: Love

Druhým rokem natáčíme svědectví běloruských pamětníků, od stalinských represí až po Lukašenkův diktátorský režim. Příběhy zaznamenáváme na celém území Běloruska a letos plánujeme natáčet
i v Litvě, kam muselo mnoho Bělorusů odejít po prezidentských volbách v srpnu 2020. Do konce roku chceme publikovat 40 svědectví.
Podporujeme několik regionálních iniciativ při dokumentaci a šíření informací o stalinských represích v jejich regionu.

V březnu a dubnu bylo možné v Praze vidět výstavu Loding: Love,
která odhaluje neznámé příběhy zakázané lásky v průběhu posledních sta let na našem území. Lidé menšinové sexuální orientace jsou v naší společnosti dosud často vnímáni jako cizí element, který v našich dějinách nemá své místo. Když někteří tvrdí,
že homosexualita a LGBT jsou trendy, které „přišly ze Západu“,
není se čemu divit – naše učebnice dějepisu na tuto část historie
úplně zapomněly. Výstava odpovídá na otázky, jakým překážkám
v minulosti čelili muži, kteří milovali muže, a ženy, které milovaly
130 svědectví z Kuby
ženy, či kdo byli první lidé v Československu a Maďarsku, kteří se
rozhodli vést etický boj za vlastní důstojnost a právo na sebeurPříběhy kubánských disidentů a aktivistů, kteří bojovali a bojují
čení. Putovní výstava, která zavítala také na Slovensko a do Maza svobodu proti totalitnímu režimu na Kubě, dokumentujeme už ďarska, vznikla díky mezinárodní spolupráci a iniciativě slood roku 2017. Díky rozsáhlé spolupráci s Florida International
venské divadelní organizace Nomantinels. Rádi jsme se stali jejíUniversity v Miami a síti odvážných spolupracovníků, dokumenta- mi partnery.
ristů přímo z ostrova, se může veřejnost seznámit s více než 130
příběhy, které přinášejí svědectví o fungování režimu na Kubě,
Výstavu finančně podpořili: Europe for Citizens Fund of Programme, Visegrad Fund,
způsobech pronásledování či podmínkách v kubánských vězniFond na podporu umenia, Ministerstvo spravodlivosti SR.
cích. Letos se chystáme archiv Paměti národa obohatit o dalších
60 rozhovorů natočených mimo jiné v Miami a Madridu, které
patří mezi centra kubánského exilu. Plánujeme také vydat sborník Iconvenient Mobility 1945
obsahující vybraná svědectví v angličtině a španělštině.
Tématem putovní audiovizuální výstavy je nucená migrace milioProjekty v Bělorusku a na Kubě realizujeme díky podpoře programu Transition
nů obyvatel střední a východní Evropy po druhé světové válce.
Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Plánujeme natočit dvaceti pěti rozhovorů s pamětníky z pěti evropských zemí a poté je představit na výstavě umístěné na návěsu
kamionu. Projekt dokumentuje vzpomínky pamětníků jedné
Odsunuté děti
z největších evropských migračních vln, je ale zároveň dialogem.
Dialogem mezi generacemi i dialogem mezi kulturami, neboť
Již třetím rokem pokračuje mapování osudů českých Němců, kteří tazatelé jsou mladí lidé ze země původu pamětníků.
museli po druhé světové válce opustit Československo. Letos se zaměříme hlavně na pamětníky z Rakouska a někdejší Německé
Na projektu se podílejí partneři z České republiky, Slovenska, Německa, Polska
demokratické republiky.
a Chorvatska. Je realizován díky finanční podpoře Evropské Unie v rámci programu
Europe for Citizens.
Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR.
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1 – Putovní výstava Loading: Love (foto: Barbora Žentelová)
2 – Druhým rokem natáčíme svědectví běloruských
pamětníků represí. (foto: Dmitrĳ Drozd)
3 – Ztracené dětství zdokumentuje vzpomínky
ukrajinských pamětníků. (foto: Post Bellum Ukraine)

V každé době má smysl věřit,
že všechno dobře dopadne.
Ztracené dětství
Na Ukrajině zaměřujeme pozornost na pamětníky, kteří byli během stalinských represí nuceni strávit část dětství v pracovních či
nápravných táborech nebo speciálních osadách. Díky spolupráci
se lvovským muzeem Territory of Terror a naší sesterskou organizací Post Bellum Ukraine budeme moct v Paměti národa zveřejnit další svědectví a také vznikne nová výstava. Ta bude čerpat
z deseti letos natočených svědectví a loňských nahrávek zachycených v projektu Paměť Ukrajiny.
Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci programu
House of Europe.

Z Německa do Německa přes Československo
Uchováváme příběhy občanů někdejší Německé demokratické
republiky, kteří se pokusili utéct na Západ přes železnou oponu
v Československu. Obsahují smutné vzpomínky na většinou neúspěšné pokusy, zatčení československými pohraničníky a následné věznění v otřesných podmínkách východoněmeckých žalářů. Zaznamenáme i svědectví pamětníků, kterým byl před pádem
železné opony umožněn odjezd na Západ z pražské budovy západoněmeckého velvyslanectví. Ze vzpomínek pamětníků vznikne
kinosestřih, který budeme promítat na školách v ČR i v Německu.

www.hrdinove.cz

Projekt je realizován díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

Centrum pomoci Paměti národa nabízí
pamětníkům respirátory a ochranné
prostředky, nákupy potravin a drogerie,
doručení léků, pomoc při registraci
na očkování proti covid-19, možnost si
telefonicky popovídat.
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Divadlo PN chystá na léto příměstské tábory
Pro děti, které baví divadlo a historie, připravujeme na léto interaktivní program. Příměstský tábor Divadla Paměti národa je intenzivní týdenní workshop, kde se děti seznámí se základy divadelní práce a zároveň prozkoumají historický kontext událostí
srpna 1968. Tábor proběhne od 16. do 20. srpna 2021 a hlavním
tématem bude boj za udržení svobody a dění okolo Českého rozhlasu během ruské okupace. V průběhu tábora vznikne scénář
k závěrečnému vystoupení, a to za přispění výpovědí pamětníků.

Vzdělávací projekty,

Cílem programu je vytvořit bezpečné prostředí, které děti povzbudí k vyjádření svého názoru a kde budou moct hledat
společná řešení a navzájem se podporovat i motivovat. Divadlo
Paměti národa je místem setkávání různých generací, které
společně tvoří a přitom reflektují nedávnou českou historii.

zážitkové workshopy,

� divadlo.pametnaroda.cz

kinopříběhy,

Školy poprvé běží pro Paměť národa

čtenářské dílny,
semináře pro učitele
najdete a objednáte na
skoly.pametnaroda.cz

Letos poprvé mají školy možnost běžet pro Paměť národa, zúčastnit se školní výzvy a propojit tak dějepis s tělocvikem. Cílem
je společně naběhat co nejvíce kilometrů v období 1.–23. 5. 2021
a podpořit natáčení příběhů 20. století. Za každý uběhnutý kilometr věnují naši partneři 1 Kč na natáčení vzpomínek pro Paměť
národa. Žáci a studenti doslova každým svým krokem přispějí
k zachycení jejich osudů. Všechny zúčastněné školy získají
diplom a školy s největším počtem uběhnutých kilometrů také
hodnotné pamětní mince.
� behpropametnaroda.cz/pro-skoly
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Gymnázium
Paměti
národa

se věnovat celostnímu rozvoji studentů,
bude klást důraz na pisatelskou gramotnost
a prezentační schopnosti, mediální
gramotnost a bude se tam učit moderně.

O tom, co nová škola
nabídne a jaká je její vize,
jsme mluvili s ředitelem
školy Salimem Muradem.
Proč jste se stal ředitelem GPN?
Co vás přimělo přihlásit se do
výběrového řízení a čeho byste rád
na této pozici dosáhl?
Kvůli příběhům. Kvůli tolika úžasným
svědectvím o statečnosti, kvůli tomu, jak
Paměť národa dokáže zprostředkovat nedávnou minulost dalším generacím, což je
něco, co v našem školství vůbec není samozřejmé, bohužel. Posledních dvacet let jsem
se věnoval zejména přípravě učitelů Výchovy
k občanství a ve výuce jsme se studenty pracovali právě s výbornými materiály Post
Bellum. Navíc, když byla otevřena pobočka
Paměti národa v Českých Budějovicích, tak
se mí studenti sami stávali těmi, kdo natáčí
pamětníky, a s nadšením nám o tom vyprávěli v hodinách.
Dobře vím, jak výukové materiály Post
Bellum fungují ve výuce, to je společně
s entuziasmem, zaujetím pro historii
a ochotou dělat něco „navíc“ tím, co jsem na
lidech kolem Post Bellum obdivoval a co mě
přitahovalo. Uplynulých dvacet let pro mne
byla realizace moderních výukových metod
častěji tím, co šlo dělat spíše navzdory než
pomocí našeho systému přípravy budoucích učitelů, a i to rozhodlo, proč jsem do
toho šel, když mě nezávisle na sobě několik
přátel z Newyorské univerzity v Praze upozornilo na vypsané výběrové řízení, o němž
bych jinak netušil. Do výběrového řízení
jsem se přihlásil s vůlí pomoci dobré věci,
a když jsem se později seznámil s principy
a hlavními tezemi Školního vzdělávacího
programu, tak jsem byl nadšen, u toho jsem
chtěl být!

Co nabídne výjimečného/jiného než
ostatní stávající gymnázia?
Gymnázium Paměti národa nemusí
nutně dělat „vše jinak“, máme u nás mnohá
dobrá gymnázia, kde se výuka daří,
a i v mezinárodním srovnání se nemusejí
stydět, právě k těm by se Gymnázium PN
chtělo zařadit. Přesto věřím, že tím, čím se
bude navíc odlišovat, je současný způsob
komunikace důležitých témat, která se týkají minulosti téhle země, lidí a jejich příběhů, které je třeba znát i pro budoucnost,
příběhů, které se týkají hodnot, jako je svoboda, lidská důstojnost, témat, jako je identita. To jsou věci, které by měly tvořit
předmět Paměť národa. Výjimečná budou
též setkání a debaty s členy Expertní rady
Gymnázia PN, na ty se velmi těšíme. Pokud
bych měl jmenovat ještě alespoň jednu další
věc, pak je to mezigenerační vzdělávání,
kterému se zakladatelský tým školy v Post
Bellum věnuje a které se stane i součástí
kurikula na gymnáziu.
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Ředitel gymnázia Salim Murad

Gymnázium je čtyřleté a měsíční
školné je 7000 Kč. Počítá se
do budoucna se stipendĳními
programy?
Celý tým gymnázia se shodne na tom, že
právě takový stipendĳní program je velmi
důležitý a první dokument, na kterém jsem
se podílel, měl vztah právě ke stipendĳníGPN otevře své brány prvním
mu programu. Pokud se žáci mají učit vzástudentům v září 2021. Mohou se
jemně si pomáhat, pak i gymnázium by
ještě studenti hlásit na tento školní
mělo být vedle akademické výtečnosti nerok? A kde se gymnázium nachází?
seno i ideou samo nebýt netečné k druhým,
Gymnázium sídlí v Opatovické ulici
k těm, kteří se z různých důvodů dostanou
v centru Prahy a studenti se ještě hlásit
do nouze nebo by si nemohli školné dovolit.
mohou! Budeme přĳímat uchazeče i ve
Byl jsem velmi rád, že tato idea byla vůbec
druhém kole přĳímacího řízení, sledujte
první, kterou jsme s některými členy Exprosím web gymnázia, kde o přĳímacím
pertní rady Gymnázia PN diskutovali, a to
řízení, ale i o životě gymnázia informujeme. díky tomu, že nás sami kontaktovali a chtěli, aby princip stipendia byl součástí myšMůžete jmenovat některé významné
lenky vznikajícího gymnázia, a někteří byli
osobnosti z Expertní rady GPN nebo
ochotni tuto myšlenku i podpořit finančně,
prozradit jména pedagogů?
za což jim patří veliký dík. Nicméně i v tomV současné době se chýlí k závěru výbě- to jsme na začátku.
rové řízení na pedagogický sbor, kterým nás
tak skvěle provází zástupkyně paní Jana
Kde vidíte sám sebe a GPN
Ter-Akopow Čemusová, které patří veliký
za několik let?
dík nejen za výběrové řízení. Post Bellum
Vidím se jako občan země, kde si lidé
a hodnoty, které reprezentuje, jsou důležité věří a chtějí znát jeden druhého, zajímají se
pro mnoho vynikajících pedagogických
o místo, kde žĳí, a jsou ochotni za něj nést
osobností, prosím, považte, že se o práci
odpovědnost. Veřejný prostor v takovém
profesora, profesorky na Gymnáziu Paměti místě se utváří na základě otevřené demonároda ucházelo více než 160 zájemců. I to
kratické debaty, kterou občané vedou neje dobrým příslibem toho, že se škole podaří předpojatě, se skutečným zájmem o názory
naplnit své cíle. Samozřejmě pro nás, co
a potřeby druhých a u vědomí toho, že
jsme se k realizačnímu týmu přidali, je záprávě respekt ke svobodnému dialogu
jem nejen pedagogické veřejnosti, ale
společně s úctou k lidským právům jsou
i mnoha příznivců Post Bellum zavazující.
tou největší hodnotou svobodného světa,
Jaký je hlavní záměr GPN, jak vznikla
Pokud jde o Expertní radu Gymnázia PN, kterou stojí za to hájit. Věřím, že díky
myšlenka takovou školu otevřít?
tam je celá řada vynikajících osobností, kte- hodnotám, které zakladatelé vetkli gymJaká bude koncepce výuky?
ré toho hodně dokázaly nejen na akadenáziu do vínku, to mohou být právě stuMyšlenka na vznik gymnázia se zrodila
mickém poli, ale i svými postoji, a životním denti a studentky gymnázia, kdo se o taz debat Mikuláše Kroupy, Magdaleny Bene- příběhem mohou naše studenty inspirovat. kovouto zemi může zasadit. Pokud tou
šové, která vede vzdělávací projekty Post
Velmi si vážím toho, že už nyní se členy exzemí nemá být Utopie, ale Česká republika,
Bellum, Hanky Hniličkové a didaktika gym- pertní rady můžeme spolupracovat. Prosím, pak Gymnázium Paměti národa a další
názia Andreje Novika. Podle jejich vize gym- podívejte se na seznam členů rady na strán- podobné školy a projekty takové úsilí nenázium bude mít humanitní zaměření, bude kách školy: gymnazium.pametnaroda.cz.
smí vzdát. �
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Telegraficky

Paměť národa #11

1 – Připravovaná mobilní aplikace přinese to
nejzajímavější z Paměti národa do vašeho telefonu.
2 – Nový podcast Paměti národa natáčí dvojice
Jan Dobrovský a Jindřich Šídlo.

Nová aplikace brzy ve vašem telefonu

Dobrovský & Šídlo věcně, vtipně, zasvěceně a s nadhledem

Dokončujeme mobilní aplikaci Paměť národa. Uživatelům nabídne články z Magazínu Paměti národa, přehledný archiv rozhlasového pořadu Příběhy 20. století a kalendář aktuálních výstav
a událostí. Aplikace bude dostupná začátkem léta pro telefony se
systémy iOS a Android.

V době pandemie jsme nemohli pořádat setkání, diskuse, besedy,
přednášky. A tak vznikl nápad vytvořit nový audio pořad. Jeho autory jsou předseda Kolegia Paměti národa Jan Dobrovský a novinář
Jindřich Šídlo. Čtyřicet minut povídání o naší historické zkušenosti
najdete v Magazínu Paměť národa a v podcastových aplikacích.
� soundcloud.com/pametnaroda

Výstava Odchod 1991
Od 1. června do 31. července nabídneme na Dejvické ulici v Praze
velkoformátové fotografie odchodu sovětské armády dvou významných českých fotografů – Dany Kyndrové, která odjezd sovětských
vojáků dokumentovala od února 1990 do června 1991, a dosud nepublikované snímky Jindřicha Štreita z návštěvy komise pro dohled
nad stažením sovětských vojsk v Bruntále v dubnu 1990. Fotografie
doplní vzpomínky pamětníků na pobyt a odchod sovětské armády
z Paměti národa a statistické údaje týkající se 23leté okupace Československa, která skončila symbolickým odletem posledního sovětského vojáka 27. června 1991. Výstavu připravujeme ve spolupráci
s Ústavem pro studium totalitních režimů a městskou částí Praha 6.
V on-line podobě ji uvedeme na platformě Google Arts & Culture.

Nové knihy
Charta 77, Palachův týden, nálet na Prahu. Smrt Jana Masaryka,
hokejová pomsta nebo svědectví člověka, který viděl atentát na
Heydricha. Chcete slyšet příběhy lidí, kteří tyto události zažili?
Nová kniha Rok v Paměti národa v sobě spojuje osobní prožitky
a svědectví pamětníků s historickými prameny. Každá z kapitol se
váže k jednomu měsíci v roce, knížka je tedy kalendářem, ve kterém
si můžete připomenout české dějiny a jejich každodenní hrdiny. Publikaci vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

Připravovaná komiksová kniha Odsunuté děti přinese originální
výtvarné zpracování pěti příběhů německých dětí, které musely
� artsandculture.google.com/partner/memory-of-nations
po druhé světové válce opustit svá rodiště v Československu. Najdete v ní trpké vzpomínky na divoký odsun a masakr v Postoloprtech, ale i smířlivé příběhy prapraneteře skladatele Dvořáka a zaInstitut Paměti národa v Brně uvádí sérii debat
niklé šumavské farnosti. Scénáře k příběhům na základě nahrávek
dokumentaristy Jana Blažka vytvořil spisovatel Marek Toman, výPřipravili jsme sérii debat, které se konají formou on-line vysílání. tvarného zpracování se zhostili Magdalena Rutová, Fany Loubat,
Až to půjde, budou naživo v chystaném Institutu Paměti národa
Stanislav Setinský, Jindřich Janíček a Jakub Bachorík. Vydání kniv Brně. Vybraná témata v sobě spojují aktuální dění s historickými hy podpořil Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kuludálostmi, které jsou pro nás stále relevantní – debatovat se bude tury ČR a Ministerstvo zahraničí ČR. Vydává Post Bellum.
o politice 90. let a jejím dopadu na dnešek, o LGBT komunitě
v kontextu moderních dějin nebo o postavení ženy ve společnosti. � eshop.pametnaroda.cz
První ze série debat, věnovaná národnosti a sčítání lidu, se uskutečnila v dubnu. Rozebíralo se, co znamená uvádět při sčítání do
dotazníku svou národnost dnes a co to mohlo znamenat v minulosti, ale také, k čemu nás to zavazuje.
� institut.pametnaroda.cz/brno
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Petr Pudil

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
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Jan Dobrovský
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Knihy a komiksy, trička, tašky, dárkové předměty…
Nákupem podpoříte natáčení svědectví dalších pamětníků.
eshop.pametnaroda.cz

