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ožná jsme snivci nebo náfukové. Ale
do tří let chceme v Praze otevřít Institut Paměti národa. Skoro by se mi
chtělo citovat Svatopluka Čecha: „Malý je ten,
kdo má jen malý cíl.“ Cíl, ten my totiž máme velký. Věříme ale, že s námi budete souhlasit. Potřebujeme místo, kde se bude moderním a nápaditým způsobem připomínat zkušenost tohoto
národa s totalitními režimy 20. století. I proto,
aby se doba omezování svobod už nevrátila.
Těšíme se, že zúročíme šestnáct let naší
práce a hlavně tisíce silných a inspirativních
příběhů, které máme v archivu Paměť národa.
Chceme expozici, která 20. století představí
poutavě, využije moderní technologie, zaujme
vaše oči, zaměstná vaši hlavu a chytí vás za srdce.
Sestavili jsme projektový tým složený z renomovaných historiků, odborníků na vzdělávání
i zážitkové expozice, architektů, scénografů, stavařů, developerů a donátorů, který 28. října 2017
představí návrh možných lokací, podobu expozic
i vzdělávacích programů a návrh financování
provozu. Začínáme pracovat a je toho před námi
spousta. Držte nám palce.
Abychom nezapomněli: s členy Klubu přátel Paměti národa se brzy potkáme na dalším
společném výletě, tentokrát 16.–18. 6. v Krkonoších. Půjdeme po stopách událostí druhé
světové války, vystěhování Čechů i Němců a nemineme ani místa setkávání českých a polských
disidentů v osmdesátých letech. Pokud v klubu
ještě nejste, přidejte se k nám a uvidíte, že do Krkonoš se nemusí jezdit jen na lyže nebo za krásnými výhledy.
Díky „klubistům“ a našim dalším podporovatelům u nás v roce 2016 padlo hodně rekordů.
Zdokumentovali a publikovali jsme vzpomínky 740 pamětníků, zdigitalizovali jsme víc než
10 000 fotografií a dokumentů. Do našich vzdělávacích programů se zapojilo přes 3 300 dětí
ze 37 zapojených měst. Uvedli jsme 13 výstav,
vydali dvě publikace, uspořádali desítky akcí
a setkání. Historicky poprvé překročil náš rozpočet 20 milionů Kč. Podpora individuálních
a firemních dárců ale stále tvoří více než 2/3 našich příjmů. Podporovatelé jsou pro naši práci
absolutně nepostradatelní. Moc si Vaší podpory
vážíme a děkujeme za ni.

zpravodaj Paměť národa
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Uplynulo 40 let od vzniku dokumentu, v němž signatáři vyzvali
komunistický režim k dodržování lidských práv.
Co se jim po čtyřiceti letech vybaví, když se řekne Charta?

Období, kdy se hodně lidí
angažovalo pro dobré věci.

Konečně jsem se cítil
jako člověk.

Nepříjemnosti s StB, kterou
jsem nepustil do domu.

J I Ř I N A Š I K LOVÁ

M I R O S L AV P E T Ř Í Č E K

Z D E N Ě K K O T R LÝ

Radost.

Veselá doba.

Životní rozhodnutí.

H E L E N A K L Í M OVÁ

J A R O S L AV H U T K A

písničkář

majitel hudebního klubu Eden

Znovunabytí sebevědomí,
sebeúcty.

Čtyři a půl roku kriminálu,
Horní Slavkov, Mírov.

Kámen, který mi v té době
bezčasí spadl ze srdce.

socioložka

psychoterapeutka

filosof

spisovatel

S TA N I S L AV P I TA Š

předseda Rady Charity Opava

rocker, bývalý majitel klubu Bunkr

RICHARD NĚMČOK

Z D E N Ě K B Á R TA

Výslech v Bartolomějské.

Mravní imperativ.

Společenství.

Z D E N Ě K PAC E N A

VÍT BOHUMIL HOMOLKA

I VA VO D R Á Ž KOVÁ

IVO MLUDEK

úředník

básník

evangelický farář

výtvarnice

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

Příjemné čtení přeje
Jana Holcová

vydává Post Bellum, o. p. s.
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KOLEGIUM PAMĚTI NÁRODA
DISKUSNÍ SETKÁNÍ OSOBNOSTÍ
V E Ř E J N É H O Ž I VO TA

ANKETA

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.

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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NA KAŽDÉM ČLOVĚKU
ZÁLEŽÍ
S Danielem Kroupou (68) o nedostatku demokratů
a post-faktuálním světě.

Zůstává pro vás Charta 77 stále
naléhavá, nebo jde už jen o historii?
Charta je naléhavá v Číně, Rusku a mnoha jiných
zemích, kde vládnou režimy, které nedodržují a nectí lidská práva. Česká republika přijala
Listinu základních práv a svobod a tento dokument umožňuje každému občanu domoci se jich
u soudu. A pokud se mu to nepodaří tady, může
se jich domoci ve Štrasburku. Ať se nám tedy
současný režim líbí nebo ne, nemůžeme o něm
říci, že neuznává liská práva, k jejichž obraně
byla Charta 77 založena. V tomto ohledu už její
zakládající texty aktuální nejsou, a je to dobře.
Pak je tu ale druhá věc. Politické poměry závisí
na ochotě občanů vstupovat do politiky a angažovat se ve veřejných záležitostech. Jak říkával
Masaryk: „Demokracii máme, teď ještě abychom
měli nějaké ty demokraty.“
Myslíte, že jich v České republice
není dost?
Obávám se, že ne. Nebo se nedostatečně občansky projevují. Všimněte si, jak se začínají hospodářská a sociální práva nadřazovat lidským.
To je osvědčený způsob, jak měnit politické poměry nejprve navenek, postupně se to rozbují
do vnitřní politiky jako rakovina. Je to pohrdání
lidskými právy. Svobody, jako je svoboda shromažďovací nebo petiční, mají smysl pouze v případě, že lidé jsou ochotní je využívat.
Je ale takový způsob angažovanosti
efektivní? „Petent“ je dnes téměř
pejorativní slovo, kdo se o občanské
angažmá pokusí, je okamžitě
konfrontován úsměšky. S tím se
setkala i Kroměřížská výzva, iniciativa,
která hledá prezidentského kandidáta,
jíž jste členem.
Nejprve si člověk musí uvědomit, že když podepsal Chartu 77, rozhodně se ve svém okolí

nesetkával s nadšenou podporou. Většina lidí
měla strach, že na sebe upoutává pozornost
StB. Člověk tehdy podstupoval reálné riziko
i bez velké podpory společnosti. Dnes hrozí jen
to, že se vám někdo bude smát. Často mi to připadá jako v té filmové scéně Rozmarného léta,
v níž se kouzelník Arnošt snaží chodit po laně
a někdo lomcuje s tyčí, na které je to lano přivázané, a křičí: „Slezte dolů, vždyť spadnete!“
Totéž se děje s Kroměřížskou výzvou. Je to také
pokus chodit po laně a hned přiběhne několik
lidí, kteří začnou lomcovat. Ale stejně jako kouzelníku Arnoštovi nám nezbývá, než se o to pokusit. A když spadneme, zase se musíme zvednout a zkusit to jinak.
Není dnes občanské angažmá těžší
tím, že žijeme v tzv. post-faktuálním
světě? Slovem roku se v USA stal
výraz „post-truth“. Na faktech nesejde,
vítězí emoce.
Je to módní slovo, ale nevěřím, že jde o něco
nového, neznámého. V třicátých letech vznikl
ve společnosti pocit, že demokracie je v posledním tažení a lidstvo má na vybranou jen mezi
dvěma systémy – fašismem a komunismem.
Tato hnutí mnohem efektivněji, než se to děje
dnes, propagovala svoje ideje. A to neměla Facebook a Twitter. Ona tehdy byla tak efektivní proto, že na svou stranu získala významné
umělce. Uvědomte si, že významná část české
kultury tehdy byla komunistická. A tito lidé
šířili, často z naivity, naprosto zjevné lži. Když
například levicový spisovatel André Gide jel
v roce 1936 do Sovětského svazu a z hlubokého rozčarování pak napsal reportáž Návrat ze
Sovětského svazu, vrhla se na něj nejen francouzská, ale téměř celá evropská kulturní obec
a ukřičela ho. V době, kdy byl v Sovětském svazu hladomor, psal americký novinář Walter
Durant lživé texty, za které dostal v roce 1932

ROZHOVOR

Pulitzerovu cenu. Žil si za to v Moskvě nad
poměry. Chodil do hotelu Metropol, kde se
pořádaly orgie, jeho auto Buick mělo zvláštní
houkačku, kterou si vyžadoval přednost. Když
se později zjistilo, že lhal, Pulitzerova cena mu
byla odebrána.
Takže zůstáváte klidný.
V tomto ohledu ano. Věřím v sílu demokracie
a svobody slova. Možná, že se potvrzuje Marxova
teze, že dějiny se opakují, poprvé jako tragédie
a podruhé jako fraška.

Pak vás ale skutečně několikrát zatkli,
vyhrožovali vaší rodině. To už asi moc
úlevné nebylo.
Následovalo zatýkání a výslechy StB. Přišel také
nepříjemný nátlak a musím říci, že se týkal i našich dětí. Když mě jednou estébáci zatkli, řekli
mi, že zatkli moji ženu, děti odvezli do dětských
domovů a už je nikdy neuvidím. Snažili se tímto
psychickým nátlakem na mně vynutit přiznání
a svědectví proti přátelům. To byl asi nejhorší
okamžik, jaký jsem během těch výslechů zažil.

Kdybyste měl napsat nějakou
Chartu 77 pro dnešek, jaké téma
Kdy jste se vlastně poprvé dozvěděl
byste vyzdvihl?
o Chartě 77?
Věděl jsem od začátku o jejích přípravách od Vác- Já jsem takový text napsal. Můžete ho najít
lava Vendelína Komedy, který se toho účastnil. na internetu jako Demokratický manifest, což
byl původně podtiJenže 29. prosince se
tul. Já jsem jej nazval:
mi narodil třetí syn
Na každém člověku
a já měl spoustu stazáleží. Chtěl jsem se
rostí obstarat sám
postavit proti rozšířezbylé dva. Když Charta
nému pohledu na spobyla 6. ledna zveřejnělečenský řád, jako by
na, měl jsem zrovna
šlo o odosobněný výnarozeniny, přijel mě
sledek anonymního
navštívit Martin Pahistorického procesu
louš a přinesl ji s seevoluce. Pokud člobou. Podepsal jsem
věk je součástí dějin,
ji po poradě s mojí
tak nemůže vystoupit
ženou hned. Můj podnad ně a myslet si, že
pis ale někdo zničil
ví, odkud a kam dějiny
při domovní prohlídce
směřují. Já se domníStB, tak jsem jel krátvám, že liberálně dece na to na Břevnov
mokratický řád je třek Janu Sokolovi a poba vnímat jako jediný
depsal ji znovu. Proto
společenský systém,
byl můj podpis zveřej- Filozof, disident, signatář Charty 77. Po roce 1989 se stal
který ochraňuje hodněn až v květnu. Byla poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění
za Občanské fórum. V 90. letech byl poslancem za ODA, které
noty, které vyznáváme
to hektická doba.
v letech 1998–2001 předsedal. Dnes přednáší filozofii na FF UJEP
a které jsou dědictví
v Ústí nad Labem. (foto: Štěpán Hon)
řecko-římské a židovNebál jste se, že vás
sko-křesťanské tradizavřou a ona zůstane
ce. Jsou to hodnoty,
s dětmi sama?
jako je jedinečnost a důstojnost lidské osoby,
Proto jsem podepsal jenom já. Uvědomoval jsem
původní lidská práva, pravda, mír, demokracie…
si, že to může mít vážné důsledky, ale rozhodnuProto je třeba se o systém liberální demotí bylo dosti rychlé.
kracie zasazovat proti těm, kteří jej chtějí nahradit demokracií řízenou nebo přímou. Možná
Neměl jste tedy strach?
Naopak jsem pocítil velkou úlevu, protože je to systém poněkud těžkopádný, ale garantuje nejširší možnou míru svobody pro člověka
do té doby jsem stále předstíral jakousi loaa jeho tvořivost. A je to právě tvořivost, která
jalitu vůči režimu. V okamžiku, kdy jsem
přináší nové poznatky, kulturní a hospodářské
Chartu podepsal, už jsem věděl, že jsem s reinovace. Ovšem tohle celé funguje, pouze pokud
žimem v otevřeném konfliktu a nemusím nic
je to jako okurky naložené v určitém láku mopředstírat. Kdyby se rozhodli mě zavřít, pramálo by záleželo na tom, co dělám, prostě by rálních a duchovních hodnot. Pokud chybí práto udělali. To mi vytvořilo prostor svobodného vě tyto hodnoty, stává se společenská svoboda
prostorem nikoli pro svobodnou vůli, ale pouze
jednání, ve kterém jsem se už nezabýval hloupro zvůli a zlovůli.
postmi, které člověk dělal pro to, aby si někoho nerozhněval.
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CHARTA 77

Díry
v železné
oponě
Byl to moment, kterým se protrhla nehybná
normalizační mlha nad Československem. Letos
v lednu uplynulo 40 let od vzniku Prohlášení
Charty 77 - dokumentu, v němž signatáři
vyzvali komunistický režim k dodržování
lidských práv v zemi. Přinášíme příběhy o tom,
jak se Charta pašovala na Západ, o dobrodružné
spolupráci se západními diplomaty, nebo
reportáž ze setkání chartistů, které Kolegium
Paměti národa uspořádalo v pražské Lucerně.

K

úspěchu pomohla Chartě 77 na samém počátku metoda běžně používaná tajnými agenty. Za hranice
rozdělující západní a východní svět
vynesla její zakládající text Ilona
Drummová ve své paměti, neměla ho nikde
napsaný ani vytištěný. Myšlenky chartistů tak
bezpečně překonaly hranice a 6. a 7. ledna 1977
je souběžně publikovaly všechny hlavní západní
deníky.
Kromě Drummové na tom měl zásluhu spisovatel Pavel Kohout a německý diplomat Hans-Peter Riese. Ten přijel do Prahy poprvé v roce
1963 uspořádat společnou výstavu německého
výtvarníka Reinholda Köhlera s českými umělci. Vzájemné kontakty se upevnily především
v následujícím roce, kdy Riese začal působit
jako rozhlasový zpravodaj v Praze. Brzy se ale
dostal do hledáčku Státní bezpečnosti a v roce
1973 byl z Československa vyhoštěn kvůli tomu,
že „umožňoval českým umělcům vystavovat
v západním Německu a Švýcarsku a spisovatelům uveřejňovat různé hry a knihy“. Během osmačtyřiceti hodin se musel s manželkou a malou dcerou sbalit a zemi opustit.
Právě jméno Petera Rieseho padlo na jedné
z utajených schůzek zakladatelů Charty 77, když
přemýšleli, jak text úvodního prohlášení publikovat v zahraničí. „Mělo to přímo olbřímí háček,“
popisuje schůzku spisovatel Pavel Kohout v knize
Kde je zakopán pes. „Text musel být přirozeně dodán redakcím oklikami, a proto s velkým časovým
předstihem, ale uveřejněn směl být až čtyřiadvacet hodin po odevzdání adresátu, aby mohly československé orgány jako první a nikoli pod tlakem

vyvinout případnou pozitivní iniciativu. Smyslem
všeho byl pokus o navázání dialogu. Publicita pak
měla znemožnit falešné interpretace.“
Prvním úkolem tedy bylo přimět západní
média, aby mezi sebou nezávodila v tom, kdo
zajímavou zprávu zveřejní jako první. Druhým
úkolem bylo vymyslet, jak jim text Charty předat. Tehdy si Kohout vzpomněl na Rieseho,
o němž věděl, že má kontakty na redaktory západních médií. Stačilo vymyslet, jak text dostat
přes hranice. Štěstí bylo, že v té době pobývala
v Praze na vánoční návštěvě Ilona Drummová, která byla provdaná do Bavorska. Kohout ji
pozval k sobě do bytu, předložil jí text Charty
77 a Drummová se jej naučila nazpaměť. Státní
bezpečnost tak neměla šanci pašování dokumentu za hranice odhalit.
Po návratu do Německa se Drummová
sešla s Riesem a text mu nadiktovala. On pak
obvolal své známé novináře z evropských deníků, sešel se s nimi a prohlášení jim předal. Dne
7. ledna 1977 tak vyšlo současně v listech The
New York Times, Corriere della Sera, Frankfurter Allgemeine Zeitung a dalších. Západní
svět se dozvěděl, že se totálně znormalizované
Československo začíná občansky probouzet
a usilovat o znovunabytí základních lidských
a občanských práv.
O Chartě 77 by se nikdo nemusel dozvědět. StB by s jejími signatáři a mluvčími rychle
zatočila, kdyby se nedařilo její prohlášení a dokumenty pašovat do zahraničí a tam je uveřejnit. Jedním z důležitých „poštmistrů“ přes železnou oponu se v 80. letech stal historik Vilém
Prečan.
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1987 –desáté výročí Charty 77, konference v Kodani, Vilém Prečan vpravo
(foto: archiv Viléma Prečana / Paměť národa)

POŠTMISTREM PŘES
ŽELEZNOU OPONU

Historik Vilém Prečan zpočátku patřil mezi
reformní komunisty. Po srpnových událostech
v roce 1968 se ale podílel na zmapování sovětské okupace Československa v dokumentu
Sedm pražských dnů, 21.–27. 8. 1968, čímž v komunistické straně upadl v nemilost a byl vyloučen z Akademie věd. Pracoval pak jako topič,
vrátný a šatnář.
V únoru 1975 napsal Gustávu Husákovi, Jaromíru Obzinovi a Vasilu Biľakovi krátký dopis,
v němž jim sdělil, že už pět let nemůže vykonávat svou práci a uplatňovat svá lidská a občanská
práva a že je načase, aby se on a komunistický
režim – který zmínění vrcholní funkcionáři reprezentují – v klidu rozešli. Končil dotazem, zda
může bez nebezpečí dalšího trestního stíhání
vyjednávat se zahraničními institucemi o emigraci. Namísto odpovědi následovala domovní
prohlídka, při níž mu estébáci zabavili část archivu, exilové Listy nebo desítky výtisků Tigridova Svědectví, které ještě nestačil distribuovat.

Zatčení unikl díky tomu, že bylo krátce
před koncem jednání o Závěrečném aktu v Helsinkách 1. srpna 1975 a z Moskvy zazněl obecný
příkaz „nerušit slavnostní ovzduší“ schůzky
nejvyšších představitelů 35 signatářských států. Na konci srpna 1975 pak na Západě vyšel
Prečanův otevřený dopis světovému kongresu
historiků v San Francisku, v němž informoval
o situaci historiků v normalizovaném Československu a požádal kolegy o solidaritu. Šťastnou
shodou okolností to nebyla poukázka do vězení,
ale začátek cesty, na jejímž konci po jedenácti
měsících držel v rukou pasy pro celou svoji pětičlennou rodinu.
TA J N Ý K A R AVA N
A KÓ D OVAC Í K N I H A

Usadil se v západním Německu a postupně se
zapojil do exilových aktivit. K pašování dokumentů a knih využíval dvojího spojení. Nejrozsáhlejší kanál do jara 1981 udržoval Jan Kavan.
Šlo o „zájezdy“ s karavanem, kterým se asi čtyřikrát do roka pašovaly knihy a korespondence

CHARTA 77

a na zpáteční cestě větší zásilky samizdatové literatury. Kromě toho Kavan organizoval i častější kurýrní dopravu korespondence. Jeho karavan byl ale 28. dubna 1981 zadržen na hranicích
s Rakouskem. Jako další spojky Prečan využíval
několik západních diplomatů – kulturního referenta velvyslanectví SRN Wolfganga Scheura,
kanadského diplomata Petera Bakewella a prvního tajemníka západoněmeckého velvyslanectví Petera Metzgera.
Například s Wolfgangem Scheurem se Vilém Prečan potkával vždy v nějakém německém
městě poblíž hranic a kromě toho posílal listovní zásilky prostřednictvím kurýrní pošty velvyslanectví. Wolfgang Scheur pak rozdal poštu či
zásilky přímo lidem z disentu nebo část tašek
s knihami a časopisy složil v garáži rodinného
domku Josefa Opatrného v Praze 4, který fungoval jako další z distributorů. Balíčky pro Václava Havla přebíral jeho bratr Ivan nebo švagrová
Dagmar.
Hlavním adresátem na druhé straně železné opony ale byla socioložka Jiřina Šiklová.
Pro nejtajnější sdělení používali kódovací pomůcku. Než Vilém Prečan emigroval, koupil dva
výtisky jedné nenápadné knihy a jeden z nich
dal Jiřině Šiklové. Když potřebovali něco zašifrovat – například jméno nebo adresu –, napsala
se jen čísla. Označovala stránku v knize, řádku
a příslušné písmeno v řádce.
Kromě toho se Vilém Prečan už od počátku
emigrace snažil ve spolupráci s německými univerzitami a akademickým ústavy založit středisko, kde by se samizdaty a dokumenty Charty
archivovaly, množily a distribuovaly. Dlouho
však nebyl úspěšný. Jeho návrhy byly odmítány
jako příliš aktivistické.
Až v roce 1985 přišla zpráva od Jiřího Pelikána, který žil v italském exilu, že americký
prezident Ronald Reagan dal podnět k založení nadace National Endowment for Democracy (Národní nadace na podporu demokracie),
a tak se pokusili získat podporu u Američanů. Těm se ale návrh Viléma Prečana a jeho
kolegů zdál naopak málo angažovaný. Českoslovenští exulanti tak uspěli až na podruhé,
když dokázali, jak čilé kontakty s disentem
udržují. Na každý rok působení obdrželi 50 tisíc dolarů.
P O D P O R OVA L A N Á S
NEPŘÍMO I CIA

V roce 1986 tak mohlo vzniknout Československé dokumentační středisko. Zakládajícími členy byli Jiří Gruša, František Janouch, Josef Jelínek, Ivo Kunstýř, Ivan Medek, Jiří Pelikán, Karel
Schwarzenberg, Pavel Tigrid a Ľubomír Ďurovič.
Předsedou se stal Jan Vladislav, vedoucím Vilém Prečan. Sídlo poskytl Karel Schwarzenberg

na svém zámku v Scheinfeldu. Tam se rukopisy
zasílané z Československa kopírovaly a posílaly
do knihoven, které o ně měly zájem, do exilových
nakladatelství Index, Rozmluvy, Sixty-Eight Publishers a dalším zájemcům.
Vedle toho Vilém Prečan dále fungoval
jako „poštmistr“. Staral se o písemný kontakt
bezpečnou cestou skrz železnou oponu, čilý
kontakt udržoval s Václavem Havlem (v roce
2012 vyšly jejich dopisy souhrnně pod názvem
Václav Havel – Vilém Prečan: Korespondence
1983–1989; kniha má více než osm set stran)
a mnoha dalšími disidenty.
O tom, že Československé dokumentační
středisko podporovala i CIA skrze organizaci
International Literary Center, která zdarma
poskytovala především zakázané knihy, mluví
Vilém Prečan otevřeně.
„Kolem peněz se vždycky nadělalo spoustu
řečí, i v předcházejících exilech. Teď mám na mysli většinovou společnost. Snad ale nepanuje názor, že se všechna práce exilu a disentu obešla
bez zahraniční podpory, nebo že když jsme potřebovali peníze, vzali jsme si lopatku a smetáček a šli je nabrat na ulici,“ vyprávěl v roce 2012
v rozhovoru pro časopis Respekt.
Kromě oněch 50 tisíc dolarů tak získávali
desítky výtisků knih od exilových nakladatelství, které opět nakupovala International Literary Center.
Další finance pro disent Vilém Prečan získával od západních médií. „Zastával jsem tvrdé
stanovisko, že nikdo nesmí využívat bezprávného postavení samizdatových autorů a publikovat
jejich texty bez honoráře. A skutečně BBC i Svobodná Evropa řádně platily, bylo to třeba třicet
liber nebo šedesát marek za text, ale v přepočtu
na koruny to hrálo určitou úlohu.“
DÍRY V ŽELEZNÉ OPONĚ

Pověst Husákova Československa jako totálně
znormalizované země se tedy díky spolupráci
Viléma Prečana, dalších „poštmistrů“ a kurýrů
s disidenty začala proměňovat. Chartisté mohli vést živý dialog a spolupracovali například
s různými mírovými hnutími na Západě, která
svými postoji významně ovlivňovali.
Jednou z hlavních myšlenek Charty 77 totiž
byla zásada, že „není vnějšího míru mezi státy
bez míru vnitřního“. A ukazovala to na jednotlivých příkladech.
„Bylo to důležité proto, že mírové hnutí bylo
zčásti velmi levicové a tolerovalo sovětskou agresivitu; zčásti bylo dokonce ovlivňováno a manipulováno ze Sovětského svazu,“ vysvětluje Vilém
Prečan ve zmíněném rozhovoru. „Charta 77 přispěla i myšlenkami k hledání cest, jak překonat
rozdělení Evropy a světa.“
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foto: Barbora Mráčková, Karel Cudlín, Ondřej Němec

Spousta z těch asi dvou set lidí se tam hodně
smála a objímala. Někteří se totiž viděli
po deseti i více letech. A viděli se rádi.
Na setkání signatářů Charty 77 v pražské
Lucerně, které se odehrálo letos v lednu, byla
přítomná hlavně radost. A možná i (ne)vyřčená
vděčnost – za to, že se lidé, které něco spojuje,
mohou zase potkat. A žít ve svobodě. Charta před
40 lety oslovila a svým obsahem spojila možná
až překvapivě rozdílné osobnosti, politické
názory, lidi různého vzdělání nebo profese,
z různých koutů Československa i mimo něj.
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VZDĚLÁVÁNÍ V POST BELLUM

ŠPRTY NEBEREME

My jsme to nevzdali je vzdělávací
portál pro učitele určený k výuce
moderních dějin. Co tomu učitelé
říkají, používají ten web?
Jasně že ano. Je to po Paměti národa nejnavštěvovanější web Post Bellum. Teď jsme mu udělali
nový design, rozšířený obsah, videa, optimalizaci pro chytré telefony a tablety. S propagací téhle nové verze ve školách začínáme, takže větší
odezvu teprve čekáme.

Magdaléna Benešová spolupracuje s Post Bellum už 6 let. Vede
vzdělávací projekty Příběhy našich sousedů a workshopy pro děti
a dospělé, má „na triku“ i portál pro učitele My jsme to nevzdali.
Lze se podle ní demokracii a úctě k lidským právům naučit?

Vzdělávací projety tě baví –
nebaví? Asi poněkud hloupá
otázka, ale ty si s ní poradíš, viď?
Jasně že baví! Nejvíc asi různorodost a svoboda. Ta práce vytváří
velký prostor pro nové nápady,
vylepšování. Občas se podaří dostat se ke spontánní zpětné vazbě,
která potvrzuje, že naše práce má
smysl. Třeba nedávno – na prezentaci soutěže pro žáky 8. a 9. tříd Příběhy našich
sousedů v Chomutově jsem si dávala limonádu
a vedle mě stál jeden osmák, tak jsem se zeptala: Tak co? Co tomu říkáš? „Mám pocit, že se mi
poprvé v životě něco povedlo.“ Tak to je z pedagogického hlediska naprostá pecka! Představ
si, ten žák má třeba čtyřky, pětky z písemek
a zkoušení u tabule. Co asi z něho jednou bude?
A pak se připojí do týmu, kde učitelka a žáci
jsou tak trochu na stejné úrovni, všichni se učí,
pracují v týmu. A on uspěje. Fakt se mu to povede. V projektu se podaří uspět i těm dětem,
které v běžné výuce mají problémy. To vědět je
velká vzpruha.
To je dobrý, ale přece to není projekt
pro pětkaře, ne?
Jasně že je! Šprty nebereme!
Fakt? Děláš si ze mě legraci!?
No tak bereme, právě že bereme každého. To
nejlepší na tom celém je, že i když se při tom
žáci bezvadně učí dějepis, považuji to za vlastně
vedlejší, což se nesmí dozvědět ředitel Kroupa,
nebo zešílí.

O co jde v těch workshopech? Proč by
učitelé a rodiče měli chtít, aby se děti
něčeho takového zúčastnily?
Není to nic světoborného, ale funguje to. Jedná se o divadlo, které hrají účastnící semináře – žáci, naši lektoři a někdy i učitel. Na čtyři
hodiny obsadí role sedláků nebo chudých
rolníků, studentů v roce 1948 nebo třeba katolických disidentů. Vžívají se do jejich situace,
rozhodují se třeba, jestli vstoupí do JZD nebo
prozradí něco na svého kamaráda u výslechu
StB. Vytvořili jsme workshopy o normalizaci,
50. letech, kolektivizaci. Všechny se nějak týkají
lidských práv. Metodě, kterou při workshopech
používáme, se říká výchovná dramatika, a ve
školách se zatím využívá málo, protože je nová
a o něco náročnější než klasický výklad. O těchto workshopech se nejvíc dozvíte a objednat si je
můžete na www.postbellum.cz.

Tak o čem to tedy je?
Příběhy našich sousedů děti učí:
nevzdat práci, která je dlouhodobá, dotáhnout ji do konce, spolupracovat v týmu, řešit konflikty,
zorganizovat se, naplánovat si práci. To jsou tzv. měkké dovednosti,
které jsou pro jejich budoucí profesní i osobní život nedocenitelné.
Děti se v projektu taky učí kritickému myšlení, tomu, být schopný přijmout
zpětnou vazbu, prezentovat svou práci, mluvit
na veřejnosti. To by se měly ve škole učit pořád,
ale děje se to zatím velmi výjimečně.
Jak se daří získávat pro Příběhy našich
sousedů zřizovatele škol – města či
městské části?
Nejlépe nám funguje, když máme na místě člověka, který je pro ten projekt nadšený a dokáže
to tam rozhýbat a prosadit. Takže kdyby se někdo z našich podporovatelů nebo z Klubu přátel
Paměti národa chtěl zapojit a domluvit realizaci Příběhů našich sousedů ve svém městě, tak
za to budeme rádi! Spolupráce s městy – někde
to jde skvěle, jinde příšerně. Když máte přesvědčit třeba starostu zvoleného za komunisty, tak to dopadne blbě. Ale sem tam narazíme
i na natvrdlé ze všech ostatních stran. Ale to je
vlastně celkem normální. Záleží spíš na lidech
než na jejich stranách. Už máme asi pětatřicet
zapojených měst, přehled je na našem webu
pribehynasichsousedu.cz. Pochlubit se můžeme tím, že se do projektu zapojily přes čtyři tisíce žáků a stovky učitelů. To je to, na čem záleží.

Který workshop máš ráda a proč?
Asi Den, kdy se mlčelo. Je o české vesnici během kolektivizace. A proč? Protože ten příběh
ze skutečné vesnice se skutečnými sedláky mě
zasáhnul. Je tam jedna chvíle, na kterou nemohu zapomenout. Z vesnice se musí vystěhovat
na příkaz komunistických úřadů jedna rodina,
které všechno sebrali. Mají malé dítě a čeká je
velmi dlouhá cesta. Nemají co jíst, čím nakrmit
hladové dítě. Nikdo z vesnice jim neprodá ani

deci mléka, protože vědí, že by měli za pomoc
kulakům sami problémy.
Připravujeme pro workshopy nějaká
další témata?
Teď hodně sháníme peníze a to nás asi nejvíc
brzdí. Ale to k tomu samozřejmě patří. Něco
stojí vývoj, něco realizace. Rozjíždíme speciální workshop pro firmy, který je udělaný jako
team building. Nevěnuje se přímo dovednostem
ve firmě, ale je zaměřen na občanskou statečnost. Vývoj máme hotový. V několika firmách
jsme to otestovali a funguje to skvěle. Máme
z toho radost! Peníze z firem pak slouží k tomu,
abychom mohli workshopy zaplatit na školách.
Je možné naučit někoho demokracii
a lidská práva? Myslím tím, copak jde
vyučovat o hodnotových postojích?
Ty přeci buď zastáváme, nebo ne.
Samozřejmě. Nejde jenom o to, aby děti věděly,
co slova demokracie a lidská práva znamenají, je
důležité, aby nad nimi přemýšlely, mluvily o nich
a postupně vytvořily svůj vlastní postoj. A co víc,
chápaly, že o výsady spojené se svobodou mohou
kvůli lhostejnosti přijít. Příběhy jdou hlouběji,
autenticky a komplikovaně k jádru než stručné
fráze učebnic. Dějepis bez příběhů vám za chvíli
leze na nervy. Letopočty se unudíte k smrti. Příběhem dokážete oslovit, zasáhnout a vysvětlit,
co jsou to lidská práva a jak důležitá jsou.
M AG DA L E N A B E N E Š OVÁ

magdalena.benesova@postbellum.cz
Lektorka angličtiny v několika jazykových školách, učitelka
na sídlištní základce, školitelka, metodička a skautka se
vzdělávacím projektům v Post Bellum věnuje už 6 let. Kromě toho
má tříletého Vítka a baví jí portugalština, improvizační divadlo,
výlety a kafíčka.

V Z D Ě L ÁVÁ N Í V P O ST B E L LU M

Snažíme se vzdělávat všechny možné skupiny: žáky, studenty
i dospělé – učitele a vysokoškolské studenty pedagogických fakult.
Naším největším projektem, který probíhá po celé České republice, jsou Příběhy našich sousedů, zaměřené na žáky 8. a 9. tříd.
Máme také nově vylepšený a rozšířený web My jsme to nevzdali.
Je to on-line učebnice, kde jsou kapitoly z našich dějin postavené
na příbězích pamětníků. Dále vymýšlíme a realizujeme zážitkové
workshopy, při nichž může pracovat třeba celý den školní třída
a poznávat naši historii trošku jinak a více osobně. Pro učitele realizujeme jednodenní semináře a letní školy. A nově také rozjíždíme
naše workshopy ve firmách.



PRIBEHYNASICHSOUSEDU.CZ
M YJ S M E T O N E V Z D A L I . C Z

13

PAMĚŤ NÁRODA #3 – 04/17

14

15

TELEGRAFICKY Z PN

Plánujeme muzeum totalit,
které vyrazí dech
Institut Paměti národa

Inspirace k prázdninovým
toulkám
Zveme na nové výstavy i trasy naší aplikace

Myšlenkou vybudovat moderní muzeum totalit 20. století
žijeme v Post Bellum už mnoho let. Letos na podzim bychom
mu chtěli dát konkrétní podobu a představit jeho stavební
plán. Naším snem je otevřít za tři roky Institut Paměti národa.
Začali jsme na tom pracovat s projektovým týmem složeným
z renomovaných architektů, historiků, pedagogů a stavařů.
Chceme představit moderní interaktivní expozici, která
pomocí osobních příběhů zavede návštěvníka do historie
a ohromí jej. Držte nám palce.

Na léto připravujeme tři výstavy, které se budou
věnovat novým trasám aplikace Místa Paměti
národa. Začínáme červnovou výstavou v Plzni,
kde na třech nových trasách půjdeme po
stopách pamětníků z místní židovské obce, akce
Canonbury i osvobození americkou armádou.
Během prázdninových měsíců budou následovat
výstavy na Borůvkové hoře a v Malé Úpě, věnující
se spolupráci českého a polského disentu.
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Diskusní setkání osobností
veřejného života

Nad filmem strávili naši kolegové Viktor
Portel a Adam Drda poslední zhruba půlrok
života. A my jsme na ně pyšní! Ve spolupráci
s pražským Skautským institutem vznikl snímek,
v němž osm vedoucích otevřeně vypráví
o skautingu v ilegalitě, hlavně v letech 1970–1989.
Určitě nečekejte jednoznačné otázky a odpovědi.
Film má premiéru 23. dubna v Praze, ale můžete
si jej zapůjčit a promítat i ve vašem městě.


Pobočky Post Bellum vyrůstají
po celé republice
Rozvíjíme vzdělávací, dokumentační a mediální projekty
na krajské úrovni
Díky sbírce na Hithit a vám, kteří jste jejím prostřednictvím
přispěli, můžeme natáčet v kamerových studiích vzpomínky
i mimo Prahu! Tato studia se stanou součástí regionálních
center Post Bellum, která teď vznikají v Ostravě, Hradci
Králové a dalších městech. Vedle dokumentaristiky budou
pobočky připravovat projekty ve školách, besedy, promítání
nebo výstavy. S radostí přivítáme nabídku spolupráce, finanční
a jiné podpory v regionech. Budeme rádi, když se nám ozvete.

S K A U T S K Y I N S T I T U T. C Z / F I L M /
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foto: Barbora Mráčková

Skauti bez lilie
Jak se dalo čelit normalizačním tlakům?

Jak se po nástupu nového prezidenta Donalda Trumpa promění naše
transatlantické spojenectví? Máme očekávat ochlazení vztahů v rámci
NATO? O těchto a dalších otázkách bezmála dvě hodiny debatovali v březnu 2017 v Praze tři bývalí velvyslanci ČR v USA: Petr Kolář, Alexandr Vondra
a Michael Žantovský.
Diskusi uspořádalo volné sdružení Kolegium Paměti národa, které
sdružuje osobnosti českého veřejného, společenského a podnikatelského
života. Členy Kolegia spojuje sympatie k práci Post Bellum a vědomí odpovědnosti vůči odkazu těch, kteří se za cenu obětí nejrůznějším způsobem
postavili na obranu lidských práv. Jedním z cílů společenství je povzbuzovat veřejnou diskusi o hodnotách, na nichž je vystavěna dnešní společnost,
a snažit se v aktuálních souvislostech upozorňovat na možná ohrožení svobody a demokracie.
Vzhledem k tomu, že se letos konají parlamentní volby a čeká nás intenzivní kampaň před volbami prezidentskými, debatují každý měsíc na seminářích Kolegia kromě významných osobností různého zaměření také předsedové demokratických politických stran. Jsou to právě oni, kdo mají vůči naší
totalitní minulosti zvláštní díl odpovědnosti.
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Běh na 10 km, 5 km
i 1 km – běžíme
za všechny, kteří to
nevzdali. Připojte
se a pomozte nám
zachránit příběhy
pamětníků 20. století.

Aňa, Ester a Lela
Geislerovy

Poběžte taky!
z
.c
a
d
o
r
a
n
t
e
m
a
p
o
r
behp
Petr Pudil

Jan Dobrovský

Martin Bursík
Kateřina Bursíková Jacques

Projekt ﬁnančně podpořila MČ Praha 6.

