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Editorial

Paměť národa #10

Často se mne lidé z regionů ptají, co to
vlastně je Paměť národa. Znají sice naši práci, setkávají se s našimi projekty, ale mají
dojem, že jsme nějaké digitální statické muzeum. Snažím se jim vysvětlit, že Paměť národa není jen sbírka svědectví pamětníků
20. století, která se nás dotýká okrajově. Její
obsah nemůže nahradit žádný historický
výzkum, žádná nová populárně-naučná edice nebo nespočet dokumentárních filmů.
Paměť národa je především mozaika tisíců
zaznamenaných vzpomínek, které autenticky vyprávějí příběh utváření naší dnešní
společnosti. Ačkoliv už si toho třeba ani
nejsme vědomi, na zkušenostech minulých
generací jsme vyrostli a máme se o co opřít.
Paměť národa se nás tak týká osobně. Proto
chceme, aby byla přístupná co možná
nejširší veřejnosti a aby byla schopná
promlouvat k mladým lidem. S použitím
moderních audiovizuálních technologií se
ji pokusíme nově přiblížit napříč Českou
republikou v Institutech Paměti národa.
Stráž lidu, 8. září 1946: Článek o pomocné akci studentek Věry Kristové a Květoslavy Axmanové

Po téměř dvaceti letech práce chceme veřejnosti nabídnout místa
setkání s naší vlastní minulostí – Instituty Paměti národa.

Začneme v Brně, Hradci Králové, Olomouci
a Zlíně. Vznikne síť unikátních kulturně-společenských institucí, kde se budou
moci lidé setkávat nad svědectvím o 20. století. Jádrem budou multimediální expozice,
které odvyprávějí příběhy velkých i malých
moderních dějin. Ve vzdělávacím centru Institutu pak žáci a studenti získají širší
kontext nekončícího zápasu o demokracii.
Dokumentační středisko bude pokračovat
v zaznamenávání dalších svědectví, kromě
toho budou Instituty pravidelně pořádat
různá setkání a diskuse na aktuální témata.
Chceme, aby byly živými domy, kde se budou potkávat generace. Bez pomoci veřejnosti se však při jejich budování neobejdeme,
je to náročný projekt nejen po finanční
stránce. Pokud byste nám chtěli pomoci,
bližší informace najdete na webové stránce
ipn.pametnaroda.cz. Děkujeme za přízeň
a podporu.

Rozhovor

Martin Kroupa,
vedoucí regionálního rozvoje Paměti národa
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Anketa

Proč podporujete
Paměť národa?

Projekty organizace Post Bellum
jako Paměť národa mají velkou
zásluhu na historickém povědomí veřejnosti. Činnost, které se
věnují, je nesmírně důležitá, neboť národ, který ztratí paměť,
ztrácí i svou identitu. Zároveň je
tu i nepřehlédnutelná shoda
symboliky. Moneta byla totiž
v římské mytologii bohyní paměti
a vzpomínek.
Tomáš Spurný, generální
ředitel Moneta Money Bank

Často, když řeším nějakou náročnou situaci, ať už v byznyse,
nebo v osobním životě, a myslím
si, že tím určitě končí svět, tak si
pustím podcast Příběhy
20. století. A hned vím, že moje
problémy jsou nic oproti situacím, se kterými se museli popasovat hrdinové těchto příběhů. Je
to pro mě opravdu ihned fungující protistresová první pomoc.
V dnešní společnosti málo nasloucháme starším lidem.
I s ohledem na dobu komunismu,
který pěstoval průměrnost, často
kolem sebe nevidíme moudré
a odvážné seniory, kteří nám mají
co předat. A proto jsem vděčný
za příběhy, které sbírá Post
Bellum. Čiší z nich emoce, opravdovost a zaznívají hlasy, které stojí za to slyšet. Paměť národa podporujeme ve firmě finančně, běželi jsme Běh pro Paměť národa
(díky za skvělý firemní teambuilding a společně vyplavené endorfiny), a když je možnost, poskytnu
i odbornou radu. A všem dalším
známým, ať už podnikatelům, či
vystresovaným lidem dnešní
doby, radím poslouchat podcasty
Příběhů 20. století, aby si uvědomili, že když to dali tito hrdinové,
tak my to dáme taky!

„Kdo zapomíná na své dějiny, je
odsouzen je opakovat,“ zní jedna
z variant překladu citátu George
Santayany. A protože moji předkové měli poměrně dramatickou
zkušenost s řáděním komunistické lůzy v roce 1948, já sám jsem
v komunistickém režimu prožil 25
let, v současné době bydlím
v obci, kde komunisty v jakýchkoli
volbách volí mezi čtvrtinou
a polovinou oprávněných voličů
a zároveň díky svobodnému ekonomickému prostředí vydělávám
více prostředků, než je pro prosté
uživení rodiny nezbytné, dělím se
s radostí s Pamětí národa v naději, že se přinejmenším dějiny
1939–1989 opakovat nebudou.
Robert Blíženec, sedlák
z Novohradských hor

Pavel Mrázek, zakladatel
a ředitel interiérového
studia Hezkey

Podpora Paměti národa byla pro
mě od začátku jasná a přirozená
volba. Vlastně jsem ani nemusela
přemýšlet nad konkrétními důvody. Odjakživa mě zajímaly příběhy
a dějepis byl mým nejoblíbenějším předmětem. Sdílení životních
příběhů podle mě patří mezi základní lidskou potřebu a jsem
ráda, že díky Paměti národa
mnoho osudů zůstane zachováno. Jsem vděčná Paměti národa,
že se snaží uchovat vzpomínky
jednotlivých pamětníků, které mě
obohacují a umožňují mně přemýšlet nad mým vlastním životem, současnou dobou i historií
a nad tím, jak bych se asi sama
v rozhodujících životních okamžicích zachovala. Svou podporou
mohu také přispět k ocenění lidí,
kteří jsou pro mě hrdiny a na které bychom neměli zapomenout.
Na druhou stranu mi pomáhá
i pochopit pohnutky lidí, kteří
z mého pohledu nebyli tak stateční. A navíc je úžasné, že se díky
Klubu Paměti národa můžu
s pamětníky setkat i osobně, vypravit se na místa spjatá s jednotlivými příběhy a v neposlední
řadě zažít inspirativní a nezapomenutelná setkání a diskuse
s dalšími podporovateli.
Markéta Vybíralová,
kulturoložka, organizátorka
koncertních turné

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 řadu publikací, CD a DVD, triček
a dárkových předmětů.
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Zapomenutá pomoc
dětem z východního
Slovenska

K osudu dětí ze zničených obcí na konci
války na východním Slovensku nebyly
lhostejné dvě olomoucké studentky. V létě
1946 zorganizovaly pomocnou akci, díky
které mohly děti nastoupit do školy
v Olomouci a některé z nich na Moravě
našly i náhradní rodiny. Příběh Květoslavy
Bartoňové a Věry Kristové zůstával
donedávna neznámý nejen kvůli jejich
skromnosti, ale i komunistickému režimu.

Severovýchodní Slovensko patřilo na konci
války k nejvíce postiženým oblastem. Tvrdé
boje Karpatsko-dukelské operace připravily o domov obyvatele mnoha vesnic. Nejhorší situace panovala v tzv. Údolí smrti,
jak vojáci překřtili údolí potoka Kapišovka
v okrese Svidník. Právě sem se v létě 1946
vypravily dvě spolužačky z Učitelského
ústavu v Olomouci Květoslava Bartoňová
a Věra Kristová.
Do dvou obcí, Nižná Pisaná a Vyšná Pisaná,
tehdy dívky vezly studentskou sbírku šatstva a dalších věcí. Většina tamních obyvatel
se zachránila před frontou evakuací, po návratu je ale čekal hrůzný pohled na trosky
domovů a stovky těl mrtvých vojáků.
„Z těch vesnic nezůstalo nic. Když jsme jimi
procházeli, museli jsme mít průvodce, který
věděl, že z cesty nesmíme ustoupit ani
o krok, protože tam byly nášlapné miny,“ vyprávěla paní Bartoňová. Obyvatelé žili
v provizorních staveních, ve kterých se v jediné místnosti tísnilo i několik rodin. „‚Vezměte si nás, vezměte si nás,‘ prosily nás děti,
protože to byli sirotci. Oni už neměli nikoho, byli sami,“ vyprávěla paní Květoslava.

Paměť národa #10
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Sirotci před zničeným domem
v obci Vyšná Pisaná.

Na zpáteční cestě do Olomouce vznikl
ve vlaku plán, jak by se traumatizovaným
dětem dalo pomoci pod hlavičkou pobočky
Československé společnosti. Přípravy
nemohly trvat dlouho, protože letní
prázdniny se chýlily ke konci a děti měly jít
do školy. Ty, které vybraly úřady, přĳely ze
Svidníku na konci léta 1946. Byly v zuboženém stavu, podvyživené.

komůrce. Vystěhovala se celá vesnice. Když na mě podívala a usmála se. Pořád ji vidím
jsme se vrátili, nic nezbylo,“ vyprávěla paní před sebou,“ vyprávěla.
Souchová, která se celý život domnívala, že
záchranu zorganizovala vláda.
V roce 2017 sepisovala své vzpomínky
na dětství, a když hledala informace o bojích
V Olomouci se jí ujal hospodář Ladislav
na Dukle, našla na webu Paměti národa vyŠvarc. S ženou vytvořili Parasce milující ro- právění paní Bartoňové. „Říkám si, proboha,
dinu, přesto se jí stýskalo po rodičích, které vždyť to je ta paní, na kterou pořád myslím,
zůstaly na Slovensku. Byla jedním z dětí,
a ona ještě žĳe!“ popsala své překvapení.
které domů jezdily na prázdniny. Švarcovi se
Díky nasazení studentek měly děti ve věku o ni starali čtyři roky. Dospívající dívka se
Týden nato už stála v jejím nemocničním
od 6 do 14 let zajištěné jídlo, ubytování v ro- jim snažila odlehčit, chodila na brigády,
pokoji. Po sedmdesáti letech se znovu sedinách, lékařskou péči. O třináct dívek se
a jakmile to bylo možné, osamostatnila se.
tkala se svou zachránkyní: „Objala jsem ji,
postaraly sestry voršilky, které je ubytovaly
přitiskla k sobě a řekla jsem: ‚Já jsem tak
ve svém klášteře. Ostatní děti našly nový
„Občas jsem se na ně chodila do rodin podí- strašně šťastná, že jsem vás konečně objevidomov v rodinách v Olomouci a v okolí, kte- vat a informovat se, jak se adaptují, ale nic
la.‘ A ona řekla: ‚No to není možné! To jsem
ré se přihlásily na výzvu Československé
víc. Záleželo mi na tom, aby byly v pořádku. si ani nemyslela, že jsem na vás tak zapůsospolečnosti, některé z nich děti bez rodičů Aby se učily a měly z toho něco,“ vysvětlova- bila,‘“ popisuje Anna setkání.
adoptovaly.
la paní Bartoňová, jak udržovala kontakt
s dětmi. Některé z nich zvala na návštěvu
k sobě domů, kde jim hrála na klavír.
Pátrání pokračuje
Děti vzpomínají
Mezi ně patřila také Anna Veichartová.
Redaktoři Paměti národa pátrali i po
Jednou ze zachráněných byla Paraska
Na Slovensku spávala na slámě, v Olomouci dalších zachráněných dětech a zjistili, že
Souchová. Bylo jí čtrnáct, když odjela.
ji prý po horké koupeli uložili do voňavých jich pravděpodobně žĳe už jen třináct – tři
Z dětství si vybavuje evakuaci před fronpeřin: „Slečna Axmanová (Bartoňová)
z Vyšné Pisané a deset z Nižné Pisané. Potou: „My jsme prostě šli pěšky, furt pryč.
za mnou chodila, jednou mě vzala k sobě.
drobněji budou mapovat i osud druhé mlaAž u jednoho sedláka jsme se složili v malé Hrála mi na klavír. Hrála krásně, vždycky se dé zachránkyně, Věry Kristové, později
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Studentky Věra Kristová (vlevo) a Květoslava Bartoňová (vpravo)
na dobových fotografiích z maturitního tabla.

Adámkové. Po odvysílání dokumentu Příběhy 20. století a publikování příběhu se
ozvala její vnučka Stanislava Kubišová.
„Moje babička už nežĳe. Byla hluboce lidský člověk. O letech 1946 a 1947 se u nás
často mluvilo. Její tatínek legionář pracoval
u dráhy. Dbal na to, aby viděla celé Československo ještě před druhou světovou
válkou. To byly takové příběhy, co vyprávěla, jeden vedle druhého. A mezi nimi i ten
o tom, jak bylo po válce vhodné nějak pomoci oblastem, které byly nejvíce zasaženy,“ popsala paní Kubišová.

první republiky a v jejím čele stály významné nekomunistické osobnosti.
V Olomouci to byl středoškolský profesor
Adolf Kubis, představitel Národní jednoty
pro východní Moravu, kterého pro jeho
vlastenectví po vypuknutí války zatkli nacisté a věznili v Buchenwaldu a Dachau.
Z veřejného života i Československé
společnosti se stáhl hned po nástupu komunistů k moci. Naštěstí se ve Státním
okresním archivu Olomouc zachovaly zápisy ze schůzí, které vypovídají o této akci
i o zapojení studentek Květy a Věry.

Květoslava Bartoňová získala u Československé společnosti důležitou záštitu a písemné osvědčení: „Květoslava Axmanová
Příkladná akce česko-slovenské poválečné pracuje po celé prázdniny v intencích této
pomoci zapadla nejen díky skromnosti Kvě- korporace a obstarává a vede obětavě
toslavy Bartoňové i druhé studentky Věry
krásnou akci o umístění rusínských a sloKristové, ale i kvůli změně režimu po únoru venských dětí, které postrádají v pová1948. Aktivity Československé společnosti, lečných poměrech a poruchách na výustavené 27. března 1946 v Praze (a v den
chodním Slovensku výchovy školní,“ píše
narozenin prezidenta Beneše 28. května
se v osvědčení, které si schovávala až
1946 v Olomouci) nebyly komunistům po
do své smrti. �
chuti. Příliš evokovaly duch masarykovské
Komunisté o akci mlčeli
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Ceny
Paměti národa
2020
17. listopadu od 20 hodin na ČT2,
ČRo Plus a RTVS 2 v přímém přenosu
z Národního divadla v Praze.
Cenu Paměti národa 2020 převezmou
laureáti z České a Slovenské republiky.
Vůbec poprvé bude jedno z ocenění
předáno in memoriam.
Květoslava Bartoňová (1928–2017) in memoriam
V rodné Olomouci zažila na konci druhé světové války dramatické boje o město. Rodina
jako jediná v ulici odmítla evakuaci, boje německé a sovětské armády přežila zabarikádovaná ve sklepě. V létě 1946 se Květoslava se
spolužačkou z Učitelského ústavu Věrou Kristovou vydaly do zpustošených slovenských
vesnic v takzvaném Údolí smrti, místě nejtěžších bojů Karpatsko-dukelské operace. Dívky
tam přivezly sbírku šatstva pro místní děti.

Květoslava Bartoňová v mládí.

Květoslava v roce 1948 dokončila studia a nastoupila jako učitelka na základní školu nedaleko Olomouce. Neměla to jednoduché – pro
nesouhlas s komunistickým převratem ji
často přeřazovali do venkovských škol, její
rodině režim znárodnil pozemky a její otec
legionář měl své neblahé zkušenosti
s bolševiky z Ruska. Její tetu Annu, řeholnici
řádu Milosrdných sester, soud ve vykonstruovaném procesu poslal na pět let do vězení. V roce 1950 se vdala za Miloslava BartoStudentky se rozhodly dětem pomoci více než ně, s nímž vychovala syna a dceru.
jen jednorázovou sbírkou. Vrátily se do Olomouce a obrátily se na Československou spo- Po smrti syna její život naplňovala radost
lečnost s prosbou o záštitu. Díky ní získaly
z dcery a čtyř vnuček. Pravidelně ji navštěpodporovatele – místní firmy, živnostníky
vovali i bývalí žáci a krátce před smrti v roce
i jednotlivce, s jejichž pomocí zajistily dostatek 2017 se setkala i s některými ze zachráněprostředků na jeden školní rok pro 45 dětí.
ných dětí. �
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Leonid „Levko“ Dohovič (* 1935)
Bylo mu jen čtrnáct let, když ho sovětská
justice odsoudila na deset let do vězení.
Chlapec z Podkarpatské Rusi se narodil
v Užhorodu do rodiny řeckokatolického faráře. Do vězení se dostal na jaře 1950 poté,
co se s dalšími mladíky postavil bolševické
totalitě. Chlapci měli plán: s americkou armádou osvobodit Podkarpatskou Rus
od nadvlády Sovětského svazu. Rozbíjeli
okna, ukradli zbraně a šířili protikomunistické letáky, které rozhazovali před kostely.

Mladík v táborech Gulagu dospěl a rozvíjel
svůj hudební talent po boku slavných umělců,
například oděského dirigenta Iščenka, houslisty Alechnovyče nebo režiséra Lea Kaalmita. Učil se hrát na klarinet a housle a založil
komorní sbor. Na svobodu se dostal po
uvolnění sovětského režimu v roce 1956, kdy
byly propuštěny tisíce politických vězňů,
a vrátil se do rodného Užhorodu. O rok později se s rodinou vystěhoval do Československa, kam již dříve utekl jeho otec.

Leonida transportovali do pracovní kolonie
pro mladistvé na poloostrově Konvejer. Koncem roku 1951 spoluvězně přemlouval k založení skupiny, jež by vyrobila radiopřĳímač,
naplánovala útěk a připojila se k odboji.
Kopal také tunel, kterým by se proplazil
na svobodu a dostal se do Finska. Když vyšly
najevo jeho plány, soud mu v říjnu 1952 přidal
dalších deset let vězení. V lágru psal také
protisovětské básně a agitoval mezi
spoluvězni proti diktatuře.

Nejdříve žil v Čechách, posléze na východním
Slovensku. Vedl tam Poddukelský lidový sbor
a později založil pěvecký sbor. V roce 1971 ho
však komunisté zbavili funkce a musel se živit
jako dělník. „Řekli mi, že jsem měl špatný
ideologický vliv na mládež,“ vysvětlil.
Až do roku 1989 ho Státní bezpečnost vedla
jako nepřátelskou osobu. Po sametové revoluci se opět vrátil ke sborům, byl také prezidentem Evropského kongresu Ukrajinců. �

Leonid Dohovič na fotografii
z vězeňského spisu.
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Hana Truncová (* 1924)
„Věděla jsem, že nám nedovolí na léta se rozloučit ruky tiskem, obejmutím, ani náhodou,“
vzpomíná na moment, kdy viděla svého otce
a snoubence Otakara u soudu na dlouhých
devět let naposledy.

Hana Truncová v 60. letech 20. století.

Hana Truncová strávila padesátá léta v komunistickém vězení, které ji nezlomilo i díky
vzpomínkám na krásné dětství v Teplicích.
Její rodina zde udržovala přátelské i obchodní kontakty s místními Čechy, Němci
i Židy. Po válce zvažovala emigraci, protože
nesdílela náklonnost ke KSČ, která v té době
v kraji dominovala. Po únoru 1948 spolupracovala s převaděčem a pomohla několika lidem přes hranice. Seznámila se s Otakarem
Čeňkem Truncem, studentem čerstvě vyhozeným z Vysoké školy politické a sociální, který se přátelil s doktorkou Miladou Horákovou. Společně vyráběli a roznášeli letáky
vyzývající k občanské odvaze. Krátce před
svatbou je kdosi udal. Otakara, Hanu a jejího
otce zatkli roku 1951. Pro Hanu si estébáci
přišli do kanceláře, kde pracovala jako admi-

nistrativní pomocnice. Odvlekli ji do katakomb v Ústí nad Labem, kde strávila několik
měsíců. Zčásti za trest v temnici: „Nebyl tam
záchod, takže člověk nevěděl, do čeho šlape.
Neustále tam byl slyšet hluk nějakých motorů v podzemí. Ta tma, mokro a neviditelní
pavouci všude…“ Zážitek byl pro mladou ženu
tak traumatizující, že o něm léta nemluvila
ani s jinými vězni, ani se svým milým.
Všichni tři byli odsouzeni za velezradu a špionáž. Hana si svůj třináctiletý trest odpykávala
v pracovních táborech v Kladně, Jilemnici
a Varnsdorfu a ve věznici v Pardubicích. Propuštěna byla začátkem roku 1960 na podmínku ještě před amnestií v květnu 1960. Provdala se za Otakara Čeňka Trunce a společně žili
v Bohosudově. Pracovala jako pomocná síla
v jeslích, po roce 1968 pak jako referentka
teplické pobočky Čedoku, kde opět pomáhala
lidem dostat se do zahraničí. Je členkou
Konfederace politických vězňů ČR. Své osobní
zkušenosti s totalitou předává na besedách,
vystupovala také na festivalu Mene Tekel. �
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Alžbeta Vargová (* 1929)
Jako malá žila s rodiči v domě na židovském
hřbitově v Seredi, kam se nastěhovali se souhlasem majitele místního cukrovaru.
Přestože nebyli Židé, setkávali se s antisemitismem místních. Po malé Alžbětě například
děti házely kameny. V židovské komunitě totiž
měli přátele a chodili do synagogy. Situace se
výrazně zhoršila po roce 1940, kdy ve městě
vznikla jednotka Hlinkovy gardy a začali do ní
verbovat otce, děti zase do Hlinkovy mládeže.
Protože odmítali, přišel její otec o práci a rodině hrozilo vystěhování.

zavražděných. Díky tomu zde po skončení
války mohly být osazeny malé pomníčky se
jmény. Spolu se starším bratrem Štefanem
také pomohla jednomu z Židů, kteří zastřelené pohřbívali. „Byli jsme na dvoře a on povídá: ‚Chlapče, pusť mne přes branku, já se ti
odvděčím.‘ A bratr odemkl branku a pustil ho
ven,“ vzpomínala Alžběta Vargová. Uprchlík
se zachránil a dostal se k partyzánům. Po válce přišel rodině Vargových poděkovat.

Rodina čelila různým výhrůžkám od příslušníků Hlinkovy gardy a Němců po celou
V září 1941 založili slovenští fašisté v Seredi
dobu války, často u nich prováděli domovní
pracovní a koncentrační tábor, odkud odjíž- prohlídky. Když si Němci začali na hřbitově
děly transporty se Židy do Osvětimi. „Potom schovávat zbraně před blížící se Rudou arse to tak vyostřilo, že Židy začali střílet. Ani je- mádou, Vargovi se báli, aby nevyhodili hřbiden ze Židů tam nezemřel přirozenou smrtí! tov do povětří, a ukryli se v místním cukroA mrtvé začali vozit k nám na hřbitov,“ vyvaru. Zde se celá rodina dočkala osvoboprávěla Alžběta Vargová. Zastřelené pohřbí- zení. Statečná dívka, která v dospělosti pravali do neoznačených hrobů a Alžbětu nacovala v pekárně a obchodě, žĳe dodnes
padlo, že bude s otcem sepisovat seznamy
v Seredi. �

Alžbeta Vargová na dobové fotografii.
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Jarmila Weinbergerová (* 1923)
Lékařka z pražské židovské rodiny prošla
za druhé světové války čtyřmi koncentračními tábory. V Terezíně zachraňovala životy
vězňů jako zdravotní sestra na marodce,
v Osvětimi se v tzv. rodinném táboře starala
jako vychovatelka o malé děti.

Jarmila Weinbergerová v listopadu 1941.

Šťastný život její rodiny ukončila v roce 1939
německá okupace a protižidovská nařízení,
která chrlila protektorátní správa. O rok později Jarmilu vyloučili před maturitou z dívčího gymnázia a rodina se musela vystěhovat
do menšího bytu. V dubnu 1942 dostala s rodiči a starší sestrou předvolání k transportu.
„V Terezíně jsme byli zařazeni do pracovních
komand. Táta tahal prkna a podobně. Maminku přiřadili do prádelny, sestru zařadili
jako mě mezi zdravotní sestry, pracovala
ve starobinci. A já jsem šla na marodku,“
uvedla Jarmila Weinbergerová. Starala se
o nemocné vězně, kvůli špatným hygienickým
podmínkám a nedostatku jídla viděla hodně
lidí umírat. Práce sestry ji nezachránila před
obávaným transportem na východ, do něhož

byla zařazena narychlo v květnu 1944. Tehdy
viděla své rodiče a sestru naposledy.
V Osvětimi šla s celým transportem bez selekce do tzv. rodinného tábora, kde se terezínským vězňům sice dostávalo lepšího zacházení, ale přesně po půl roce byli všichni
příchozí z prvního transportu v březnu 1944
zavražděni v plynových komorách. „Dostala
jsem na starost skupinu ve věku dětí v mateřských školách,“ vyprávěla. Od smrti v plynové
komoře ji zachránila likvidace tábora v červenci 1944. Nacisté potřebovali vězně na práci a Jarmilu a další práceschopné ženy
převezli do lágru u Christianstadtu. Válka pro
ni skončila v táboře Bergen-Belsen, kde ji
v zoufalém stavu po pochodu smrti zachránili britští vojáci. Po návratu do Prahy zjistila, že
válku přežila jako jediná z rodiny. Ujala se jí
rodina kamarádky, se kterou společně studovaly medicínu. Jarmila se pro její studium
rozhodla právě kvůli svým zážitkům z války.
Po promoci dostala umístěnku do nemocnice v Karlových Varech, kde už zůstala. �
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Připravujeme Instituty
Paměti národa
Po téměř dvaceti letech práce chceme veřejnosti
nabídnout místa setkání s naší vlastní minulostí, kam
lidé budou moci přĳít kdykoliv – se školou, s rodinou či
sami. Představujeme síť Institutů Paměti národa.

Instituty Paměti národa
v Olomouckém a Zlínském kraji

Institut Paměti národa
v Pardubickém kraji

Institut Paměti národa
v Jihomoraském kraji

V Olomouckém a Zlínském kraji nyní připravujeme dva Instituty. V Olomouci by měl
sídlit v bývalém krytu v Bezručových sadech,
který vznikl v polovině 50. let 20. století jako
velitelství štábu civilní obrany. Využívat se
měl v krizových situacích, kdy hrozilo použití chemických, jaderných nebo biologických
zbraní. Podzemní prostory zasahují do
městských hradeb, kryt má dvě patra a je
rozdělen na 39 místností. Ponuré a chladné
zdi krytu budou ideálním místem pro vyprávění příběhů 20. století z Olomouckého
kraje. Otevření Institutu zde plánujeme
na únor 2021.

Východočeská pobočka Paměti národa letos
na podzim otevřela svůj Institut v Pardubicích. Podzemní výstavní prostor pod
Machoňovou pasáží nabídne návštěvníkům
historický materiál v zajímavé multimediální podobě. Expozice bude v dopoledních
hodinách přednostně určena pro školy, odpoledne bude volně otevřená veřejnosti. Výstava se bude snažit upoutat jak prostřednictvím autentického vyprávění lidí z východních Čech zaznamenaného v Paměti
národa, tak i prostřednictvím působení na
divákovy smysly. Návštěvníci se na chvíli
ocitnou na pardubickém Zámečku, kde byli
popraveni ležáčtí obyvatelé, nebo si připomenou události osvobození v roce 1945 během holického národního povstání.

Po půlročním hledání vhodného prostoru
pracujeme na uzavření dohody o spolupráci
mezi magistrátem města Brna, Turistickým
informačním centrem a Post Bellum. Cílem
je využití budovy v Radnické 10 pro vznik
nové kulturně-vzdělávací instituce otevřené
veřejnosti se stálou multimediální expozicí
a pravidelným programem. Institut Paměti
národa sdruží všechny dosavadní činnosti
jihomoravské pobočky pod jednu střechu.
Bude také místem pro realizaci vzdělávacích programů pro žáky základních škol,
studenty středních a vysokých škol i pedagogy. Nabídne i program pro širokou veřejnost formou přednášek odborníků a besed s pamětníky.

Ve Zlínském Institutu Paměti národa chceme představit zajímavé příběhy z konce
války, který byl v regionu velmi dramatický.
Dále bychom zde rádi prezentovali například osudy politických vězňů z uherskohradišťské věznice a příběhy disidentů kolem
Společnosti přátel USA. Významné místo
v nové expozici budou mít pochopitelně
také vzpomínky lidí, kteří pracovali pro
Baťu. Ve Zlíně předpokládáme otevření expozice v druhé polovině roku 2021, o sídle
Institutu se nyní intenzivně jedná.
Petr Zavadil, ředitel pobočky Paměť národa
Střední Morava

Své místo v Institutu má i vzdělávací centrum. Spočívá mimo jiné v zážitkových
workshopech, které se vždy váží k nějakému dějinnému uzlu a také k osudům pamětníků. Právě zážitkové workshopy nyní v Institutu probíhají, stejně jako divadelní
kroužky pro mládež. V neposlední řadě
bude Institut od roku 2021 sloužit jako
prostor pro pravidelné besedy na témata
spjatá s historií i současností.
Tomáš Heller, ředitel pobočky Paměť národa
Východní Čechy

V Institutu vzniknou video a audio studia
pro natáčení vzpomínek pamětníků, střižny
a technické zázemí pro datová úložiště.
Dále v něm bude prostor pro společenské
akce, promítání filmů, filmových dokumentů a představení v rámci divadelních kroužků Paměti národa. Připravovaná stálá expozice má kromě projekcí obsahovat také augmentovanou neboli rozšířenou realitu, tedy
propojení reality s digitálním obsahem,
a bude tak novým způsobem vyprávět příběhy pamětníků.
David Butula, ředitel pobočky Paměť národa
Jihomoravský kraj
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Mezinárodní spolupráce

Mladí lidé
chtějí znát
pravdu

Jaké naděje vkládáš do současného
dění v zemi, máš z něčeho obavy?
Doufám ve vítězství běloruského lidu.
K bývalému Bělorusku se samozřejmě
nelze vrátit. Je mi ale jasné, že to je teprve
začátek našeho boje. Bylo by naivní věřit,
že po čtvrt století budovaný systém lze zničit během několika dní. Nejdůležitější pro
nás je být teď vytrvalými, silnými a nevzdávat se. Bojím se jen, že to může trvat
velmi dlouho a že mnoho Bělorusů bude
v nerovném boji trpět.

V Bělorusku se od srpna
konají masivní protesty
proti neregulérním
prezidentským volbám,
ve kterých údajně opět
zvítězil Alexandr
Lukašenko.
Pronásledování odpůrců
jeho režimu sleduje také
Paměť národa, která
v zemi za podpory
programu Transformační
spolupráce MZV ČR
pomáhá v činnosti
Běloruskému
dokumentačnímu centru.
V čele organizace stojí
lidskoprávní aktivistka
Raisa Michailovskaja, se
kterou vedla rozhovor
Marie Janoušková.

Jsi režisérkou dokumentu Banda
(https://bydc.info/en/video/747banda) o zmizelých opozičních
politicích na konci 90. let. Jak si
vysvětluješ aktuální zájem o něj?
Nedokázala jsem si ani představit, jak
velká poptávka po něm bude. Jako lidskoprávní aktivistka jsem chtěla především
zachovat svědectví o zločinech spáchaných
proti lidskosti. Takto kvalifikuji veškeré
akce spojené s likvidací oponentů Lukašenkova režimu v letech 1999–2000.
Běloruská revoluce je revolucí mládeže.
Hlavním postavám je nyní 18–40 let. Mnoho
z nich nic neví o zmizení Jurĳe Zacharenka,
Viktora Gončara, Anatolĳe Krasovského
a Dmitrĳe Zavadského, ač se nejednalo
o obyčejné občany. Úřady o těchto skutečnostech mlčely a zastavily vyšetřování.
Letos však počet zhlédnutí filmu na internetu přesáhl dva miliony. Mladí lidé chtějí znát
pravdu, jak se to vůbec mohlo stát, že se
v zemi k moci dostali zločinci. Velmi mne
těší, že film plní své poslání. Lidé mne na
ulici poznávají a za tento film děkují.
Ovlivňuje běloruskou společnost
projekt Rozvoj historické paměti
Běloruska, se kterým Paměť národa
pomáhala?
Pokusili jsme se zpracovat do výstupů
naše zkušenosti a znalosti. Vznikla tak kniha Vyhledávání informací o utlačovaných
příbuzných, která kromě metodických doporučení obsahuje zajímavé příběhy o vyhledávání informací v archivech. Má u nás
velký úspěch. Dále jsme vytvořili Interaktivní mapu míst represí v Bělorusku. Velmi
důležitá jsou pro nás natočená svědectví
Bělorusů, kteří přežili současné i stalinistické represe, publikovány budou v mezinárodním archivu Paměti národa. Je to pro
nás jedinečná příležitost a velká čest.
V čem vidíš význam zabývání se
vlastní historií?
Lidé potřebují znát historii vlastní
země, i tu temnou. A vláda musí činit
pokání a zločiny odsoudit. Dokud k tomu
nedojde, represe se mohou vrátit, jak to
v naší zemi vidíme nyní. My, Bělorusové,
chápeme, že k obnovení historické paměti
potřebujeme dlouhodobý státem podporovaný program. A máme spousty otázek,
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Ředitelka Běloruského dokumentačního
centra Raisa Michailovskaja.

na které hledáme odpovědi u našich zahraničních partnerů: Jak tento proces probíhal
v České republice, na Ukrajině nebo
v Litvě? O co by se měli Bělorusové snažit?
Kde začít?
Když jsem navštívila Kuropaty
na předměstí Minsku, místo
hromadných poprav v letech
1937–1941, neuměla jsem si
představit, že se o tomto místě
běloruská mládež ve škole nic
nedozví…
Ano. Bohužel v našich školních učebnicích pojem stalinistická represe nenajdete.
Proto je tak důležité neformální vzdělávání
mladých lidí, akce k šíření informací
o represích, včetně činnosti občanských organizací a iniciativ.
A jaké jsou plány do budoucna?
Chceme pokračovat v práci na zachování historické paměti. Lidé, kteří prošli
mnoha těžkými obdobími, o tom mohou
stále vyprávět budoucím generacím. Bohužel je jich každý rok méně. Opravdu chci,
aby se naše historie stala pro mladé lidi
jedním ze středobodů jejich zájmů.
Ráda bych vytvořila pokračování dokumentu Banda. S úplně jiným názvem. Ti,
kdo jsou odpovědní za smrt známých politiků, budou v plánovaném dokumentu odstaveni od moci a budou potrestáni. Lidé se konečně dozví celou pravdu. Chci, aby po
těchto obětech byly pojmenovány ulice,
abychom založili Muzeum paměti. Mnoho
exponátů již máme. Přeji si, aby se databáze,
kterou sbíráme řadu let, vedla k obnovení
spravedlnosti a rehabilitaci mnoha bojovníků proti Lukašenkovu režimu.
Jaké plány může mít ochránce lidských
práv v nesvobodné zemi? Budeme si sami
plánovat budoucnost a nebudeme jednat
podle okolností… �
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Výstava Není
noci tak
tmavé
odhaluje
příběh rodiny
Welsovy
Rodinný příběh, na který
se mělo zapomenout.
Stalo by se tak, kdyby
Colin Wels nenašel po
smrti svého otce krabici
plnou vzpomínek –
rodinných pamětí, dopisů,
fotografií, kreseb
a dalších dokumentů.
Zjistil, že rodina Welsů
pochází z Československa,
že příbuzní přišli o život
během holokaustu a že je
potomkem architekta
Rudolfa Welse.
Výstavu, kterou jsme
v září zahájili
ve Winternitzově vile
v Praze, připravilo Post
Bellum společně se
studiem Colmo.

Nyní se s pohnutou historií rodiny může
seznámit i veřejnost, a to symbolicky ve vile
navržené Adolfem Loosem, učitelem
Rudolfa Welse. Majitele domu a Welsovy
spojuje rovněž tragédie holokaustu, která
obě rodiny poznamenala.
Výstavu plánujeme až do 29. listopadu,
avšak její přístupnost pro veřejnost se
odvíjí od vládních opatření.
Aktuální informace se dozvíte
na www.loosovavila.cz.
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Klub přátel

Výstavu Není noci tak tmavé jsme otevřeli
společně s dárci z Klubu přátel Paměti
národa. Letos bylo podobných příležitostí
málo, o to víc pro nás setkání bylo
vzácnější. Naši dárci jsou často první
návštěvníci a kritici našich výstav. Chodí
s námi na komentované procházky, křtí
knihy a pravidelně jezdíme na víkendové
výlety. Mnozí z nich se za dobu, co při nás
stojí, stali skutečnými přáteli a rádi je
osobně vidíme.
Kolem Paměti národa je velké společenství
lidí, kteří nám nejen fandí, ale aktivně
finančně přispívají k udržení Paměti
národa. Je to vskutku výborná parta
dobrých lidí, a pokud k mezi ně ještě
nepatříte, rádi bychom vás pozvali mezi
naše dárce.
Vyberte si svoji formu podpory
na podporte.pametnaroda.cz.

Knihy a komiksy,
CD a DVD,
trička, tašky,
dárkové předměty…
Nákupem podpoříte natáčení
svědectví dalších pamětníků.
eshop.pametnaroda.cz
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Příběhy našich sousedů v době korony
Žáky a učitele ze základních škol v Praze 12 neodradila opatření
proti koronaviru a vrhli se letos do projektu Příběhy našich sousedů na dálku. Více než 40 dětí si vyzkoušelo práci dokumentaristů
a zvládli to výborně i ve ztížených podmínkách – podařilo se jim
zaznamenat příběhy 10 zajímavých osobností. Díky novým technologiím a podpoře produkčního týmu Post Bellum si žáci vyzkoušeli nahrávání venku v rouškách, záznam přes nejrůznější aplikace nebo „kouzelný kufřík“, kdy se mohli propojit s pamětníkem pomocí tabletů a povídat si na dálku. Hotové příběhy žáci představí
při slavnostní závěrečné prezentaci.

Vzdělávací projekty,
zážitkové workshopy,
kinopříběhy,
čtenářské dílny,
semináře pro učitele
najdete a objednáte na
skoly.pametnaroda.cz

Přátelství mezi generacemi
Přátelství vznikající během Příběhů našich sousedů nezastavila ani
jarní pandemie. Vyprávět by o tom mohl tým z Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou. S pamětnicí Eliškou Krejčovou
(* 1927) se studenti začali setkávat na podzim 2019 a zdaleka nezůstali jen u nahrání jejího příběhu. Přišli ji podpořit i na předvánoční seniorský turnaj ve stolním tenise, který pamětnice téměř
celý život hraje. Tomuto sportu se pak začala věnovat i jedna
z členek týmu, další pro paní Elišku požádala město o grant
na cestu na seniorské mistrovství světa v Bordeaux. Mistrovství
bylo sice zrušeno, přátelství ale přetrvalo – jarní pomoc s nákupy
i pravidelné telefonáty jsou jasným důkazem.
� pribehynasichsousedu.cz
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1 – Pamětnice Eliška Krejčová při oblíbeném stolním tenise.
2 – Žáci si letos vyzkoušeli zpracování Příběhů našich
sousedů novými technologiemi i v rouškách.
3 – Režisér Ivo Bystřičan a herečka Simona Babčáková při
natáčení pozdravů učitelům.

Závěrečné prezentace on-line

Videopozdravy pro učitele

Přesun do on-line prostoru čeká tento podzim i nejdojemnější část
projektu Příběhy našich sousedů – závěrečné prezentace. Mladí
dokumentaristé svá vystoupení, ve kterých představí příběh „svého“ pamětníka, předtočí. Vstupy moderátora, poroty, ale i pamětníků a zástupců zapojených měst se budou vysílat naživo. Výhodou
je, že se na prezentaci může takto podívat kdokoli a zjistit, jaké
příběhy děti objevily například v Mělníku, Říčanech nebo Praze 1,
i když to má do daných lokalit daleko. Srdečně zveme!

Vážíme si učitelů, kteří se nebojí věnovat čas výuce moderních dějin a dokáží související témata podat zajímavě a do hloubky. Takové sdružujeme v Síti škol Paměti národa a hlásí se jich k ní
téměř 200! Letos podruhé jsme jim chtěli osobně poděkovat na
Slavnosti škol Paměti národa, což se nakonec kvůli koronaviru nepodařilo. Malou náplastí snad bude video, které pro učitele natočili speciální hosté Slavnosti – youtuber Karel „Kovy“ Kovář, režisér
a scenárista Ivo Bystřičan a herečka Simona Babčáková.

On-line kinopříběhy

Divadelní kroužky i pro děti z dětských domovů

Vypadá to, že hybridní výuka (školy chvíli otevřené, chvíli zavřené,
nebo část dětí ve škole, část doma) s námi ještě nějaký čas pobude.
Přesouváme tedy některé ze vzdělávacích aktivit na displeje a obrazovky. Jde o takzvané kinopříběhy – interaktivní variace na rozhlasové Příběhy 20. století, v nichž videoklipy vzpomínek pamětníků propojuje skrz on-line platformu moderátor, který v závěru
vede s účastníky o tématu diskusi. Školní třídy mohou vybírat z témat sametové revoluce, odsunu Němců a proměn československého pohraničí. Do on-line prostoru přesouváme také naše zážitkové
workshopy – právě pracujeme na přeměně workshopu o svobodě
slova na on-line únikovou hru.

Právě otvíráme za přísných protiepidemických opatření další semestr Divadelních kroužků Paměti národa. Z Prahy, kde kroužky
loni probíhaly poprvé, je rozšiřujeme také do Pardubic, Olomouce,
Ostravy, Plzně, Klatov, Českých Budějovic, Brna a dalších měst.
Zhruba 130 dětí se společně s lektory vydává po stopách příběhů
letců, odbojářů a dalších, kterým život výrazně ovlivnila období totalit 20. století. Velkou radost nám dělá zapojení (zatím osmi) dětí
z dětských domovů, kterým na kroužkovné přispěli dárci z internetové kampaně na Hithitu. Moc děkujeme!

� skoly.pametnaroda.cz

� divadlo.pametnaroda.cz
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1 – Kniha Nezapomeňme přináší na 288 stranách příběhy
ze všech etap naší moderní historie.
2 – Připomeňte si na Google Arts & Culture Mezinárodní
den studentů jako den, kdy čeští studenti tvořili dějiny.

Nové knihy

Google Arts & Culture: Jak studenti tvořili dějiny

Kniha Nezapomeňme přináší 10 příběhů, do kterých zasáhly totality minulého století. Mimo jiné v ní najdete osud ženy, která pomáhala Židům přímo v Heydrichově sídle, čtrnáctileté válečné veteránky z ruské fronty, přeživšího Osvětim, evangelického faráře-chartisty, bojovníka Pražského povstání, který v době komunismu působil jako agent chodec, nebo studentského rebela roku
1989. Vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

Paměť národa připomene společně s českou pobočkou Google
17. listopadu Mezinárodní den studentstva, který je jako jediný den
mezinárodního významu českého původu. Vyhlášen byl v roce 1941
v Londýně u příležitosti druhého výročí popravy českých studentských vůdců a uzavření vysokých škol nacisty 17. listopadu 1939.
Paměť národa připravila na tento den on-line výstavu na Google
Arts & Culture, což je platforma zpřístupňující umělecká díla
a kulturu uživatelům po celém světě. Příběh sametové revoluce
očima studentů, kteří ji odstartovali a zásadně se na ní podíleli, se
tak dostane k mezinárodnímu publiku.

Na konci října zamíří do knihkupectví také kniha dokumentaristy
Adama Drdy s názvem Převrácené životy. Publikace přináší portréty a reflexe předělu totalitního režimu a demokracie v listopadu
1989 protikomunistických odbojářů, disidentů a lidí vydíraných
� artsandculture.google.com/partner/memory-of-nations
tajnou policií. A také vzpomínky někdejších pohraničníků a příslušníků SNB.
Nové výstavy
Spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů připravujeme vydání sborníku Přítomnost minulosti pod vedením bývalého diplo- Výstava Paměť národa Karlovarského kraje představí vzpomínky
mata a disidenta Martina Palouše.
a životní příběhy sedmi regionálních pamětníků. Mezi nimi např.
Jarmilu Weinbergerovou, letošní laureátku Ceny Paměti národa,
� eshop.pametnaroda.cz
nebo Jaroslava Cibulku, politického vězně, který strávil šest let
v komunistických žalářích a pracovních táborech. Výstava bude
k vidění na třídě Svobody v Chebu (9.–22. 11.) a v Zeyerově ulici
Koněva dočasně nahradí Paměť národa
v Karlových Varech (22. 11.– 6. 12.).
Praha 6 chystá proměnu místa po demontované soše maršála Koněva na náměstí Interbrigády. Během podzimu se zde objeví výstava Paměti národa, jež formou plakátů přinese příběhy spojené
s významnými momenty 20. století. Středem expozice bude audiovizuální objekt připomínající sokl po soše I. S. Koněva. Při pohledu
do jeho útrob budou návštěvníci konfrontováni se čtyřmi epizodami z historie československo-sovětských vztahů. Tedy z historie,
která byla celá desetiletí zploštěna pouze na osvoboditelskou roli
SSSR a sochu I. S. Koněva.

Paměť národa Východní Čechy připravila v květnu dvě nové putovní výstavy s příběhy pamětníků, které spojuje odpor proti totalitnímu režimu a zároveň mají vztah k místům, kde je výstava instalována. Na výstavě Z totality do totality najdete příběhy disidentů a účastníků třetího odboje Hany Jüptnerové a Karly Charvátové,
perzekvovaných sportovců Pavla Zemana a Josefa Wolfa, či
jednoho z Wintonových dětí. Výstava bude ještě k vidění
v Trutnově (24. 10.–24. 11.) a Dobrušce (24. 11.–20. 12.).
Výstava Osvobození bez svobody vypráví o politických vězních Ladislavu Bartůňkovi a Jaroslavu Vomočilovi či veteránce Jarmile
Halbrštátové a dalších. Pokračuje do 1. 11. ve Skutči, odkud se přesune do Králíků (1. 11.–1. 12.) a Moravské Třebové (1.–20. 12.).
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3 – Jihomoravská pobočka vystavuje v káznici v Cejlu.
4 – Na výstavě Nejsme tu sami nahlédli návštěvníci
prostřednictvím kukátek do životů našich menšin.

V Brně Paměť národa pořádá výstavu i pečuje o hroby

Příběhy našich menšin v česko-saském pomezí

Ticho na místech vzdechů je název výstavy příběhů pamětníků,
kteří byli během druhé světové války a za komunismu vězněni
v brněnské káznici v Cejlu. Panely umístěné jihomoravskou Pamětí národa v takzvané robotárně doprovází výstavu Advokáti proti
totalitě pořádanou Českou advokátní komorou. Obě expozice je
možné navštívit do 30. 11. v objektu bývalé káznice na adrese Bratislavská 68 vždy v úterý a pátek od 10 do 17 hodin. V ostatní dny lze
výstavy navštívit po domluvě na regiony@cak.cz.

Výstava Nejsme tu sami: Příběhy našich menšin se během října
představila v česko-saském pomezí. O své neobyčejné příběhy se
s Pamětí národa podělili Řekyně, Vietnamka, Ukrajinec, Maďar
a další. Seznámit se s nimi mohli návštěvníci prostřednictvím expozice umístěné na návěsu kamionu, přetvořeného na chodbu bytového domu. Do životních příběhů dvanácti zástupců národnostních menšin bylo možné symbolicky nahlédnout v Drážďanech
(2.–7. 10.), ve městech Dippoldiswalde (8.–13. 10.) a Sebnitz
(14.–18. 10.). Na české straně hranice v Ústí nad Labem (20.–25. 10.)
a Litoměřicích (26.–31. 10.).

Jihomoravská pobočka také pečuje o hroby na brněnském
Ústředním hřbitově. O několik stovek z nich se totiž nikdo nestará,
dokud je město nebude moci nabídnout k novému užívání.
Dobrovolníci v čele s ředitelem pobočky Davidem Butulou začali
Navrhujeme Jurĳe Dmitrĳeva na Nobelovu cenu
s jejich úklidem letos v září a do konce roku chtějí zlepšit stav zhruba čtyřiceti hrobů, které patří zajímavým postavám z historie.
Paměť národa podporuje vězněného historika Jurĳe Dmitrĳeva,
kterému odvolací soud na severozápadě Ruska zpřísnil trest na
� facebook.com/pamet.naroda.jiznimorava
13 let trestanecké kolonie. Dmitrĳev po mnoha letech práce vybudoval památník na místech masových poprav tisíců lidí různých
národností a navzdory putinovskému režimu dál odhaloval temné
Vzniká česko-rakouský dokument o železné oponě
chvíle sovětské historie. I proto ho organizace Post Bellum stejně
jako ruské nevládní sdružení Memorial považuje za politického
Životní osudy Rudolfa Kropíka, jehož příbuzní společně s dalšími vězně a navrhuje mu udělit Nobelovu cenu míru.
tušťskými sousedy našli svou smrt na dně jámy v květnu 1945, budou mimo jiné součástí nového dokumentárního filmu z dílny
� postbellum.cz/aktuality/
jihočeské Paměti národa a Freies Radio Freistadt.
Líčí příběhy českých a rakouských pamětníků, jejichž život poznamenala železná opona. Vrací se však už k vyhnání německojazyčného obyvatelstva a přes překračování oplocených hranic se
dostává až ke zrušení víz. Ve filmu vzpomínají nejen obyvatelé obou
pohraničních oblastí, ale rovněž emigranti, příslušníci Pohraniční
stráže i současní starostové. Dokument nabídne také reflexi
uvolnění hranic od obyvatel Rakouska.

Centrum pomoci v době protipandemických opatření

Film, určený ve dvojjazyčné verzi školám, by měl být dokončen
na jaře příštího roku a byl finančně podpořen euroregionem
Silva Nortica.

sbírkový účet pro finanční pomoc na nákup pomůcek a překlenutí
finanční nouze: 123-1557210237/0100

Centrum pomoci Paměti národa opět nabízí v době opatření v souvislosti s šířením koronaviru služby, jako jsou nákupy, zprostředkování lékařské či jiné pomoci a telefonický kontakt.
� pomoc.pametnaroda.cz

telefonní linka pomoci (8–18 hodin): 601 601 156
e-mail: pomoc@pametnaroda.cz

TEĎ POTŘ E BUJÍ
NAŠ I POM OC
Den válečných veteránů
11. listopadu
Připněte si vlčí mák na znamení úcty a pomozte hrdinům
v nelehké době karantény. Centrum pomoci Paměti národa
za vaše příspěvky zajistí nákupy, obědy, obstará léky
a nabídne bezpečný mezilidský kontakt.

Z A POJ TE SE DO SB ÍRK Y
N A D E N VET ERAN U.CZ

