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racujeme s něčím, co se dotýká každého
z nás. Paměť národa není jen největší veřejně přístupná sbírka vzpomínek v Evropě. Paměť národa má každý v konkrétní podobě
svých rodičů a prarodičů doma. Naslouchejme,
a ještě lépe zaznamenejme jejich vyprávění.
Dřív než odejdou a nám zbude jen pár útržků
z rodinné historie.
V této době nás čekají největší výzvy,
kterým Post Bellum čelí od svého založení.
Rozrůstáme se a zakládáme pobočky Paměti
národa v krajských městech. Víme, že jenom
s aktivními lidmi z daného místa můžeme něco
dokázat. Ke stému výročí vzniku republiky připravujeme velkolepou výstavu „Paměť národa
100“ v prostorách pod bývalým pomníkem Stalina na pražské Letné. Připojujeme se k tradici
Dne veteránů a doufáme, že si lidé pořídí mák
a podpoří tak natáčení vzpomínek dalších veteránů. Už jedenáct let vysílaný rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy 20. století má konečně
i televizní podobu. Dokumenty můžete sledovat
každou neděli na ČT2. Chystáme putovní expozici, která v sedmi evropských metropolích připomene, jaké to bylo žít v komunistické totalitě.
Tisíce dětí i letos zapojíme do natáčení vzpomínek v projektu Příběhy našich sousedů. Vzděláváme ale i budoucí a současné učitele. Letos
na podzim vydáváme čtyři nové knihy. A hlavně
pořád natáčíme. Do sbírky Paměť národa přibudou dvě osobnosti denně. Včetně sobot a nedělí.
Přemýšlím, co říct závěrem. Mám dvě varianty a nemohu se rozhodnout. Mikuláš Kroupa
mi poradil: „Nech tam obě!“ Tak jo:
Je toho hodně a bez skvělého týmu a spolupracovníků bychom to nedokázali. Stejně jako
bychom nic nesvedli bez lidí, kteří nás podporují. Dvě třetiny našich nákladů kryjí soukromé
dary. Děkujeme.
Občas se nám zdá, že se nad naší zemí stahují mračna. Věříme, že příběhy a hodnoty, které přinášejí, mohou být deštníkem, který nám
pomůže překonat každou bouřku.

foto: Lukáš Žentel
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vodní slalomář, olympionik
a mistr světa, patron Běhu
pro Paměť národa
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filmař, nakladatel
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H A N A L I B R OVÁ

socioložka
a environmentalistka

M A G DA L É N A P L AT Z O VÁ

Lidé se u nás mnohdy starají jen
o svůj vlastní zájem. Nezajímají se
o to, jak se daří naší přírodě nebo
lidem kolem nich. Rád bych, aby se
u nás kultivovaly mezilidské vztahy, ubylo závisti a podvodů. To ani
nemluvím o kultivaci veřejného
prostoru. Zejména v posledních
čtyřech letech se navíc veřejná debata odklonila od hodnot moderní
a prospěšné společnosti. Věřím, že
se k tomu zase dokážeme vrátit.
Lidí, které stojí za to poslouchat,
je dost. Dále bych chtěl, abychom
v dalších letech už nebyli zatíženi
zbytečnou byrokracií. Myslím, že
máme mezi námi spoustu pozitivních vzorů, takže to vše nebude zas
tak složité!

Chtělo by to více lidskosti. Lidskosti
ve vztazích. Především ve vztazích k starým, dětem, odkázaným…
ve vztazích institucí státu k občanům a lidí mezi sebou navzájem.
Lidskostí myslím obyčejnou laskavost a soucit, v drobnostech všedního života. Laskavost a soucit,
které neznají vylučování, hranice,
„ploty“… Nikde se to nevyučuje,
nenabízí, neprodává. Začít je navíc
zapotřebí od sebe, a ne na tribuně,
za katedrou, veřejně. Politici, instituce, stát… čili také prezident a poslanci parlamentu, ministři, šéfové, kolegové a kolegyně, sousedé…
už pak nebudou neřešitelný problém. Hlavně však není zapotřebí
hledat pro slovo lidskost výklad
v odborné terminologii, na googlu… a vést o ní učené diskuse. Lidskost je zapotřebí žít.

Společnost by měla opustit zcestná hlediska, která do ní pošetile
vnášejí politikové soutěžící o moc.
Když se po sto letech ohlédneme
zpět, navzdory složitostem historické zkušenosti vidíme, že „jsme
ztratili základní společné přesvědčení o podstatě lidského života
a společenského soužití“, slovy Erazima Koháka. Společnost by měla
ocenit učitele, zdravotní sestry, lékaře, hasiče a policisty také, a snad
především, jinak než zvyšováním
platu. Víme vůbec, o co stojí? Nejsou státní zaměstnanci štvanci
představy, kterou jim novináři
zprostředkují z parlamentu?

Obyvatelé Česka se musí rozhlédnout a zamyslet nad tím, co se s nimi
a kolem nich děje. Nejsme obklopeni hordou krvežíznivých muslimů.
Skutečné nebezpečí, od kterého je
záměrně odváděna pozornost, leží
jinde: v mocenských ambicích našich velkých východních „spojenců“,
Ruska a Číny. Ti si z naší poddajné
zemičky udělali základnu v srdci
Evropy, které i s naší pomocí škodí. Je třeba vidět, že EU neomezuje naši samostatnost, je naopak
alespoň jakousi zárukou toho, co
z ní ještě zbývá. Moc toho asi není.
Teprve až současná vládnoucí klika půjde k čertu, vyjde asi najevo,
co všechno se podařilo v tichosti
rozprodat a zašantročit, zatímco
Češi měli plné ruce práce s bráněním proti islámu a pomlouváním
Evropské unie.

P. S.: Od září nás najdete na nové adrese v Paláci
Lucerna. Děkujeme našim novým domácím –
manželům Havlovým.

zpravodaj Paměť národa

neprodejné, cena tisku: 6 Kč
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Příští rok oslavíme 100 let od založení republiky.
V čem by se měla česká společnost změnit k lepšímu?

Příjemné čtení přeje
Jan Polouček,
provozní ředitel Post Bellum

vydává Post Bellum, o. p. s.
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P R AV I D E L N Á P O D P O R A
POSTBELLUM.CZ/KLUB

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 prosím uveďte 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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C H YS TÁ M E S E N A S TA L I N A
Nové pobočky v Ostravě, Hradci, Zlíně a Plzni, kamenné muzeum
v bunkrech na Letné: Institut Paměti národa, nová natáčecí studia…
„Rosteme a máme z toho radost. Jde o největší změnu od založení
Post Bellum,“ říká ředitel Mikuláš Kroupa.
Příběhy pamětníků jsou něco
živého. Tvoříte z nich výstavy
v ulicích, na školách, píšete články
do médií. Proč chcete zakládat
kamenné muzeum Institut Paměti
národa? Není to krok zpátky, něco
zkostnatělého a nemoderního?
Máte částečně pravdu. Ani na sekundu si ale nepředstavujte muzeum
s vitrínami. Chceme projekce, audio-video drama, moderní technologie, jako jsou trojrozměrné projekce, prvky virtuální reality. Učíme
se novým technologiím a hledáme, která forma je
opravdu zajímavá, důstojná a sdílná. Láká mě propojení mezi starým a novým. Máme za sebou aplikaci Místa Paměti národa pro mobilní telefony,
podíleli jsme se s matematicko-fyzikální fakultou
na vývoji počítačové hry, vydáváme druhou knížku komiksových příběhů, animované filmy, rozhlasový a televizní dokumentární cyklus Příběhy
20. století, ve kterých se kromě jiného učíme audio
a video efekty.
Už víte, kde by měl Institut Paměti
národa stát?
Měly by to být nadzemní a podzemní prostory
bývalého Stalinova pomníku na Letné. Temné, syrové, s obrovskou atmosférou. Vypadá to
opravdu nadějně. Pražský magistrát o to stojí.
První akci tu uspořádáme už příští rok v říjnu.
O co půjde?
Multimediální výstava ke stému výročí založení
Československa.
Dosud jste přicházeli s příběhy
za lidmi, teď budou muset oni za vámi.
Nebojíte se toho?
To je riziko, které si samozřejmě uvědomujeme. Ale lidé si nás najdou, jako si nás našli
v rádiu, televizi, na náměstích mnoha různých

měst. Musíme zůstat autentičtí
a poctiví při vyprávění příběhů.
Je tu ale ještě jeden velmi
důležitý důvod, proč usilujeme
o Institut Paměti národa – tenhle
národ si zaslouží mít svoje muzeum totalitních režimů, stejně jako
má Berlín Topographie des Terror
nebo Izrael svůj Jad Vašem. To
nemá být jen prostor, kam se lidé
vypraví, když se chtějí seznámit s moderními
dějinami tohoto národa. Mít své muzeum totalit je i důležitý signál pro celý svět. Že si je tento
stát vědom své historie, že se snaží z ní poučit
a váží si lidí, kteří se rvali za svobodu, demokracii, tedy za hodnoty, na kterých naše civilizace
stojí.
Nebude vás místo zbytečně svazovat
prostorově?
Ty bunkry jsou natolik sugestivní, že to bude
naopak. Ještě bych rád dořekl jednu věc. Je docela výmluvné, že když někdo o tomhle místě
přemýšlí, co s ním, dojde k podobnému nápadu jako my. Například ČVUT nedávno vypsala
architektonickou soutěž pro studenty, která
se týkala právě bývalého Stalinova pomníku.
Mohli vymyslet cokoliv. Obchoďáky, delfinárium nebo velký kolotoč. Cokoliv. A téměř
všechny návrhy mladých lidí se vztahovaly
k reflexi minulosti, přímo nebo nepřímo by postavili Institut Paměti národa. Rozdíl byl hlavně v tom, jestli to místo pojímali více pietně,
nebo naopak jako muzeum. Ale jak víme, Jad
Vašem kloubí oboje. „Kamenný“ Institut Paměti národa může být jakousi bránou do velikého
dobrodružství, do vlastní historie. Měl by plnit
i další aspekty, které ve společnosti zásadně
chybí. Občanské vzdělávání, nebo chcete-li, výchovu k demokracii. Zároveň se stane místem,
kam budete moci donést třeba rodinný archiv,

ROZHOVOR

rodinnou kroniku, fotografie, deníky nebo prostě jen svůj příběh. Fotky a písemnosti odborně zdigitalizujeme a vezmeme vás do studia,
kde vaše vyprávění natočíme. Bude to určitě
i místo setkávání a diskusí.
V jaké fázi jsou přípravy Institutu?
Co se ještě musí stát?
Podstatná bude zmíněná výstava k výročí
28. října 2018, kterou bychom chtěli veřejnosti také ukázat, že Paměť národa umíme udělat
přitažlivou pro různé generace a že umíme
příběhy ze všech koutů společnosti a z různých
epoch 20. století vyprávět poutavě a moderním
způsobem.
S magistrátem už jste tedy definitivně
domluveni?
Jednání probíhají. Musíme vyřešit spoustu
hlavně technických věcí. Ten prostor je velmi
zanedbaný. Ale s klidným svědomím můžu říct,
že jsme si s magistrátem podali ruce na to, že
výstavu Institutu Paměti národa ke sto letům
výročí v podzemí bývalého Stalinova pomníku
otevřeme v říjnu 2018. Tedy aspoň na tomto
jsme se domluvili. Věřím, že se to povede. Držte
palce a pomozte, protože nám chybějí peníze.
Vyhlašujeme národní sbírku, přejeme si, abychom Institut dokázali financovat z darů, nikoliv z dotací. Chceme vybrat od tohoto národa
deset milionů. Magistrát bude rekonstruovat,
to platit nemusíme. Ale na projekční technologie potřebujeme spoustu peněz. Sbírku vyhlašujeme 28. října letošního roku a ukončíme
ji právě 28. října 2018, kdy výstavu otevřeme.
K projektu a sbírce vznikají webové stránky,
kde bude zobrazena částka, kterou jsme vybrali, a kolik nám ještě chybí. Věřím, že peníze
vybereme.
Kromě Institutu zakládáte i čtyři nové
pobočky: ve Zlíně, Ostravě, Hradci
Králové a Plzni. Proč?
To je jednoduché. Máme poslání: sbírat příběhy
této společnosti a vyprávět je. Spolupracujeme
sice už nyní se spoustou externích redaktorů
„sběračů“, ale pracují občasně a zároveň se necítí být součástí redakce, protože se neúčastní
pravidelných porad a do Prahy to mají daleko.
Ale přejeme si, aby Paměť národa vzali za svou.
Proto chceme vytvořit fungující regionální redakce vedené místním šéfredaktorem – ředitelem, který naváže pravidelnou spolupráci s regionálním rozhlasem, televizí, deníky. Pobočky
budou rozvíjet vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů. A chceme podporovat i to, aby se
aktivní lidé v regionech potkávali, a využít jejich
energii, nápady a podporu pro jejich regionální
Paměť národa.

Post Bellum získalo v letošní veřejné
sbírce Hit-Hit peníze na postavení tří
nových natáčecích videostudií. To jde
ruku v ruce?
Ano, nahrávací studia půjdou právě do těchto
regionálních poboček. Máme čtyři komplety,
jen jeden zůstane v Praze. Ostatní budou jezdit
po regionech. Časem nakoupíme další studia.
Jak tohle rozšíření zvládáte?
Je toho opravdu hodně. Připravuju každých čtrnáct dní rozhlasové Příběhy, píšu scénáře pro
Ceny Paměti národa, s Adamem Drdou jsme dopsali další knihu. Teď je pondělí a za chvíli jedu
do Zlína právě kvůli pobočce, ve středu jsem
v Hradci, ve čtvrtek mám dva rozhovory pro
rádio a do toho píšu příběhy pro Deníky. Připravujeme sbírku na Den válečných veteránů
11. listopadu, chystáme setkání Kolegia Paměti
národa a výlet Klubu přátel Paměti národa. Podobně jako já to mají i ostatní, co u nás na Paměti národa pracují, všichni toho teď máme
opravdu hodně. Ale radujeme se, rosteme a lidé
už pomalu začínají tušit, co to vlastně Paměť
národa je. Přiznám se, že mám už trochu strach
přijít na poradu s dalším nápadem.
Kde na to všechno vezmete finance?
Jsme v situaci, kdy vážíme a promýšlíme každou
korunu. Neutrácíme. A ví to bohužel každý náš
redaktor a spolupracovník. V médiích by měli
násobné platy. Takže přiznávám, finančně nás
to velmi vyčerpává. O to větší mám radost z podpory členů Klubu přátel, který se stále rozrůstá.
A stejně tak z darů od sponzorů. To je veliké
ocenění. Z osobních darů mám mnohem větší
radost než ze získaných dotací.
Proč?
Některé dotace z EU, ale i z českých úřadů se mi
zdají politicky, ideologicky nebo módně motivované, o tom, kdo pak peníze dostane, rozhoduje bůhvíjaká úřednická problematiky neznalá
komise. Někdy mám dojem, že bychom podle
dotačního zadání měli natáčet dejme tomu bulharské homosexuální Romy, kteří žijí v registrovaném partnerství a právě adoptují děti. To
samozřejmě říkám s nadsázkou. A také ostatně
proč ne, jestliže mají zajímavý příběh a svědectví, které se dotýká nás všech. Vadilo by mi však,
kdyby to mělo být na úkor třeba bývalých politických vězňů nebo válečných veteránů. Na Paměti národa potřebujeme maximální svobodu
ve výběru pamětníků.
Když ale někdo pošle osobní dar, tak nám
tím cosi sděluje. Že je pro něj důležité, co děláme. A váží si toho. Dává nám najevo svou blízkost a to je pochvala, opravdová a praktická.
Toho si moc vážíme a zavazuje nás to.
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František Suchý

foto laureátů: Lukáš Žentel

politický vězeň 50. let,
laureát Ceny Paměti národa 2017

PAMĚŤ NÁRODA #4 – 10/17

Ve svých rukou držel urnu s popelem generála Josefa Mašína
i Milady Horákové. František Suchý (1927) spolu se svým otcem,
který byl ředitelem strašnického krematoria, ukrýval popel popravených obětí nacismu a komunismu. Jména těch, kteří měli
být anonymně pohřbeni do hromadného hrobu, tajně opisovali
a urny s popelem ukrývali na odlehlém místě hřbitova, aby oběti mohly být jednou pohřbeny důstojně. A o jejich úmrtí informovali příbuzné.
Únor 1948 zastihl Františka jako studenta vysoké školy.
Zúčastnil se i pochodu na Hrad, během kterého chtěli zástupci studentské obce vyzvat prezidenta Beneše, aby neustupoval komunistům. Demonstraci ale brutálně rozehnala policie
a jednoho ze studentů postřelila. V následujícím roce byli Františkovi rodiče zatčeni za pomoc jiné rodině při útěku za hranice. Jejich i Františkova situace se ještě zhoršila poté, co policie
zatkla agenta americké zpravodajské služby Koudelku. Ten nevydržel kruté výslechy a prozradil, že jej František Suchý ukrýval v garáži. Když pak během domovní prohlídky StB objevila
protistátní letáky a v márnici uschované zbraně po německých
vojácích, byla postupně celá rodina zatčena a zbavena veškerého majetku.
Vyšetřování trvalo čtvrt roku, vysokoškolský student
František Suchý dostal s přihlédnutím ke svému věku pětadvacet let, jinak by ho čekal trest smrti. Jeho rodiče byli odsouzeni
ke čtyřem a čtyřem a půl roku vězení. StB nabízela Františku
Suchému propuštění výměnou za spolupráci. „Buď, ty hajzle,
podepíšeš spolupráci, anebo tě pověsíme,“ vyhrožoval mu vyšetřovatel. „Tak mě pověste,“ odpověděl František Suchý.
Vystřídal věznice Pankrác, Mírov, Opava, Bory, Leopoldov,
část trestu působil jako technický konstruktér. V roce 1964 byl
propuštěn v polovině trestu, pracoval jako zámečník, později
jako konstruktér v Kovodíle.

CENY PAMĚTI NÁRODA 2017

V únoru 1952 zazvonil u dveří rodiny Márie Matejčíkové (1931)
katolický kněz Štefan Koštiaľ. Podařilo se mu uprchnout z vězeňské nemocnice, kam jej StB převezla po jednom z brutálních výslechů. Byt Máriiných rodičů byl tehdy jediným bezpečným místem, které znal. Ukrýval se u nich už od ledna do dubna
předchozího roku a Máriina matka později jemu a dalším kněžím pomáhala utéct přes řeku Moravu do Rakouska. Hladina
však byla po tání ještě vzedmutá, a tak se tehdy museli útěku
vzdát. Zadrželi je pohraničníci a v následném procesu byli odsouzeni na více než 10 let. Mária tedy dobře věděla, co jí hrozí.
Když ji ale kněz Koštial požádal, aby ho odvedla do dalšího úkrytu, k rodině Tomečkových, nezaváhala.
Měsíc nato znovu někdo zazvonil u dveří. Tentokrát už to
byla StB. Mária Matejčíková byla zatčena a odsouzena za vlastizradu na pět let do vězení. Po propuštění pracovala jako dělnice
v tabákové továrně a později ve fabrice na zpracování čediče.
Tam se seznámila se svým budoucím mužem, bývalým politickým vězněm Alexandrem Matejčíkem. V roce 1968 se neúspěšně pokusili založit Klub angažovaných nestraníků. Mária
Matejčíková se po pádu komunistického režimu angažovala při
rehabilitaci politických vězňů a nespravedlivě stíhaných.

Mária Matejčíková
politická vězeňkyně 50. let,
laureátka Ceny Paměti národa 2017
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Otto Šimko (1924) a jeho židovská rodina se vyhnuli transportu do koncentračního tábora díky strýci. Všem sehnal falešné
křestní listy, které potvrzovaly, že rodina konvertovala ke katolické církvi. Perzekuci ale neunikli – v roce 1942 museli nastoupit do pracovního tábora v obci Vyhne. Mladý Otto tu pracoval
jako brašnář a stejnou práci musel dělat i jeho otec, který byl
před válkou respektovaným soudním radou v Topol‘čianech.
V táboře strávili deset měsíců. Poté Ottův otec dostal výjimku od
tehdejšího ministra spravedlnosti Gejzy Fritze a rodina mohla
tábor opustit. Usadili se v Liptovském Mikuláši, kde Otto – opět
díky falešným dokladům – získal práci knihvazače.
Při Slovenském národním povstání v roce 1944 se přidal k 9. liptovskému partyzánskému oddílu. Po jednom střetu
s Němci ale musela jeho jednotka před silným útokem ustoupit.
Otto se během ústupu ztratil, protože pomáhal zraněnému kamarádovi. Rozhodl se ho dopravit do nemocnice v Liptovském
Mikuláši ke svému známému lékaři. Ve městě ho ale zatkla
policie a podrobila brutálním výslechům. Dalším deportacím
do koncentračního tábora, které se obnovily v roce 1944 po příchodu Němců, se vyhnul díky onemocnění svrabem. Červený
kříž jej poslal na léčbu do Palúdzky a Ottovi se během vyšetření podařilo utéct oknem. Odešel do Nitry, kde vyhledal pomoc
podzemního hnutí, a zbytek války tam strávil se svou matkou
a babičkou v úkrytu.
Po válce vystudoval práva a pracoval v sociálním a později
školském odboru. Když ale v 50. letech začaly politické procesy, které byly i antisemitsky motivované, byl z práce vyhozen.
Živil se jako soustružník a později jako dělnický korespondent
deníku Práce. V roce 1954 nastoupil do deníku Smena a brzy
díky znalosti cizích jazyků postoupil do zahraničního oddělení. Během normalizačních čistek byl v roce 1971 opět vyhozen
a vrátil se k povolání právníka.

CENY PAMĚTI NÁRODA 2017

Poprvé Františka Líznu (1941) zavřeli, protože roztrhal sovětskou vlajku. Bylo mu 19 let. Udělal to ze vzteku, když komunisté
označili rodiče jeho spolužačky za kulaky a vyhnali je z rodného statku. Byl odsouzen na sedm měsíců. Vězněn byl pak ještě
čtyřikrát – za opuštění republiky, šíření samizdatů a tisk letáků
o politických vězních. Živil se jako dělník v lupkových dolech,
na Velehradě pečoval o nemocné. Právě tady objevil svou touhu sloužit bližním a Bohu a roku 1968 vstoupil do Tovaryšstva
Ježíšova. Komunisté mu ovšem odebrali povolení ke kněžské
službě hned po primiční mši. Pracoval tedy dál jako sociální
pracovník a svobodu nacházel kromě jiného v pěších poutích.
Na tu první se vydal v roce 1984 napříč Československem. Jeho cílem tenkrát byla hora Kremenec na slovensko-ukrajinsko-polském pomezí. Nejvýznamnější ovšem byla až
pouť do města Chersonésos na Krymu, místa, kde svatí Cyril
a Metoděj údajně našli ostatky svatého Klementa I., a zároveň
místa křtu svatého Vladimíra. Podle vlastních slov chtěl František Lízna tímto činem propojit křesťanský Východ a Západ.
Na dlouhý pochod se vydal i přesto, že tehdy trpěl rakovinou
prostaty v pokročilém stadiu. Každý den se modlil za jednoho
ze svých vybraných přátel nebo lidí, kteří mu ublížili. Dohromady tehdy ušel několik tisíc kilometrů. „Každý krok byl jako
modlitba,“ vyprávěl František Lízna pro sbírku Paměť národa.
Po návratu z pouti lékaři zjistili, že se během cesty uzdravil
a nádor i metastázy zmizely.
Od té doby František Lízna ušel na svých poutích téměř
osm tisíc kilometrů a stále se snaží pomáhat bližním. Působil
jako vězeňský duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách,
v roce 2000 se stal členem vládní Rady pro lidská práva. V roce
2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, o dva roky později
mu Nadace Charty 77 za jeho práci ve vězení udělila Cenu Františka Kriegla. Za péči o nemocné a potřebné mu před pěti lety
řád milosrdných bratří udělil Cenu Celestýna Opitze.

Otto Šimko
vězeň koncentračního tábora, partyzán,
laureát Ceny Paměti národa 2017

František Lízna
duchovní, pětkrát vězněn za protikomunistickou činnost,
laureát Ceny Paměti národa 2017
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POŘAD

Vojna
Ostravo má

Příběhy, až dosud nesené jen rozhlasem, získaly
i televizní podobu – od září do Vánoc vysílá ČT2 každý
nedělní podvečer náš nový dokumentární cyklus.
Šestnáct filmů ukáže Husákovu epochu plasticky,
v tématech a životních osudech, které nedostanete
z hlavy ani po závěrečných titulcích.

Škola normálního života
Agent Vian
Ponížení
Meze
Život s cejchem

TV PŘÍBĚHY
20. STOLETÍ:

Legenda o svatém Juliovi
Hlídací psi normalizace
Straníci
Dvě cesty do disentu
Veksláci

foto: archiv Paměti národa

Moje StB
Sport, vzdor a doping

V Z P O M Í N K Y,
KTERÉ BOLÍ

„Zásadní je, že sbírka Paměť národa je natolik
technicky a obsahově připravená, že dokážeme
tvořit cykly o druhé světové válce, padesátých letech i normalizaci, a to silným a strhujícím způsobem,“ říká jeden ze scenáristů televizní série,
Mikuláš Kroupa. Normalizační příběhy patří
podle něj k těm nejtěžším – nenabízejí dramata
jako třeba příběhy z války, jsou často mnohem
více psychologické, vrstevnaté, je nesnadné je
převyprávět.
A proč zrovna normalizace – tato divná,
tísnivá, na první pohled jakoby bezvýrazná
doba? Je to doba, se kterou jsme se ještě pořádně nevypořádali, a spousta lidí teď má mylný
dojem, že byl tehdy režim vlastně na ústupu. „Je
to téma historicky skoro nezpracované, takže
to byla výzva,“ říká Viktor Portel, režisér sedmi
ze šestnácti dokumentů a vedoucí audiovizuálních projektů Post Bellum. „Náš cyklus není nějakou syntetickou prací o normalizaci, pokusili
jsme se z různých úhlů ukázat, co to období znamenalo pro lidi ve velmi různém společenském
postavení. Proto jsme zpovídali agenty StB stejně
jako horníky, řadové členy KSČ či homosexuály,“ dodává. Větší část video rozhovorů, které se
v dokumentech objevují, vznikla přímo pro tento
televizní cyklus (jen asi třetina byla na Paměti
národa uložena už předtím).
Nejužší tým dokumentaristů připravoval
koncept televizních příběhů více než rok a půl.
„Zajímalo nás, co lidé tehdy řešili, jaké konflikty tu dobu provázely. Normalizace nebyla jen
o disidentech a estébácích, jak se to mnohdy
prezentuje,“ říká k tomu Viktor Portel. Původně měli autoři dohromady asi třicet témat,

nakonec vybrali ta nejsilnější a nejdůležitější
a vzniklo šestnáct dílů.
Mnohé z lidí, kteří ve filmech vystupují,
už scenáristé znali z patnáctileté práce na rozhlasových příbězích. Některé skupiny lidí byly
na video Paměti národa zachyceny úplně poprvé, třeba veksláci nebo homosexuálové. Další
filmy se věnují třeba novinářům za normalizace, tehdejším straníkům, tomu, jaká ne/byla
za normalizace vojna, nebo husákovskému školství. V dokumentu Meze, který se teď na podzim bude promítat v rámci festivalu Jeden svět
na školách, ve zkratce divák nahlédne, co způsobilo násilných čtyřicet let společného hospodaření na českém venkově a jak dopadla některá
JZD po revoluci. Díl Sport, vzdor a doping zase
odkryje několik příběhů a dilemat tehdejších
sportovců.
Tvůrci ukázali jednotlivá témata zblízka,
přestože je omezovala šestadvacetiminutová
stopáž. Soudy nemusí být vyřčeny. O to, aby měl
člověk o době normalizace trochu více jasno, se
postarají hrdinové jednotlivých dílů. A zbytek
je na divácích, kteří nejsou nijak šetřeni – jsou
spíš taženi emocemi, často až k dojetí nebo vzteku, vymácháni v paměti a vzpomínkách, které
mnohdy opravdu nejsou hezké a bolí. O to více
si lze vážit těch, kteří před kamerami Paměti
národa svoje příběhy vyprávěli.
TV Příběhy 20. století každou neděli
od 18.05 na ČT2, reprízy v pondělí
od 19.15 a ve středu v 18.00 na stejném
kanále. Všechny díly budou postupně
zpřístupněny v iVysílání na webu ČT.

TV Příběhy 20. století
režie: Viktor Portel, Radim Špaček, Petr Hátle, Janek Kroupa / scénář: Adam Drda, Mikuláš Kroupa, Tomáš Netočný
dramaturgie: Jan Bušta / kreativní producent: Petr Kubica
kamera: Jan Balcar, Jan Vlnas / střih: Tomáš Polenský, David Mencl, Blanka Klímová / hudba: Matěj Kroupa

Zločiny a tresty
Na pokraji katastrofy
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VLČÍ MÁKY
VE VŠECH KRAJÍCH!

Letos v listopadu pořádáme už potřetí veřejnou sbírku ke Dni
válečných veteránů. Tento svátek se slaví 11. 11. po celém světě. Rádi bychom, aby více zakořenil i u nás. Aby si lidé (alespoň) jednou za rok připomněli ty, kteří bojovali na bojištích
druhé světové války či v době nedávné sloužili např. v Iráku
či Afghánistánu. Chceme, aby se na jejich příběhy nezapomnělo. Každý, kdo si během sbírkových dní 10. a 11. listopadu
pořídí symbol tohoto dne – květ vlčího máku, přispěje do naší
sbírky. Díky získaným penězům budeme moci natočit další
příběhy válečných veteránů do archivu Paměť národa.
Sbírková místa s kasičkami v rukou našich kolegů –
dobrovolníků najdete v Praze i ve všech krajských městech!
Připnout si květ máku na klopu a přispět do sbírky můžete
také v mnoha knihovnách a firmách. Seznam všech míst najdete na denveteranu.cz.
Kampaň ke sbírce připravuje zdarma reklamní agentura Young & Rubicam ve spolupráci s Bistro Films. Silný reklamní spot inspirovaný příběhem Karla Brhela (1922–2006)
bude vysílán v České televizi. Doufáme, že nám příběh tohoto
účastníka bojů u Dunkerque i politického vězně 50. let pomůže přesvědčit lidi, aby si 11. listopadu vzpomněli na všechny, kteří bojovali za naši svobodu.

N AV Z D O RY
HRANICÍM

CHCETE SE ZAPOJIT I VY?
KOHO A CO HLEDÁME:

dobrovolníky na sbírkové dny do ulic,
veřejně přístupný prostor, kde můžeme máky a kasičky umístit,
firmy, které nabídnou máky svým zaměstnancům,
podporovatele, kteří si od nás koupí desítky (stovky) květů máku a prodají/rozdají je známým a kamarádům,
ty, kteří budou chtít sbírku jednorázově podpořit darem/nákupem v našem e-shopu.

P O K U D S E C H C E T E Z A P O J I T D O K A M PA N Ě , O Z V Ě T E S E N A E - M A I L :
J A K U B . PA N E K @ P O ST B E L LU M .C Z . D Ě K U J E M E Z A VA Š I P O M O C !
VÍCE INFORMACÍ I JEDNODUCHOU MOŽNOST PŘISPĚT DO SBÍRKY
NAJDETE NA DENVETERANU.CZ.

foto: Jan Reitmajer a Barbora Mráčková
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Vzájemná setkávání československého
a polského disentu na společné hranici
jsme zpracovali ve dvou tematických
trasách mobilní aplikace Místa Paměti
národa: „Navzdory hranicím“ a „Drahý
příteli“. Zároveň vznikla výstava, která
byla v létě k vidění na Borůvkové hoře
a později v Malé Úpě. K novým trasám
jsme připravili i tištěné průvodce, které
seženete v informačních centrech
v Javorníku a Malé Úpě.

V hovorech se přirozeně mísila čeština a slovenština s polštinou, smích
s lehkou nostalgií. Vzpomínalo se na dobrodružné přechody hranice, výměnu zakázaných tiskovin a knih, na diskuse nad polskou vodkou i zatčení
pohraničníky. Byl 15. srpen 2017 a na Borůvkové hoře v Rychlebských horách se po 30 letech znovu sešli odpůrci komunistického režimu z Polska
a z České a Slovenské republiky. Právě na tomto místě 15. srpna 1987 obnovili společná konspirační setkání, na nichž se domlouvali na vzájemné pomoci a podpoře při aktivitách proti komunistickému útlaku v obou zemích.
Ty vzpomínky se zdály jako z jiného světa – v Polsku tehdy po šesti
letech skončil výjimečný stav vyhlášený generálem Jaruzelským, kdy byli
uvězněni vrcholní představitelé Solidarity. V Československu byla ukončena akce Asanace, během které byli odpůrci režimu brutálními způsoby
nuceni k emigraci, a hranice byla ostře hlídaná.
Společné prohlášení polských a československých disidentů, které
tehdy sepsali právě na Borůvkové hoře, bylo novým impulsem ve společném odporu, který se už komunistům nepodařilo zastavit. Tečkou
za touto skrytou kapitolou československo-polských moderních dějin se
stal 17. březen 1990. Kousek od Sněžky si na společné hranici podali ruce
Václav Havel a Lech Wałęsa.
A tak se i v to nedávné deštivé odpoledne loučili přátelé z obou stran
hranice, která už dnes nerozděluje, ale naopak spojuje všechny tři země
ve svobodném schengenském prostoru, a v češtině, slovenštině a polštině
si vzájemně přáli, aby to tak i zůstalo.
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KLUB PŘÁTEL PAMĚTI NÁRODA

TELEGRAFICKY

Příběhy 20. století v kině
Zveme na komentovaná promítání
Vzpomínky na koncentrační tábory, na frontové
boje i na život v izraelských kibucech. To jsou
témata filmových sestřihů, které můžete tento
podzim vidět v kinech. V komentovaných
pořadech spatříte ve tvářích vypravěčů emoce,
jež jejich příběhy provázely, i vrásky, které
na nich zanechaly. Na místě se budete moci ptát
dokumentaristů Paměti národa. „Kino Příběhy
20. století“ uvidíte v Praze, Mladé Boleslavi,
Berouně, Ostravě a Uherském Hradišti. Budeme
rádi, když přijdete!

Totální nasazení
Další kniha komiksů přichází na knižní pulty
Vypráví tři příběhy, které se skutečně staly, jejich
hrdinky spojuje zkušenost totálního nasazení.
Jarmila Pláteníková se v pracovním táboře
skrývala před gestapem. Rodiče Františky
Hockové se do sebe zamilovali v muniční
továrně a nedaleko odtud se Františka narodila.
Třetím příběhem, který nová komiksová
knížka vykresluje, je útěk židovské dívky
Heleny Esterkésové a její rodiny před smrtí
a z otrocké práce. Přední čeští kreslíři a zkušení
spisovatelé v roli scenáristů. Vydáváme společně
s nakladatelstvím Argo.

POSTBELLUM.CZ/KALENDAR



POSTBELLUM.CZ/KLUB

E S H O P. P A M E T N A R O D A . C Z

V červnu jsme s Klubem objevili
další „místo s příběhem“
Knižní Normalizované životy
TV Příběhy 20. století do větší hloubky

Jak žijí dnešní disidenti?
Paměť kubánského národa
Ve sbírce Paměť národa se nově objevují
aktivisté a disidenti z Kuby. Zveřejnili jsme
první čtyři příběhy, dalších sedmnáct
v archivu přibude do konce tohoto roku.
O boji s Castrovým režimem jsme s nimi
mluvili v květnu 2017 na Floridě díky podpoře
Ministerstva zahraničních věcí. Nahrávkami
ale naše práce nekončí. Brzy pojedeme do USA
znovu – budeme učit kubánské dokumentaristy,
jak natáčet vlastní „paměť národa“.


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

V říjnu 2017 vychází i kniha Adama Drdy a Mikuláše Kroupy
s názvem „Normalizované životy“, která navazuje na náš nový
televizní dokumentární cyklus Příběhy 20. století. Odkrývá
detaily, jež se na obrazovku nevešly, a odpovídá na otázky
v pořadu jen naznačené. Prozrazuje například, co dělali
estébáci po sametové revoluci nebo jak se na komunistickou
stranu a porevoluční dobu dívali „straníci“ (a také kým
jsou dnes). Sleduje i dilemata života za socialismu, která
poznamenala prostředí novinářů, věřících nebo umělců.
Příběhy jdou do hloubky a jasně ukazují, že normalizace nebyla
jen jakési „laskavé retro“, jak na ni dnes někteří vzpomínají.
Vydáváme společně s nakladatelstvím Albatros.
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„Chtěla jsem vyjádřit solidaritu lidem, kteří byli perzekvováni. Aby v tom nebyli sami,“ vysvětluje Hana Jüptnerová, proč v roce 1979 podepsala Chartu 77. V té době žila bez partnera, čekala druhé dítě a podpis se neobešel bez
následků. Na výslechy musela chodit i v šestinedělí. Považuje se za obyčejnou ženu, říká, že se nijak zvlášť proti komunistickému režimu nebouřila, při
výsleších převážně mlčela. Ale zároveň k tomu dodává: „Myslím, že i obyčejný člověk měl tehdy možnost volby.“
V červnu 2017 se Hana Jüptnerová v Herlíkovicích setkala se členy Klubu přátel Paměti národa. Mimo jiné jim vyprávěla i o pohřbu kamaráda Pavla
Wonky, na němž tehdy promluvila. Na jeden z pravidelných výletů, které pořádáme pro dárce a „klubisty“, jsme tentokrát vyrazili na víkend do Krkonoš.
Kromě povídání s Hanou byla na programu také návštěva evangelického
kostela, zaniklého německého hřbitova a procházka s historiky Jakubem Janovcem a Pavlem Zahradníkem, kteří popisovali život v horách před druhou
světovou válkou a krátce po ní.

Klub přátel Paměti národa sdružuje lidi, které baví moderní dějiny a jsou
přesvědčeni, že příběhy, jako je ten Hany Jüptnerové, by neměly upadnout
v zapomnění. Díky jejich finanční podpoře natáčíme stovky pamětníků ročně.
Naším poděkováním členům Klubu přátel za jejich podporu jsou výlety
na „místa s příběhem“, ale i pravidelné besedy, setkání, výstavy nebo koncerty.
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