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aká máte přání? Jak byste odpověděli, kdyby se Vás někdo takto zeptal a chtěl Vám
přání skutečně splnit? Co vůbec rozhoduje o tom, jaká jsou naše přání? Náš charakter,
zkušenost, momentální situace, místo? Kdybychom se ptali třeba sázejících před sportovní
arénou, asi bychom slyšeli něco docela jiného,
než kdybychom se na přání ptali lidí v kostele.
Paní Roubíčková, která přežila nacistické koncentrační tábory, říkala: „Už nic nechci! Na věcech mi nezáleží, na lidech ano!“ Bylo fascinující
pozorovat, jak se těší, až přijdou její kamarádky
na čaj a budou klábosit. Byl jsem přizván a mohl
i natáčet. Vznikla tak pro mě jedna z nejdojemnějších nahrávek. Bylo to takové veselé babkovské štěbetání u dveří, když se dohadovaly, která
si vezme jaké bačkory. Eva, Margit a Markéta.
Spřátelily se v Terezíně, dvě pak přežily Osvětim. U sušenek si vyprávěly, jak je v koncentrácích nejvíc štvaly blechy.
Rozhodli jsme se, že letošním laureátům nedáme artefakt jako v minulých ročnících. Letos
má cena podobu splněného přání. Dámy Váchalová a Malíková, které prošly v 50. letech komunistickými lágry, měly docela snadno splnitelná
přání. Paní Váchalová chtěla knížku Vatikánské
promluvy od pátera Špidlíka. Paní Malíková si
přála dozvědět se něco o křesťanských uprchlících ze Sýrie a nějak jim pomoci. Pan Dobiáš
se chtěl potkat s přítelem z vězení a jít s ním na
operu. Pan Tomík, který v 50. letech utekl z lágru, měl už hodně náročné přání. Chtěl, aby se
o někdejších politických vězních na Slovensku
víc mluvilo, nezapomínalo se. Mimo tuto čtveřici
jsme mimořádně ocenili také pana Bradyho. Jeho
přání znělo: „Přál bych si, až se po smrti potkám
se svými rodiči, aby mi řekli, že jsem žil dobrým
životem.“ Musel jsem ho umluvit, aby řekl ještě
jiné přání, které bychom se mohli alespoň pokusit splnit: „Chtěl bych, abyste chodili k volbám!“
Přání takových lidí jsou velká lekce do života! Jak
jsme je splnili? To uvidíte 17. listopadu ve 20 hodin v Národním divadle nebo v přímém přenosu
na ČT2, RTV2 či ČRo Plus. Program večera najdete na webu cenypametinaroda.cz.
Velmi si vážím Vaší podpory. Přál bych si,
aby Post Bellum rostlo a natáčelo tisíce pamětníků ročně a aby nás v našem úsilí podporoval
stále se zvětšující Klub přátel Paměti národa.

zpravodaj Paměť národa
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jazyková redakce: Jitka Šmídová
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Kdo je pro vás hrdina?
A vidíte dnes někoho takového mezi českými politiky?

M AG DA VÁ Š Á RYOVÁ

MARTIN M. ŠIMEČKA

E L I Š K A WAG N E R OVÁ

K AT E Ř I N A T U Č KO VÁ

Podle nejnovějších výzkumů je
90 % lidí schopno podléhat různým manipulacím. Takže hrdinství je možno očekávat jen od 10 %
občanů. A nerozhoduje v tom ani
postavení, ani vzdělání, ani výchova. Z toho plyne závěr, že očekávat
od druhých hrdinství je pokrytecké. Proč nezačít od sebe? Proč by
hrdiny měli být politici? Proč ne
muzikanti, učitelky nebo ajťáci?
O skutečném hrdinství se stejně
u nás ve střední Evropě dozvíme až
o jednu, dvě generace později. Malé
provinční prostředí hrdinům nepřeje. Každému, kdo vyčnívá, setne
hlavu. Ať už reálně, či virtuálně.

Hrdina je pro mne člověk, který
brání lidskou důstojnost – ať už
svoji či jiných – a činí tak i tehdy,
když cenou za takový postoj může
být ztráta pohodlí či života. Měl
jsem štěstí, že jsem v životě potkal
stovky hrdinů, mnozí zůstávají neznámí, neboť jejich činy se nevešly
do velkých dějin, na jiné se postupně zapomíná. Typické pro hrdiny
je to, že oni o sobě takto neuvažují
a vysmáli by se mi, kdybych jim prozradil svůj názor na ně. Takovým
hrdinou byl pro mne třeba Petr
Kabeš, jeden z největších českých
básníků. Jsou spisovatelé, kteří si
myslí, že jejich talent je tak velký, že
je sám o sobě omluvou pro mravní
selhání. Petr Kabeš si to nemyslel,
přestože jeho talent byl v české poezii výjimečný. A hrdina v současné
české politice? Možná je to moje neznalost, ale žádného nevidím.

Hrdinství či hrdinové – to jsou silná
slova, jimiž je v normálním životě
třeba šetřit. To proto, aby se nevytratil jejich skutečný obsah. Do běžného
života patří slova jako odvaha, obětavost, empatie. Pro mě je hrdinou ten,
kdo s vědomím rizika nasadí doslova
život či dá v sázku svou vlastní osobní svobodu, a to v situaci, kdy se buď
snaží zachránit život či svobodu osob
jiných, anebo se snaží bojovat proti
politickému režimu typu diktatury či
autoritářství slovy, a to opět za cenu
ztráty života či osobní svobody, a je
mu toto riziko dopředu zřejmé. Nevím o politikovi, který by nasazoval
život při záchraně života či svobody
jiných, a ostatní alternativy jsou vyloučeny díky tomu, že stále, přes různé útoky na demokracii, popř. pokusy o její demontáž, v demokratických
poměrech žijeme. Je však třeba být
stále ve střehu.

Hrdina je pro mě člověk, který se
nebojí stát za svým přesvědčením,
i kdyby se třeba většinové společnosti nezamlouvalo, prostě proto, že je to přesvědčení – použiji
teď oblíbené slovo Václava Havla
– mravné. Hrdina je pro mě člověk,
který svá slova neváhá doložit činy,
dokonce třeba i za cenu osobních
ztrát. Nejsem pesimista, myslím,
že i mezi českými politiky a političkami jsou tací. Důležité však je,
aby jich bylo co nejvíce v běžné,
občanské společnosti, a myslím,
že v tom hraje nezastupitelnou roli
vzdělávání a distribuce vzpomínek
pamětníků k co nejširšímu publiku. Díky za všechny projekty, které
Post Bellum napříč naší republikou i všemi generacemi realizuje.

herečka, diplomatka, politička

spisovatel a novinář

senátorka

spisovatelka

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

Srdečně
Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum

vydává Post Bellum, o. p. s.
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KLUB PŘÁTEL
NEZNÁMÁ TŘEBÍČ S POSLEDNÍ
PA M Ě T N I C Í G H E T 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.

Nejjednodušší způsob, jak přispět
k zachování vzpomínek pamětníků, je
poslat nám dárcovskou SMS. Na svém
mobilním telefonu jednoduše napíšete
DMS PAMET a pošlete na telefonní
číslo 87 777.
Cena SMS je 30 Kč, Paměť národa
obdrží 28,50 Kč.
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T O TA L I T N Í A R M Á DA
Z KLUKŮ CHLAPY NEDĚLALA
Jaroslav Kulíšek (64) nosil uniformu 37 let. Prošel armádou
socialistickou, federální i profesionální. Několik let strávil
na zahraničních misích, mimo jiné v Gruzii, kde ho unesli.
V současnosti pracuje na ministerstvu obrany, přednáší ve školách,
aktivně působí v Čs. obci legionářské a Sdružení válečných veteránů.
Hned na své první zahraniční misi
v Gruzii v roce 1998 jste se stal obětí
únosu. Jak k tomu došlo?
Bylo to tak rychlé, že jsem se nestačil bát o život.
Měl jsem běžnou službu operačního důstojníka.
Najedou obrovská střelba a vidím, jak po schodech běží Gruzínec se samopalem. Vrhl jsem se
k telefonu, ale vytrhl mi z ruky sluchátko, rozbil
telefon pažbou a prý jdeme. Kromě mě unesli ještě dva uruguayské kapitány a švédského majora.
O co únoscům vlastně šlo?
Byli to vzbouřenci, kteří chtěli svrhnout prezidenta Ševarnadzeho. Jejich velitel Goča Esebua nám řekl, že bude vyjednávat s OSN. Dali
mi satelitní telefon, abych se spojil se svými
nadřízenými, tak jsem volal na velvyslanectví
v Moskvě. Říkám té paní na ústředně, že jsem se
na Kavkaze dostal do zajetí a potřebuju se spojit s velvyslancem. A ona říká: „Nadechněte se.
Počítejte do deseti.“ Tak já jsem počítal. A ona
říká: „Tak co jste chtěl?“ Já říkám: „Potřebuju
spojit s panem velvyslancem.“ Buch. Zaklapla
to. Předpokládala, že volá nějaký blázen. Podruhé se situace opakovala. Když jsem volal potřetí,
už to bylo ve zprávách, tak mě okamžitě spojila.
Vyjednávání se ale moc nedařilo, veliteli se to vymykalo z rukou.
Pomohl vám v té situaci armádní
výcvik?
Byl jsem připraven po psychické stránce, abych
to zvládl. Uměl jsem jako jediný rusky, tak jsem
se s únosci mohl domlouvat a oni postupně
moje kolegy pustili. Fyzicky jsem žádný výcvik
nevyužil. Oni byli ti únosci dost neorganizovaní a v jednu chvíli nás tam nechali v místnosti samotné i se samopaly. Ale rozhodli jsme
se jich nedotknout, za což nás později velení
pochválilo, že jsme zachovali chladnou hlavu.
Mohlo z toho být spousta mrtvých.

Jak jste se z toho nakonec dostal?
Sedmý den jsem se dostal k vysílačce a snažil se
něco nahlásit. Strážní mě přistihli, nejdřív mě
chtěli zastřelit, ale pak prý „Hele, za chvíli přijdou novináři. Bylo by tady plno krve. Zavřeme
ho vedle.“ Tak mě zamkli a já jsem koukal na
mříže na okně – byl tam český zámek, takový
malý visací. Rybičkou jsem ho rozebral a zároveň jsem zjistil, že mříže se dají roztáhnout. Tak
jsem neváhal a tím oknem vyskočil. Vlezl jsem
do kukuřičného pole a byl jsem pryč. Většinu
únosců pak zastřelila policie.
Později jste vycestoval ještě do Iráku.
Dají se ty dvě zkušenosti srovnat?
V Iráku to bylo úplně jiné. Šlo o misi NATO, sídlili jsme v opevněných kasárnách. Žádný volný
pohyb neexistoval, pouze s bezpečnostním doprovodem, s civilisty jsme se téměř nepotkávali.
V čem vlastně pro vojáka spočívá
význam misí?
Voják se dostane z izolace české společnosti,
kde má jen hrubou představu, jak to chodí jinde.
Ocitne se v úplně jiném prostředí a zjistí, v jak
hrůzných podmínkách často lidé žijí. V Gruzii jsme jako pozorovatelé bydleli v místních
rodinách, dobře jsme poznali tamní kulturu.
Gruzínci se rádi vzdělávají, v každé rodině mají
knihovnu a taky klavír, protože každá slušná
dívka musí umět hrát na klavír. Zároveň tam ale
platí krevní msta, rozhodující slovo mají kmenoví vůdci a i drobné sousedské spory se řeší
násilím. Z vojenského hlediska je důležité, že se
na misích potkáte s důstojníky z ostatních armád. Každý mluví anglicky s jiným přízvukem,
ale myslí podobně, ať už je z Pákistánu nebo
z Bolívie. Rozšiřujete si obzory, zdokonalíte se
v jazyce, uděláte si představu o jiných armádách. Všechny tyto zkušenosti pak vojáci z misí
přinášejí domů.

ROZHOVOR

Jak se s takovými zkušenostmi díváte
na problematiku migrační krize?
Nedivím se těm lidem, že odcházejí. A odcházeli vždy. Když jsme v Gruzii jezdili po vesnicích
na patroly, žily tam děti do 14 let a pak jejich
prarodiče. Generace ve věku 20 až 40 let pracovala v Rusku, Turecku, Německu a celé Evropě.
A podobné to je i nyní se Sýrií a dalšími muslimskými státy. Ti lidé jsou v bezvýchodné situaci,
buď tam mohou umřít hlady, nebo se dostat
do Evropy.
Do armády jste vstoupil v roce 1971,
to vám bylo 18 let. Co vás tam táhlo?
Na začátku sedmdesátých let se nabíralo hodně,
aby se doplnily stavy po normalizačních čistkách. Děda byl za Rakouska-Uherska námořníkem, to mě lákalo, ale nebylo to reálné, tak jsem
vstoupil alespoň do armády. Představoval jsem
si náročný výcvik, ale bylo to zklamání. Převažovala buzerace. Představa civilistů, že z vás
armáda udělá chlapa, je zcestná. Většina kluků
z armády odcházela znechucená.
Vás neznechutila? Ani v dobách
normalizace?
Já jsem byl dost psychicky odolný, bral jsem věci
s nadhledem. Nesnažil jsem se udělat velkou vojenskou kariéru, netlačil jsem se do velících pozic. Ale pravdou je, že kvůli stavu armády se z ní
velká část vojáků snažila za každou cenu dostat.
Někdy třeba páchali i trestnou činnost a nechali
se zavřít, aby byli z armády vyhozeni.
Která z armád, jimiž jste prošel, byla
ve vašich očích nejlepší?
Současná profesionální armáda. Není to jen moderní technikou, ta byla zaváděna i před revolucí, ale vojáci s ní neuměli zacházet. V současné
armádě máme 25 mrtvých z misí za 25 let. Ale
tehdy bylo za rok i přes 100 mrtvých za rok a šlo
často právě o nehody při výcviku se střelnou
zbraní i při provozu techniky. Velký vliv na to měl
i alkoholismus, kterým byla armáda prolezlá.
A část z toho byly také sebevraždy vojáků, kteří
neunesli šikanu. Neustále se cvičilo, neexistovalo
náhradní volno a dovolená. Paradoxně to morálku vojáků podlamovalo, místo aby ji to utužovalo.
A jak se dnes daří válečným
veteránům, když se vrátí z misí?
Když zůstanou v armádě, je o ně dobře postaráno i finančně. Záleží, jak se pak každý zařídí. Znám i takové, z nichž se stali bezdomovci,
protože se zadlužili. Horší je to s těmi, kteří
po 15 nebo 20 letech odejdou do civilu. Nemají
jinou kvalifikaci a často složitě shánějí práci.
Péče o veterány záleží i na tradici. V USA je válečných veteránů přes 20 milionů, je to obrovská
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politická síla, takže jim naslouchá i prezident.
U nás je novodobých válečných veteránů z misí
po roce 1990 asi 20 tisíc, nejstarší generace druhoválečných veteránů je asi 700. Mezi novodobými veterány je také kolem 500 žen. Zatím se
jako skupina nestačili nějak organizovaně nebo
politicky jednotně projevit.
Kdo se vlastně stává válečným
veteránem?
Každý, kdo stráví nejméně třicet dní v zóně válečného konfliktu. Pak mu může být přiznán
status veterána a má mimo jiné nárok na vyšší
výsluhu po odchodu z armády. Mají přednostní lékařskou péči ve vojenské nemocnici či
bezplatné dovolené, ale není o to velký zájem.
Co by si tedy váleční veteráni
a veteránky přáli?
Zajištění civilního zaměstnání, ale na to armáda nemá kapacity. Organizují se ale aspoň
kurzy pro získání rekvalifikací. Je ovšem škoda, že řada veteránů odešla, protože armáda snižovala stavy, ale včas se to neubrzdilo
a dnes je zase vojáků málo. Zkušení veteráni
už mají často zařízený život v civilu a nechce
se jim zpět.
Jste členem Československé obce
legionářské i Sdružení válečných
veteránů. Jak pomáháte válečným
veteránům vy?
Zasadili jsme se například o zrušení zdanění výsluh. Na základě sbírky jsme si najali advokáty
a soudili se o to, později organizovali petice. Teď
v říjnu prošlo zrušení druhým čtením v parlamentu, snad to bude platit od 1. ledna.
Dovedete si představit, že armádu
opustíte a půjdete do důchodu po tolika
letech?
Civilistou už asi nikdy nebudu, mám vojenské
myšlení. Ale doma v Olomouci mám zahrádku,
psa a čtyři vnoučata, takže se mám komu věnovat. Vždy, když tam přijedu, ptám se vnoučat,
jestli chtějí na víkend hodnýho dědečka, nebo
zlýho kaprála.

D E N VÁ L E Č N ÝC H V E T E R Á N Ů

11. listopadu
Pořízením vlčího máku přispíváte
na zachování vzpomínek válečných
veteránů pro sbírku Paměť národa.
Darovat můžete také on-line
na webu sbírky. Děkujeme!
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Pusťte ho, je nevinný.
Uteč!

Rudolf
Dobiáš

CENY PAMĚTI NÁRODA

Co vám v poslední době udělalo
radost?
Asi to, že se mi podařilo vydat několik knížek,
které mají svoje čtenáře.
Kdy jste se v životě nejvíc bál a co vám
pomohlo to překonat?
Když jsem se v říjnu 1954 ocitl poprvé v důlním
podzemí. Pomohlo mi to, že jsem měl na cele
spolubydlící, kteří už měli ty začátky za sebou
a zvládli je. A také že mě podporovali. Nejen
psychicky, ale i fyzicky, například mi přidávali
k mému dennímu přídělu jídla část ze své porce.
Kdo vás v životě inspiroval a čím?
Jako mladý jsem moc o životě nevěděl. Ve vězení
v Jáchymově jsem se dostal k dospělým mužům,
kteří přežili německé koncentráky, a ti mě fascinovali. Byli tam lidé, kteří rozuměli hudbě, výtvarnému umění, literatuře.
Jaký zážitek byste chtěl prožít znovu?
Potkat některé přátele, které už ale nepotkám,
protože už nejsou mezi námi. A také bych se ještě chtěl podívat do Říma a do Paříže.

R

udolf Dobiáš (1934) prožil 6 let v drsných podmínkách pracovních lágrů a dolů na Slavkovsku
a Příbramsku. Odsouzen byl za velezradu. Spolu
se svými kamarády z tajného skautského oddílu
tiskli protirežimní letáky. Vyzývali v nich, aby lidé
nevstupovali do JZD, protestovali proti pronásledování církví,
nabádali, aby se národ bránil komunistickému teroru. StB si
pro Rudolfa Dobiáše přišla den před Vánoci, 23. prosince 1953.
Tehdy devatenáctiletý mladík, vysokoškolský student ruštiny
a slovenštiny, zrovna štípal dříví na dvoře. Následovaly tvrdé
výslechy, hlad a další útrapy vyšetřovací vazby v Bratislavě. Do
měsíce komunisté pozatýkali celou Dobiášovu skautskou skupinu a v červnu 1954 už byli do jednoho odsouzeni a posláni
do pracovních lágrů. Pracovali tu v drsných podmínkách jako
horníci. Rudolf Dobiáš ale na pracovní tábory nevzpomíná
jen ve zlém: „V lágru Vojna byla intelektuální atmosféra. Téměř
všichni vězni byli intelektuálové – kněz, ekonom, literární kritik, začínající básník, medik, dramaturg. Dalo se s nimi mluvit
o literárních otázkách, o poezii.“
Po propuštění na amnestii jej čekala těžká práce na stavbách silnic a železničních tratí. Angažoval se v ochotnickém
spolku a navázal na své první básnické pokusy z vězení, psal
také povídky a pohádky pro děti. Slovenská literatura ho nakonec objevila díky rozhlasové soutěži. Po roce 1989 pracoval
krátce jako novinář, později jako literát na volné noze.

Sledujete současné společenské dění?
Co na něj říkáte?
Sleduji. Bůh nám dal k dispozici rozum, svědomí a svobodnou volbu. Člověk by to měl využít
a ne zničit, jak se většinou děje. V současnosti
děláme z demokracie karikaturu, stejně jako
jsme přednedávnem dělali karikaturu například z náboženství.
Co byste ještě v životě chtěl stihnout?
Ještě mám v hlavě jednu knížku. Chtěl bych ji
napsat.

Rudolf Dobiáš

foto: Lukáš Žentel

Rudolfa Dobiáše zatkla StB jako
čerstvého vysokoškoláka den
před Vánoci. Dostal deset let
za velezradu.
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Rok jsem nevyšla z cely
bez zavázaných očí.

Jitka
Malíková

CENY PAMĚTI NÁRODA

Co vám v poslední době udělalo
radost?
Demonstrace na Staroměstském náměstí. To, že
přišlo tolik lidí, aby podpořili pana Bradyho.
Kdy jste se v životě nejvíc bála a co vám
pomohlo to překonat?
Nepamatuju si, že bych se nějak strašně bála.
Kdo vás v životě inspiroval a čím?
Můj otec. Vyrůstala jsem v demokratickém prostředí, což mě orientovalo celý život.
Jaký zážitek byste chtěla prožít znovu?
Nemám žádný, který bych chtěla prožít znovu.
Každý zážitek byl jedinečný a má takovým zůstat.
Sledujete současné společenské dění?
Co na něj říkáte?
Jsem z chování našeho národa zklamaná. Zdá
se mi lhostejný k veřejnému životu. Jako kdyby
nechápal a nebyl schopný se poučit z minulých
dob.

J

itka Malíková (1926) byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena na 11 let za velezradu. Komunisté ji
obžalovali jako vedoucí protistátní skupiny za to, že
ve svém bytě ukrývala a pomohla za hranice několika pronásledovaným řeholníkům a kněžím. Zatčena
byla v roce 1953. „Bylo to legrační,“ vzpomíná Jitka Malíková.
„Byla jsem na fakultě, zrovna jsme měli tělocvik, plavání. Vytáhli mne rovnou z bazénu.“
Tehdy sedmadvacetiletou studentku medicíny vyslýchali nejprve v Bartolomějské, pak na Ruzyni. „Betonová
podlaha, neustálá zima, tvrdé výslechy,“ popisuje pamětnice
vězeňské podmínky. Do protokolů si vyšetřovatelé zaznamenávali, co potřebovali slyšet, a tak se jim mladá žena vysmála,
ať rovnou napíšou, že otrávila Klementa Gottwalda. „Kdo se
jich moc bál, na tom se vyřádili,“ dodává Jitka Malíková.
Prošla věznicemi a trestaneckými tábory v Želiezovcích,
Trnovcích, Ilavě a Pardubicích, pracovala za minimální mzdu,
zejména v zemědělství.
Propuštěna byla na amnestii v roce 1960. Medicínu nikdy nedostudovala, směla pracovat jen v dělnických profesích
– jako skladnice, myčka nádobí v hospodě. Později se jí přece
jen podařilo školu dokončit a až do penze pracovala jako laborantka v nemocnicích.

Co byste ještě v životě chtěla stihnout?
Za svůj život děkuju, ale stačilo mi to.

Jitka Malíková

foto: Lukáš Žentel

Pro Jitku Malíkovou si přišli
na hodinu tělocviku.
Medicínu nedokončila,
v kriminále strávila sedm let.
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Zkus utéct a donesou tě
na prkně!

Anton
Tomík

CENY PAMĚTI NÁRODA

Co vám v poslední době udělalo
radost?
Pozvání k prezidentu Kiskovi na osobní návštěvu během oslav státního svátku. Bylo to srdečné
a příjemné.
Kdy jste se v životě nejvíc bál a co vám
pomohlo to překonat?
Když prokurátor navrhnul trest smrti pro mě
a mé dva kamarády. A pak když jsem utíkal z lágru a střelili mě do nohy. Překonal jsem to díky
víře a přátelství mých spoluvězňů.
Kdo vás v životě inspiroval a čím?
Manželka Marie, se kterou jsem se seznámil
po propuštění z vězení, kdy se mě každý bál
pozdravit a vyhýbal se mi. Ona se nebála. Jsme
spolu více než 50 let.
Jaký zážitek byste chtěl prožít znovu?
V myšlenkách se často vracím do dětství, které
jsem měl krásné. Tedy než se chopili moci komunisté.
Sledujete současné společenské dění?
Co na něj říkáte?
Držím si od politiky odstup. Nechápu ale, proč
jsou lidé tak lhostejní k nedávné minulosti.
Co byste ještě v životě chtěl stihnout?
Žiju šťastně a byl bych rád, kdyby to tak ještě
chvíli zůstalo.

A

ntona Tomíka (1932) zatkla StB spolu s jeho
přáteli na výletě ve Slovenském ráji v létě 1951.
Údajně měli u sebe granáty a pistole. Podle Tomíka ale bylo všechno jinak. Jako podezřelé je
bezdůvodně označili lesníci, pak už následovalo
rychlé zatčení. Mladíci skončili v Leopoldově, v nechvalně
proslulé vyšetřovně přezdívané Mlýn. „Byl jsem tři měsíce
na samotce. Část dne jsem se modlil a část konstruoval v hlavě
elektromobil,“ vzpomíná Anton Tomík.
Vyrůstal jako syn statkáře, kterému po únorovém převratu komunisté grunt vzali – před jeho zraky vyrvali stromy
ze tří ovocných sadů a svahy rozorali na ornou půdu. Tomíkův otec se nervově zhroutil a v šestnáctiletém mladíkovi se
usadil pocit křivdy a nespravedlnosti. Během studií na Vyšší
průmyslové škole v Bratislavě koncem léta 1950 se spolužáky založil skupinu SAK – Spolok antikomunistov. Podle
estébáckých archivních dokumentů se skupina soustředila
na tištění a distribuci protistátních letáků, shromažďovali zbraně, střelivo a výbušniny, plánovali odstřelit pomník
Stalina na bratislavském náměstí. Anton Tomík se tomu
však směje, šlo prý jen o mladické řeči. Rozsudek však byl
nemilosrdný – 15 let za velezradu a práce v uranových dolech
na Jáchymovsku.
Ani tam Anton Tomík nepřestal toužit po svobodě. Koncem léta 1955 se spolu s dalšími spoluvězni pustili do hrabání
tunelu. Práce postupovala 15 centimetrů za den. Postupně
do tunelu zavedli i světlo, zeminu sypali na půdu truhlářské dílny. Den útěku nastal 6. listopadu večer a zprvu byl
úspěšný. Už o dvanáct dní později však byli všichni uprchlíci
po rozsáhlém pátrání dopadeni. Antona Tomíka Státní bezpečnost chytila na mostu přes Ohři. Policisté po něm začali střílet. „Dostal jsem ji do pánve, ale ještě jsem mohl utíkat.
Pak už si nepamatuji nic. Probral jsem se, když mě oblizoval
pes.“ Za útěk dostal Anton Tomík dva a půl roku trestu navíc,
v roce 1960 byl amnestován. Až do důchodu pracoval jako dělník a technik v Bratislavě.

Anton Tomík

foto: Lukáš Žentel

Anton Tomík v osmnácti
založil protikomunistickou
skupinu. Ve třiadvaceti
utekl z trestaneckého lágru
vlastnoručně vykopaným
tunelem.
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Vzdej se rodiny a dostaneš od nás
komunistů všechno.

Ludmila
Váchalová

CENY PAMĚTI NÁRODA

Co vám v poslední době udělalo
radost?
Nejvíc mě v poslední době potěšilo, že mě lidé
z Post Bellum dovezli na Šumavu za sestřenicí.
Jinak bychom se asi už nikdy neviděly.
Kdy jste se v životě nejvíc bála a co vám
pomohlo to překonat?
Nejhorší chvíle byly, když jsem byla devět měsíců ve vazbě na samotce a vyšetřovatel mě přesvědčoval, že bratr dostane provaz. To jsem se
skutečně bála. Ale protože jsem nátura kašpárkovská, brzy jsem se z toho oklepala.
Kdo vás v životě inspiroval a čím?
Nevím, leckdo vás inspiruje, aniž byste si to uvědomili. Měla jsem spoustu přátel, z valné většiny
to byli kriminálníci. Asi bych jmenovala Luboše
Hrušku, byl inspirativní svou přímočarostí, vždy
mluvil jasně. Byl to bratrův přítel, kterého zavřeli jako ateistu, ale ve vězení se setkal s duchovními a nakonec se nechal pokřtít. Rozhodl se, že
až se vrátí domů, vykácí sad po tatínkovi a udělá
meditační zahradu v Plzni. Pomáhal mu sochař
a malíř Roman Podrázský, který vytvořil do zahrady sochy. Zároveň věnoval Hruškovi obrazy
a za výtěžek z jejich prodeje mohla ta zahrada
vzniknout.

L

udmila Váchalová (1936) strávila téměř 6 let v komunistickém vězení, z toho prvních devět měsíců na samotce s malým zamřížovaným okénkem
u stropu. V zimě jím do cely padal sníh. Každý
den vazby ji bachaři vodili na několikahodinové
výslechy. „Aspoň se něco dělo,“ vypráví pamětnice, „bylo to
snesitelnější než být pořád sama na cele.“
Ludmila Váchalová byla odsouzena za to, že na Západ
posílala zprávy od svého bratra, v nichž dokumentoval podmínky v trestaneckém táboře Horní Slavkov. Komunisté jej
zavřeli za přechod hranic. Ludmile bylo tehdy 17 let – ilegálně mu do vězení dodávala papír, kopíráky, fotoaparát. Dne
4. prosince 1954 před jejich domem zaparkovalo několik aut
s estébáky. Po domovní prohlídce Ludmile Váchalové nařídili,
aby si nastoupila do auta. Vrátila se až v roce 1960.
Trest si odpykávala postupně v ženských věznicích
v Chebu, v slovenských Želiezovcích a v Pardubicích. Spolu
s dalšími spoluvězeňkyněmi drala peří, loupala česnek, okopávala řepu nebo víno, pracovala v kravíně. Protože odmítla
donášet na ostatní vězněné, nesměla od svých rodičů dostávat balíčky.
Na jaře roku 1960, šest měsíců před odpykáním plného
trestu, byla propuštěna na amnestii. Po návratu pracovala
u Československých státních drah, kde zůstala až do důchodu. V roce 1963 se vdala a narodila se jí dcera. Ludmila Váchalová je rozvedená, žije ve Stráži u Tachova.

Jaký zážitek byste chtěla prožít znovu?
Držím se rčení „nevstupuj nikdy dvakrát do jedný vody“. Mám ráda změnu, například se ráda
stěhuju, takže nemám nic takového, co bych
chtěla prožít znovu.
Sledujete současné společenské dění?
Co na něj říkáte?
Samozřejmě sleduji. A vidím, že lidi jsou zvyklí
poslouchat na rozkaz, nebo naopak neposlouchat. Sami nepřemýšlí, stručně řečeno, kam jde
starosta, tam jde celá vesnice. Je to pohodlné,
přenesou tak odpovědnost na toho druhého.
Ale nebezpečné, snadno naletí na sliby. ale těch
jsme si zažili dost. Když nám třeba Zápotocký,
ještě jako ministr, tvrdil, že kdyby někdo chtěl
zakládat kolchozy, sám ho požene potentočkovaným pometlem. A za rok už mluvil jinak.

Ludmila Váchalová

foto: Lukáš Žentel

Co byste ještě v životě chtěla stihnout?
Chtěla bych se dožít kloudného prezidenta,
za kterého bychom se nemuseli stydět. A abychom si byli schopni vážit i těch, kteří ještě neumřeli. U nás každý dojde všeobecného uznání
až po smrti.
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VZP OMÍNKA PE TRA PITHARTA K NEDOŽIT ÝM
80. NAROZENINÁM VÁCLAVA HAVLA

D ě ti ř e š í d i l e m ata : Vs tou p i t
d o J Z D ? P r á s k n o ut s o u s e d a?
Zážitkové workshopy ve výuce moderních dějin
Spolu s žáky a učiteli základních i středních škol
rozšiřujeme tradiční formu výuky moderních
dějin. Prostřednictvím hraní rolí na zážitkových
workshopech, inspirovaných skutečným
vyprávěním pamětníků, přibližujeme dětem
fenomény kolektivizace a samizdatu. V Praze,
Brně a Pardubicích už jsme takto zapojili
1700 žáků a studentů, nově s interaktivními
workshopy míříme do Chomutova a jižních Čech.


POSTBELLUM.CZ

„ P r o č j s e m t o d ě l a l a? A s i
z d o b r é v ů l e …“
Knižní novinka z Paměti národa
Lidé, kteří nejraději tráví večery nad knihou,
se nyní mohou začíst do více než třiceti
Příběhů hrdinů 20. století, které připravili lidé
z Post Bellum. Sbírka vypráví fascinující, byť
často smutné a drastické příběhy bojovníků
proti totalitě i jejích obětí v Československu.
Knihu vydává nakladatelství Plus. Vedle toho
jsme spolu s nakladatelstvím Argo připravili
dotisk publikace Atentát na Heydricha, která
představuje osudy známých i neznámých postav
z doby heydrichiády a před ní.


E S H O P. P A M E T N A R O D A . C Z
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Hledáme příběhy lidí, na které se zapomnělo
Petr Pudil

Jan Dobrovský

Václav Havel

Dokumentaristé Paměti národa letos zaměřili svou pozornost mimo
jiné na lidi, kteří utekli do Československa před hladem či válkou nebo je
do střední Evropy přivedla láska či studium. Zástupce českých menšin
– Vietnamku, Srba, Řekyni, Bulhara a další – představí putovní výstava,
která odstartuje koncem listopadu v Domě národnostních menšin v Praze.

foto: Oldřich Škácha, Knihovna Václava Havla

Nejsme tu sami:
Příběhy našich menšin
Zveme na výstavu v Domě národnostních menšin v Praze

Od první chvíle prvního jednání
Stalo se. Vladimír Hanzal jako
s představiteli komunistické moci
editor nechal posléze všechny pásky
v listopadu 1989 Havel trval na tom,
přepsat a vydat jako knihu („Zrychaby každé slovo, které kolem stolů
lený tep dějin“, druhé vydání v naklapadne, bylo nahráno, zachyceno pro
datelství Galén, Praha, 2006). V knibudoucnost. Posléze zveřejněno. Proč
ze je na více než čtyři sta padesáti
to dělal? Vždyť jsme v přetlačování
stránkách zachyceno devět prvních,
s mocí mohli také neuspět, prohrát,
rozhodujících jednání. Je tam každé
s hanbou odejít, mohli jsme to zvorat,
slovo, každé přeřeknutí, snad i zamohlo by se ukázat, jak byl Havel nekašlání. Čtu dnes svá slova, ne vždy
šikovný, jak jsme to nezvládli…
jsem se strefil do toho správného, ne
Klíčem k rozluštění těchto pavždy jsem se vyjádřil jasně, a tak si
radoxů – plachý, stydlivý chlapík,
dnes říkám: Taky to mohl ten Vláďa
a chce být pořád a pořád zaznavypustit… Nemohl. Nevypustil.
menáván – je Havlův vypjatý smyZaznamenávány nebyly naše
sl pro odpovědnost. Byla to podle
(Občanského fóra) interní porady
mého jeho nejsilnější vlastnost, která
– to nebyla jednání s mocí. Proto navšechny ostatní vlastnosti zastiňohrány nejsou, pokud vím, ani zřejmě
vala. Listopadový převrat byl do té
dramatické rozhovory Václava Havdoby jedinou událostí tohoto druhu
la s Alexandrem Dubčekem. Nahrán
V ÝS TAVA P O C TA
v dějinách, která byla celá nahrána
není ani veledůležitý rozhovor VácVÁC L AV U H AV LOV I
na magnetové pásky. Pak se pár lidí
lava Havla s čerstvě designovaným
přelo, kdo je Havlovi přinesl a kdo
předsedou vlády Mariánem Čalfou.
5. 10. – 18. 12. 2016
se tedy zasloužil o kompletně zdokuOdehrál se na půdě Úřadu vlády a je,
PRAHA 6
mentovanou revoluci. Myslím si, že
pokud mohu soudit, výstižně rekonto byl tehdy europoslanec za němecstruován v Sedláčkově televizním
Zveme na velkoformátovou výstavu
ké Zelené Milan Horáček, který je přiseriálu „České století“.
v dejvických ulicích, která u příležitosti
vezl z kapitalistické ciziny.
Když už jsme se všichni chtě
nedožitých 80. narozenin Václava
Kazetový magnetofónek byl
nechtě podrobili Havlově „diktafoHavla představuje snímky prezidentova
vždycky položen doprostřed stolu,
novému diktátu“, říkali jsme si: Ať už
dvorního fotografa Oldřicha Škáchy.
kolem kterého seděli protagonisté
to dopade jakkoli, jednu rozhodující
Listopadu. Mohlo se mluvit, jen když
výhodu tohle všechno má – nikdo si
Pořádá Praha 6 ve spolupráci
červená žárovečka svítila. Zhasla-li,
jednou v budoucnu nebude moci vys Knihovnou Václava Havla a Post Bellum.
protože se kazeta dotočila, anebo že
mýšlet, snovat konspirativní teorie,
došly baterie, Vladimír Hanzal, Hapodsouvat nám nízké motivy atd., atd.
vlův přítel a osobní asistent, po něm
Samozřejmě, že to byla očekávání lisáhl a jeho chod obnovil. Když si toho Vláďa nevšiml, všiml si
chá. Touha odhalovat „tajné“ („utajené“) dějiny Listopadu (Čech,
určitě Václav Havel. Když někdo z protější strany stolu, třeba
světa…) je dnes zřejmě tak mocná, že bez ohledu na Hanzalovy
tehdejší premiér Ladislav Adamec, mluvil dál, ačkoli žárovečka záznamy existuje spousta vyfabulovaných spiknutí. Některé
zhasla, Havel ho přerušil a požádal, aby zmlkl a počkal, až se z těch „tajných dějin“ Listopadu vyšly i tiskem. Odhaluje se v nich
stroj opět rozjede. Co bylo mimo záznam, ještě jednou zopakorozhodující role buď KGB, izraelského Mossadu, nebo americké
val. Podobalo se to umanutosti, ale časem jsme si všichni zvykli. CIA. Samozřejmě vždycky v tom hrála roli československá StB.
Ta malá červená žárovička velikosti špendlíkové hlavičky
Václav Havel si zkrátka přál být zachycován všemi možbyla pro mne symbolem listopadové revoluce: všechno, co dě- nými technickými prostředky. Chtěl být čitelný, průhledný. Díky
láme, děláme na očích, v tomto případě „na uších“ veřejnosti. tomu můžeme rekonstruovat klíčové děje před – skoro už třiceti
Nemáme žádné tajnosti. Všechno zveřejníme, bez cenzurních lety. Můžeme, ale stejně se najdou lidé, kteří vědí, že všechno bylo
a autocenzurních dodatečných zásahů.
docela jinak. Dávejme na ně pozor. Budou teď stále hlasitější.
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foto: Kateřina Doubravská, Barbora Mráčková

Neznámá Třebíč s poslední
pamětnicí ghetta
Bývalé třebíčské židovské čtvrti říkají místí „V Židech“. Špinavé ulice tu lemují
malé, často zanedbané domky. Běžný návštěvník může na první pohled nabýt
dojmu, že při svém hledání unikátního dědictví UNESCO zabloudil. Opravdové poklady čtvrti se totiž odhalí, až když výletníci nahlédnou za oponu otřískaných a posprejovaných fasád domů. Takovou tvář Třebíče členům Klubu
přátel Paměti národa ukázala o jednom říjnovém víkendu třiaosmdesátiletá
Susana Urbanová. V jejím vyprávění ožíval krásný prvorepublikový byt, kde
v německo-židovské rodině vyrůstala, i domy příbuzných a přátel, kteří rodinu podporovali, když Susanin otec zahynul v Osvětimi. Vitální a sdílná dáma
nás zavedla i na starý židovský hřbitov nad městem – místo jejích dětských
her, téměř jediné, kde směla se žlutou hvězdou na kabátě trávit čas.
Třebíč byla pro členy Klubu přátel Paměti národa další z už tradičních
cest za pamětníky a místy, do nichž se vepsala historie 20. století. Podobná
setkání, výlety, křty knih či komentované prohlídky jsou především poděkováním členům klubu za pravidelnou finanční podporu Paměti národa. Díky
ní je možné natáčet vzpomínky lidí, jejichž životy dramaticky poznamenaly
moderní československé dějiny. Připojit se můžete na webu postbellum.cz.
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