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aktuality

Počátkem roku 2013 vyvolal bývalý 
předseda KSČM Miroslav Grebeníček 
rozruch, když na půdě poslanecké 
sněmovny v souvislosti s návrhem 
zákona rozšiřujícího počet státních 
svátků a významných dnů prohlásil 
tvrzení, že se Jan Palach stal symbo
lem boje proti totalitní komunistické 
moci, za naprosto zavádějící. Ne, Jan 
Palach se nezapálil na protest proti 
komunistické straně Československa, 
jeho sympatie patřily především reform-
ním komunistům, kteří měli podporu 
i všech struktur Svazu vysokoškolské-
ho studentstva.1

Politolog Lukáš Jelínek připomněl 
slova spisovatelky Lenky Procház
kové, že tenhle kluk setrval na pozicích 
protagonistů Pražského jara i ve chví-
lích, kdy oni to už vzdali,2 a bývalý 
člen Hnutí revoluční mládeže Petr 
Uhl už dříve kriticky poznamenal, 
že Palach své sebeupálení spojil 
pouze s požadavky zastavení cenzu
ry a zákazu novin Zprávy …a jiné 
nevznesl.3 Petr Uhl patřil dokonce 
mezi ty, kteří Palachův čin ostře 
odsuzovali a veřejně ho chtěli odmít
nout i proto, že se vymykal marxis-
tickému pojetí organizovaného a ko-
lektivního boje proti zvůli.4 Podle něho 
…lidé si žádají symboly. Některé jsou 
ale neblahé, a sebevražda na protest 
proti politickým poměrům podle mého 
soudu neblahým symbolem je. Vede 
k beznaději.5

Problematičnost uvedených pohle
dů spočívá v tom, že jsou produktem 
alexithymické historiografie,6 kterou 
kritizoval už v roce 1874 Friedrich 
Nietzsche ve své úvaze O užitku a škod-
livosti historie pro život.7 Uvedl ji slovy 
Johanna Wolfganga Goetheho, který 
nenáviděl vše, co pouze poučuje, aniž 
by to povzbuzovalo k životu. Podle 
Nietzscheho škodlivost historie spo
čívá v opakovaném přežvýkávání toho, 
co bylo – v historickém smyslu – a ve 
snaze rozpustit minulost v antikvár
nosti tzv. čistého vědění, namířené 
proti životu. 

Škodlivost historie pro život se 
ukazuje v dehumanizované emocio
nalitě, neboť cítíme abstraktně.8 Místo 
abychom Palachův čin emocionálně 
prožívali hluboce otřeseni, a pak ucho-
vali to, co je nepochopitelné, jako vzne-
šené,9 snažíme se ho rozumářsky 
analyzovat a vykalkulovávat – napí
náme nad protestem střechu historic-
kého stanu.10 Pod tuto pitevní plachtu 
ho zatahuje Grebeníček, když si Pala
chův čin stranicky přivlastňuje, Jelí
nek s Procházkovou, když ho antikva
rizují, a Petr Uhl, který ho ideologicky 
marxizuje a moralizuje.

Nietzsche právě takové postoje, 
které minulost okusují na kost, vnímal 
jako projev lidské zkaženosti historií. 
Tato zkaženost má původ v politickém 
a policejním filozofování, jehož hlavním 
úkolem je dějiny střežit, aby z nich ne-

uniklo nic než jenom dějiny, hlavně ne 
žádné dění! 11 Ne náhodou Petr Uhl říká, 
že Palachův týden v lednu 1989 neměl 
s jeho činem moc společného.12

Smyslem alexithymické historiogra
fie je ukázat Palachův protest nepřitaž-
livým, tedy čistě historickým – vzděla
něji vyjádřeno – objektivním. Jeho čin 
nás nesmí pohlavně přitahovat, protože 
ti, kdož myslí historicky, myslí asketic
ky – bezpohlavně. V politickém a policej-
ním Grebeníčkově, Jelínkově a Uhlově 
filozofování se Palachův týden jeví 
nutně jen jako bezpohlavní neutrum 
dějin. Nietzsche však varoval, abychom 
se střežili biografií typu pan ten a ten 
a jeho doba, a naopak radil, abychom 
vyhledávali ty, na jejichž titulní straně 
by stálo bojovník proti té době.13

Toto poučující hlučné pavzdělání 
dnešní doby je třeba nahradit tím, co 
naopak povzbuzuje k životu, co má 
kolem sebe atmosféru a tajuplný okruh 
mlh. Mlhavosti či neostrosti historic
kých událostí můžeme porozumět i za 
pomoci teorie chaosu, která nám 
prostřednictvím termínu bifurkace 
(větvení) odhaluje jev, kdy v průběhu 
historického vývoje dochází často 
k rozvětvování původně singulární 
události. Palachova oběť má v sobě 
potenciál dějinné bifurkace, kdy se 
původně jedinečná absolutní oběť 
následně chaoticky rozvíjí do dalších 
a nových budoucích možností, jako 
byl například Palachův týden.

O škodlivosti historie pro život

1  GREBENÍČEK, Miroslav: Poslanecký projev k Janu Palachovi, 8. 2. 2013. Viz  http://zpravy.idnes.cz/miroslavgrebenicekprojevojanpalach
fc0/domaci.aspx?c=A130208_174001_domaci_mhk (citováno k 11. 3. 2013).

2  JELÍNEK, Lukáš: Palach se stal rukojmím. Právo, 2. 2. 2013. s. 6.
3  UHL, Petr: Sebevražda není hodna obdivu. Právo, 15. 3. 2003, s. 7. 
4  UHL, Petr: Svědectví Petra Uhla o Janu Palachovi. Britské listy, 10. 2. 2013 – viz http://www.blisty.cz/art/67453.html (citováno k 11. 3. 2013).
5  UHL, Petr: Sebevražda není hodna obdivu, s. 7.
6  Alexithymická historiografie se vyznačuje sníženou schopností emocionální kognice a empatie dějinných událostí. Často nemáme slova ani 

pro vlastní historii: alexisthymia – žádná slova pro pocity doby, přičemž politický úpadek obalujeme do eufemizovaných pocitů „blbé nálady“.
7  NIETZSCHE, Friedrich: Nečasové úvahy. Oikoymenh, Praha 2005, s. 75.
8  Tamtéž, s. 101.
9  Tamtéž, s. 103.
10  Tamtéž, s. 103.
11  Tamtéž, s. 104.
12  UHL, Petr: Svědectví Petra Uhla o Janu Palachovi.
13  NIETZSCHE, Friedrich: Nečasové úvahy, s. 115.
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UHISTORIZOVAT MINULOST

Škodlivost historie pro život se uka
zuje v tom, že historický smysl často 
vyvrací z kořenů bifurkační budouc
nost a odnímá stávajícím věcem atmo
sféru, ve které jedině mohou žít. Vý
znam Grebeníčkova výroku je zřejmý, 
Palachův čin je třeba uhistorizovat, 
aby mohla být potažmo zpochybněna 
i samotná existence totalitního systé
mu. Ve stejném projevu řekl: Dovolím 
si připomenout i to, co se nedávno ode-
hrálo na semináři Ústavu pro studium 
totalitních režimů, kde vystoupil i ame-
rický politolog Fred Eidlin. Nejprve mlu-
vil o nejednoznačném vymezení pojmu 
totalitarismus a zároveň odmítl označe-
ní takzvaného komunistického Českoslo-
venska jako totalitního státu, případně 
o omezení užívání tohoto pojmu maxi-
málně jen na první polovinu 50. let  
20. století.14

Uhistorizovat minulost je mocenský 
způsob interpretace dějin, jejímž cílem 
je učinit minulost emocionálně abstrakt-
ní, tedy i politicky méně zavazující 
a neškodnou. Pokud nejsme dějinnou 
událostí hluboce otřeseni, potom je 
možno každý protest z ní vyvěrající 
učinit nepřitažlivým, třeba tím, že mu 
vytkneme, že se vymyká marxistickému 
pojetí organizovaného a kolektivního boje 
proti zvůli.15

Jestliže Nietzsche v Nečasových úva-
hách volal po zničení protikladu formy 
a obsahu, niternosti a konvence, potom 
je třeba právě v souvislosti s Palachovým 
činem volat po zničení dichotomie dějin 
a dění, symbolu a tělesnosti. Je třeba 
začít chápat a cítit dějiny nikoliv abs-
traktně, ale emocionálně nepochopitelně.16

Občané, politici i historici často 
nazírají na čin Jana Palacha předmět
ně jako na historický artefakt, histo
rií zazipovaný zub času. Nietzsche 
v tomto smyslu hovořil o vypreparo
vané čisté historii stáhnuté z kůže 
dění života. Tímto způsobem se začí
ná zkoumat i totalitarismus. Dějinnost 
Palachova činu je však bifurkační, 
stále se rozvětvuje a přečnívá mimo 
čistě historický čas a lidskou existen
ci, jako středověké chrliče na vstup
ních branách do města. 

Co uniká zmíněným „policejním filo
zofům“ dějin absolutně, je to, že dějinnost 
Palachova činu nespočívala v nějakém 
symbolu odporu či sympatiích, ve vyslo
vených nebo nevyslovených politických 
požadavcích či pozicích, ale v transcen
dentní či bifurkační tělesnosti dějin.

Jan Palach tělesností svého odporu 
obrátil přesýpací hodiny odměřující čas 
na hlavu, a tak se z nich dodnes, jako 
z budoucnosti, sype drobný dějinný 
písek odměřující existenciální čas šan
cí svobody. Sebeobětováním se vyku

puje jistota přítomného času za nejistý 
čas, který není, ale možná přijde. 

Na jeho činu není důležitá samotná 
akce, tedy akt toho, co se stalo, a jeho 
možné opakování a následování, ale 
emocionální schopnost tohoto činu 
být vysoce reaktibilní. Tato sociální 
reaktivita události vytváří dějinný 
rozměr budoucnosti ve smyslu exis
tenciální vrženosti do neznáma – tedy 
jak jsou druzí tuto událost, která se 
stává vždy minulostí, schopni uchopit 
a pochopit jako dějinný čin, který je 
psán budoucností a směřuje k nejisté 
svobodě. Protestu Jana Palacha není 
možno porozumět prizmatem historie, 
ale spíše prostřednictvím závažného 
výroku delfského boha: Poznej sebe 
sama. Tento bůh nic neskrývá, ale také 
ani nezjevuje, nýbrž jenom naznačuje.17 

Co nám tedy samotný čin naznačuje? 
Že bychom měli nechat stranou histo
rii a naučit se organizovat chaos tím, že 
si budeme vědomi svých autentických 
potřeb, mravnosti i vzdělání, a tím při
spějeme k ideologickému pádu celé 
historiografické dekorativní kultury.18 

Mirek Vodrážka

14  GREBENÍČEK, Miroslav: Poslanecký projev k Janu Palachovi.
15  UHL, Petr: Svědectví Petra Uhla o Janu Palachovi. 
16  NIETZSCHE, Friedrich: Nečasové úvahy, s. 103.
17  Tamtéž, s. 146.
18  Tamtéž, s. 147.

Portál o Janu Palachovi 
Webové stránky www.janpalach.cz/
www.janpalach.com/www.janpalach.
eu jsou výsledkem multimediálního 
projektu Univerzity Karlovy, jehož 
partnery jsou Ústav pro studium tota
litních režimů, Archiv bezpečnostních 
složek a další instituce. Představují 
životní příběh studenta Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jana 
Palacha, který se 16. ledna 1969 zapá

lil na Václavském náměstí. Svým šo
kujícím činem chtěl vyburcovat domá
cí veřejnost z rezignace, do níž se 
začala propadat necelých pět měsíců 
po srpnové okupaci Československa. 
Jeho protest měl mimořádný ohlas 
nejen v domácím prostředí, ale i v za
hraničí. Webové stránky byly spuště
ny v lednu 2012 a obsahují historické 
texty, dobové fotografie, archivní, ale Foto: Petr Blažek
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i filmové, televizní a rozhlasové doku
menty. Vytvořeny byly ve třech jazy
kových mutacích (čeština, polština 
a angličtina). Setkaly se u veřejnosti 
s velkou odezvou, a proto se jejich 
tvůrci rozhodli v projektu pokračovat. 
Nové výsledky představili 16. ledna 
2013 v Karolinu za účasti rektora Uni
verzity Karlovy prof. Václava Hampla 
a děkana Filozofické fakulty UK doc. 
Michala Stehlíka. 

Vznikla francouzská a německá mu
tace webu, který byl současně rozšířen 
o řadu nových textů, fotografií a zvu
kových záznamů. V části připomína
jící životní příběh J. Palacha přibyly 
pasáže věnované smyslu jeho činu, 
chronologii dobových událostí a soud
nímu procesu, v němž jeho matka 
Libuše, spisovatelé Vladimír Škutina 

a Pavel Kohout, studentský předsta
vitel Lubomír Holeček, sportovec Emil 
Zátopek a šachista Luděk Pachman 
žalovali poslance Viléma Nového za 
dezinformaci o tzv. studeném ohni. 
Součástí této kapitoly je i zvukový 
záznam jeho projevu na schůzi v Čes
ké Lípě 20. února 1969, kde své deho
nestující výroky pronesl (kauza je 
hlavním tématem filmové trilogie 
Hořící keř, kterou pro HBO  v roce 2013 
natočila Agnieszka Holland). 

V části připomínající místa spojená 
s Janem Palachem byly přidány kapi
toly o areálu Vysoké školy ekonomic
ké, kde původně studoval, a místu jeho 
úmrtí v nemocnici v Legerově ulici. 
V části věnované dalším osobám, 
které sáhly ke stejně radikální formě 
protestu jako on, jsou nově dostupné 

životní příběhy Normana Morriso
na, Vasyla Makucha, Josefa Hlavaté
ho, Mohameda Bouaziziho a Rigzina 
Phüncchoga. Připojen byl archiv do
bových fotografií, archiv dokumen
tů a rozhlasový dokument Do Říma za 
Janem Palachem, mapující italské 
ohlasy. Webové stránky budou dále 
rozšiřovány, plánuje se ruská, italská 
a tibetská jazyková mutace.

Výsledkem pokračování projektu je 
i polská verze výstavy Jan Palach ’69, 
jejíž vernisáž se 26. února 2013 usku
tečnila v budově Státní opery ve Var
šavě při příležitosti polské premiéry 
Hořícího keře. Do poloviny března 2013 
byla výstava umístěna ve vstupním 
vestibulu nové budovy Varšavské uni
verzitní knihovny. 

Petr Blažek

Putovní výstava Totalita v Evropě
Dne 26. února 2013 se uskutečnila 
vernisáž mezinárodní putovní výsta
vy Totalita v Evropě, prezentované 
v rámci festivalu MENE TEKEL , kte

rý se konal 25. 2. až 8. 3. 2013 na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Na zahájení promluvili děkan 
Právnické fakulty profesor Aleš Ger

loch, ředitel Ústavu pro studium to
talitních režimů Daniel Herman, 
prezident Platformy evropské pamě
ti a svědomí Göran Lindblad a bývalá 

aktuality

Vladimir Bukovskij v Praze
Ve dnech 5. až 7. března 2013 pobýval 
v Praze na pozvání Ústavu pro studi
um totalitních režimů známý ruský 
disident a politický aktivista Vladimir 
Bukovskij. Hlavním důvodem jeho 
návštěvy byla veřejná prezentace jeho 
pamětí, které koncem roku 2012 vydal 
Ústav ve spolupráci s nakladatelstvím 
Volvox Globator pod názvem A vítr se 
vrací. Vernisáž knihy a diskuse s au
torem v prostorách Knihovny Václava 
Havla se těšily velké pozornosti ze 
strany české veřejnosti i příslušníků 
ruské emigrace žijící v Praze. Během 
návštěvy byl s V. Bukovským rovněž 
veden bilanční rozhovor o jeho čin
nosti v sovětském disentu, psychiat
rických klinikách, věznicích a pracov
ních táborech, kde strávil celkem 
dvanáct let života. Rozhovor bude 
otištěn v příštím čísle naší revue.

Adam Hradilek  Vladimir Bukovskij a rusista Libor Dvořák Foto: Přemysl Fialka
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Prezentace „Hnědé knihy“ 
Na konci roku 2012 vydal ÚSTR dlouho 
očekávanou „Hnědou knihu“ o procesech 
s českým undergroundem editorů Mar
tina Machovce, Františka Stárka Ču
ňase a Pavla Navrátila. Mimořádný 
dokumentační počin byl představen ve 
středu 27. února 2013 v pražské restau
raci Na Slamníku, kde se při té příleži
tosti sešly desítky pamětníků, přízniv
ců společenství českého undergroundu 
a lidí, kteří spolupracovali na původní 
samizdatové „Hnědé knize“ i jejím ny
nějším vydání. Hlavním průvodcem 
večera byl František Stárek Čuňas, 
který spolu s Martinem Machovcem 
vylíčil historii vzniku první tištěné 
edice dokumentů ze soudních procesů 
s představiteli undergroundu, obsahu
jící kromě unikátních přepisů obžalob 
a rozsudků také zahraniční novinové 
články reagující na pronásledování 
undergroundových aktivistů, zejména 
členů a příznivců hudebních kapel The 
Plastic People of the Universe a DG 307. 
Tištěná edice vychází z předchozích 
samizdatových vydání z let 1976 (edi
toři Václav Vendelín Komeda a Jaroslav 
Kořán) a 1980. Na sběr a přepisování 
materiálů, které daly vzniknout sami
zdatu z roku 1980, během večera osob
ně zavzpomínal jeho editor Jaroslav Suk. 
Právě na jeho práci navázali Stárek 

s Navrátilem a Machovcem především, 
doplnili ji zejména o dokumenty tehdy 
nepřístupné – o již zmíněné ohlasy 
v zahraničním tisku a archiválie z pro
venience soudní a státněbezpečnostní. 
Soudní proces s Ivanem Jirousem, Sva
toplukem Karáskem, členy hudebních 
skupin DG 307 a The Plastic People 
a dalšími z roku 1976, který tvoří základ 
„Hnědé knihy“, vyvolal vlnu solidarity 
se zatčenými a souzenými, což při
pomněla i čtená ukázka – Jan Hanzlík 

přečetl dopis několika významných 
českých osobností včetně básníka Ja
roslava Seiferta adresovaný Heinrichu 
Böllovi, německému spisovateli a pre
zidentu mezinárodního PEN klubu, ve 
kterém jej informovali o trestním říze
ní proti představitelům undergroundo
vé kultury v Československu, i spiso
vatelovu odpověď. Večer na Slamníku 
zakončil hudebním vystoupením Josef 
Bobeš Rössler se svou kapelou. 

Anna Macourková

František Stárek Čuňas  Foto: Přemysl Fialka

disidentka z Lotyšska, někdejší mi
nistryně zahraničních věcí, euroko
misařka a dnes europoslankyně paní 
Sandra Kalniete, předsedkyně sku
piny Usmíření evropských dějin v Ev
ropském parlamentu. Vernisáže se 
zúčastnili také zástupci tří z partner
ských institucí, které se na výstavě 
podílely: Andreja Valič Zver, ředitel
ka slovinského Studijního centra pro 
národní usmíření, Łukasz Kamiński, 
prezident polského Institutu národní 
paměti, a Paweł Ukielski, zástupce 
ředitele Muzea varšavského povstá
ní. Asi osmdesát hostů vernisáže, mezi 
nimiž byli profesoři Právnické fakul
ty, předsedkyně Konfederace politic
kých vězňů Naděžda Kavalírová 
a další čelní představitelé sdružení 

politických vězňů a obětí komunistic
kého režimu, si na závěr vyslechlo 
hudební vystoupení žesťového tria 
Deylovy konzervatoře v Praze. 

Výstava, která vznikla v rámci me
zinárodního grantového projektu 
ÚSTR, na jednotlivých panelech vy
čísluje oběti nejtěžších zločinů fašis
mu/nacismu a komunismu z dvanác
ti dnešních států Evropské unie. Je 
koncipována jako album, ve kterém 
je každému státu věnováno po jedné 
stránce pro totalitní režim a jeho 
oběti, některé hlavní zodpovědné 
činitele a jejich trestněprávní stíhání 
po pádu režimu. V rámci expozice jsou 
promítány krátké dokumentární filmy 
s tematikou zločinů totalitních režimů 
z různých evropských zemí.

Výstava, na jejíž přípravě se podílely 
dvě desítky institucí a organizací sdru
žených v Platformě evropské paměti 
a svědomí, se obrací na širokou veřej
nost; jejím záměrem je zvýšit povědomí 
o neblahém dědictví obou evropských 
totalit 20. století a o nutnosti hájit zá
kladní lidská práva. Projekt podpořily 
Mezinárodní visegrádský fond a Evrop
ská komise z programu Evropa pro 
občany. Svou cestu po Evropě zahájila 
výstava v Bratislavě (září – říjen 2012). 
V lednu – únoru 2013 hostovala v Kran
ji ve Slovinsku. Po Praze bude v březnu 
ke zhlédnutí v Evropském parlamentu 
v Bruselu, poté v dubnu v rumunské 
Cluji a Bukurešti a v květnu – červnu 
2013 ve Varšavě.

Neela Winkelmann-Heyrovská
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Centrum Malach oslavilo třetí rok činnosti

Praha objektivem tajné policie v Mnichově 

Třetí výroční setkání provozovatelů 
a uživatelů Centra vizuální historie 
Malach (CVH), konané 28. ledna 2013 
na MFF UK v Praze, mělo mezinárodní 
charakter. Centrum navazuje na úspěš
ný výzkumný projekt zaměřený na 
možnost rozpoznávání řeči ve víceja
zyčných informačních databázích 
(Multilingual Access to Large spoken 
ArCHives) a v rámci České republiky 
představuje jediný přístupový bod 
k databázi audiovizuálních svědec  
tví, především k tématu holocaustu. 
Aktu ál ně obsahuje přibližně 52 000 
interview ve 32 různých jazycích.

Po úvodních proslovech a statistic
kém přehledu činnosti CVH za rok 2012 
dr. Bea Lewkowicz z britské Asociace 
židovských uprchlíků (AJR) předsta
vila přítomným digitální archiv Hlasy 
uprchlíků (Refugee Voices). Tuto sbír
ku 150 filmových interview s uprchlí
ky před nacismem, kteří našli nový 

domov ve Velké Británii, shromáždila 
AJR v letech 2003–2007 a od února 2013 
je rovněž přístupná v CVH Malach.

Dalším významným hostem byl  
dr. Sam Gustman, ředitel pro techno
logie institutu Shoah Foundation (SFI) 
Univerzity v  Jižní Kalifornii. Tato 
nadace poskytuje Univerzitě Karlově 
přístup k audiovizuálnímu archivu, 
druhému největšímu v USA po audio
archivu Kongresové knihovny.

Dopolední program zakončila tisko
vá konference, na níž prof. Jan Hajič 
z Ústavu formální a aplikované ling
vistiky, český zástupce SFI Martin 
Šmok a dr. Gustman konkretizovali 
některé technické aspekty indexace 
videorozhovorů, způsobů vyhledávání 
pomocí klíčových slov a chystaného 
překladu vyhledávacích nástrojů a te
zauru 55 000 klíčových slov do češtiny.

V odpolední části vystoupily dvě 
slovenské přednášející. PhDr. Soňa 

Hupková z PdF UK zaměřila svůj pří
spěvek na synagogu v Bytči ve vyprá
vění pamětníků a Mgr. Magdaléna 
Kusá ze SVA se soustředila na rozbor 
vzájemných vztahů Židů a Romů, jak 
jsou zachyceny v rozhovorech s pří
slušníky těchto menšin.

Dlouholetý uživatel CVH, dr. Milan 
Hes z pražského Gymnázia Budějovic
ká, se zabýval didaktickým využitím 
databáze, především se zaměřením na 
souvislosti, motivaci a ochotu přeživ
ších vyprávět o svých zkušenostech 
z doby holocaustu.

Novinkou letošního setkání byla 
soutěž komiksových prací žáků zá
kladních a středních škol (námětem 
byly životní příběhy zachycené v ar
chivu CVH). Na místě byli oceněni 
autoři devíti vystavených prací a udě
lena byla i cena publika. Setkání za
vršil koncert skladeb ze hry Karla 
Reinera Esther. Jan Machala

Dalším místem zastavení unikátní 
výstavy Praha objektivem tajné policie, 
kterou připravily ÚSTR a ABS, se sta
lo od 16. ledna do 1. března 2013 České 
centrum v Mnichově.

Mezi tzv. nepřátelské osoby, které až 
do posledních dnů roku 1989 monitoro
vala Státní bezpečnost, patřila i Ulrike 
Ackermannová, sledovaná při dovozu 
exilové samizdatové literatury z Němec
ka do Československa, který organizo
val Milan Horáček. Na záběrech poří
zených Správou sledování, které jsou 
součástí výstavy, je zachycena při se
tkání s „kontaktem“, což byl nastrčený 
agent StB. Ulrike Ackermannová a její 
spolupracovník Gerhard Kuchen byli 
v roce 1978 zatčeni. Jako zakladatelka 
John Stuart Mills Institutu v Heidelber
gu se U. Achermannová v současné době 
zabývá vzájemným vztahem politické, 
ekonomické a osobní svobody.  

Právě s ní a s Michalem Hrozou 
z ÚSTR, který inicioval uspořádání této 
výstavy v Mnichově, měli návštěvníci 

vernisáže možnost diskutovat před jejím 
zahájením. Diskusi za hojné účasti ná
vštěvníků moderovala ředitelka České
ho centra Zuzana Jürgens. V rámci do

provodného programu se zde 12. února 
uskutečnil koncert a beseda se spisova
telem a písničkářem Vlastimilem Třeš
ňákem.                                  Pavel Švec

aktuality

Zuzana Jürgens a Ulrike Ackermannová během besedy Foto: Pavel Švec
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František Vacek – krátká kariéra 
popraveného agenta-chodce
Zapomenutý příběh studenta, jehož téměř 
„mašínovská“ cesta za svobodou skončila tragicky

První následovník 
Sebeupálení dělníka  
Josefa Hlavatého  
20. ledna 1969 v Plzni

Budoucnost českého skautingu  
je v jeho minulosti
Rozhovor s Jiřím Zachariášem  
o českém skautingu v době komunismu
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