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Poslední zářijový večer se v katedrá-
le sv. Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě konal již jedenáctý 
ročník Svatováclavského večera, 
který pořádá občanské sdružení 
Umění bez bariér. Jednou z hlavních  
náplní večera je ocenění výjimečných 
osobností, které přispěly k pozved-
nutí morálky, humanizaci a demokra-
tizaci naší společnosti. Mezi letošní-
mi laureáty je i ředitel Ústavu pro 
studium totalitních režimů Pavel 
Žáček. Spolu s ním obdrželi medaili 
svatého Václava zhotovenou podle 
návrhu mistra Karla Housy také Jure 
Knezović, prezident INTER-ASSO 
(mezinárodní asociace bývalých po-
litických vězňů a obětí komunismu), 
MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního 
města Prahy, Prof. RNDr. Václav 
Hampl, DrSc., rektor Univerzity Kar-

lovy, Mons. Václav Malý, titulární 
biskup marcelliánský, pomocný bis-
kup.

Pavel Žáček ve svém projevu mimo 
jiné řekl, že medaili sv. Václava chá-
pe jako ocenění práce celého Ústavu 
pro studium totalitních režimů a Ar-
chivu bezpečnostních složek. Toto 
ocenění nás zavazuje k pokračování 
naší práce, která je vnímána nejen čes-
kou společností, ale také velmi silně 
v zahraničí, řekl Žáček. Po převzetí 
medaile spolu s ostatními laureáty 
podepsal memorandum o spolupráci 
při organizaci mezinárodního festi-
valu proti totalitě, zlu a násilí, pro 
paměť národa Mene Tekel, který se 
uskuteční na jaře roku 2010.

Svatováclavský večer byl poprvé 
zorganizován v roce 1999  ve Španěl-
ském sále Pražského hradu. Hlavním 

cílem byla podpora návrhu zákona, 
kterým se svátek sv. Václava – 28. září 
– stal státní svátkem a Dnem české 
státnosti. V souladu s posláním pro-
jektu bylo rozhodnuto oceňovat 
u příležitosti Svatováclavského ve-
čera osobnosti, které svým životem 
a prací naplňují myšlenky vzájemné-
ho porozumění a lidské tolerance, 
případně ocenit instituce dlouhodo-
bě přispívající k prosazování a udržo-
vání demokratických tradic české 
země.

Pamětní medaile svatého Václava 
byly poprvé uděleny na II. ročníku 
Svatováclavského večera v roce 2000. 
V roce 2008 byli oceněni kardinál 
Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a pri-
mas český, předseda Ekumenické rady 
církví v ČR ThDr. Pavel Černý a MUDr. 
Marie Svatošová, iniciátorka hospico-
vého hnutí u nás. Letošní XI. ročník 
Svatováclavského večera byl věnován 
boji proti totalitě, zlu a násilí. (chl)
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Když Josefa Pikla (1908–1991), učitele ve Vyskytné na Pelhřimovsku, v roce 
1971 jeho přátelé přemlouvali, aby sepsal své vzpomínky, nemohl se k tomu 
dle vlastních slov odhodlat z obavy, aby jej snad někdo „nepovažoval za poví-
dálka, který si vymýšlí hrůzné příběhy, aby učinil své vyprávění poutavějším“. 
Poté co se rozhodl, že toto riziko na sebe vezme, hned v úvodu vyprávění 
žádal každého, kdo je bude číst, aby uvěřil, že se vynasnaží vyprávět jen to 
bezprostředně prožité nebo bezpečně ověřené. Chtěl tak čelit skutečnosti, 
že lidé z různých důvodů události z okupačních let zkreslovali – aby vypa-
dali zasloužilejší, předně pak z politických důvodů, související s nástupem 
komunistů v poválečném Československu. Takové počínání v Piklovi vždy 
budilo hluboký odpor. Zveličování utrpení věznic a koncentráků měl za zcela 
nepřijatelné, neboť holá skutečnost byla pro něj dostatečně otřesná. 
 Z těchto pohnutek vzešlo osobní svědectví o anabázi českého protekto-
rátního odboje, délkou trvání v Evropě ojedinělého, zásahy okupační moci 
bohužel o to dříve rozdrceného; především ale svědectví o poměrech v na-
cistických koncentračních táborech a postavení českého vězně v nich. Před 
čtenáře se až po bezmála čtyřiceti letech dostává výpověď, v jejíchž zákrutech 
se osudy vězněného učitele z jižních Čech potkávají se zásadními, mnoh-
dy opomíjenými historickými skutečnostmi, a pomáhají je tak potvrdit 
a zpřesnit. Hodnota vzpomínek spočívá ovšem i v jejich časovém přesahu 
do „mírových“ dob. Josef Pikl se nikdy nestřetl s komunistickou represí 
v jejích nejtvrdších podobách. Namísto toho byl ve svém občanském životě 
pomalu ubíjen úskoky, falší a šikanou úředních míst, obsazovaných běžně 
lidmi, o jejichž chování za války mohl sám vydat svědectví na hony vzdá-
lené jejich poválečné sebeprezentaci. Líčení v rozpětí let 1939–1975 je tak 
neocenitelnou zprávou o „malém“ českém člověku, jehož niterná velikost 
ve skutečnosti přesahuje horizont obou krutovlád, které se zemí přehnaly.

Josef Pikl: 
Paměti jihočeského odbojáře

Kniha je autentickým popisem anabáze účastníka II. odboje z jižních Čech 

soustavou nacistických koncentračních táborů. Historicky známé skutečnosti 

jsou zde zpřesněny osobním svědectvím muže, jenž byl v civilu učitelem ven-

kovské školy, aby se v létě 1939 zapojil do protiokupačních aktivit v kraji. Krom 

vhledu do života v terezínské Malé pevnosti se nám posléze otevírá i obraz 

chodu vězeňské samosprávy v Buchenwaldu a také poměrů v pověstné tajné 

továrně na Hitlerovy „zázračné“ rakety – pobočném táboře Laura.

Poválečný díl pamětí, končící v polovině 70. let, postrádá obligátní líče-

ní bolševické represe. Pikl sice po Únoru unikl přímému postihu, až do konce 

života mu však bylo zdolávat indolenci, úskoky a prodejnost těch, o jejichž ná-

hle nabytých a režimem honorovaných „odbojových zásluhách“ věděl své. 
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Stanislava Vodičková: 
Uzavírám vás do svého srdce  
Životopis Josefa kardinála Berana

Publikace se věnuje osudu Josefa kardinála Berana (1888–1969) v kontextu 

moderních dějin 20. století. Přibližuje ho jako člověka pevně ukotveného v křes-

ťanských hodnotách, který vzdoroval dvěma totalitním režimům – v době na-

cistické okupace se stal vězněm v koncentračním táboře Dachau a v době ko-

munistického panství prošel postupně „domácím vězením“, čtrnáctiletou inter-

nací pod dohledem StB a nakonec vyhoštěním z vlasti bez možnosti návratu. 

Beranovy životní etapy jsou v knize doplněny množstvím dobových fotografií 

a archiválií, z nichž většina nebyla dosud publikována. Součástí monografie 

je také nosič CD s autentickou nahrávkou jeho vzpomínek. Kniha vychází ke 

40. výročí úmrtí Josefa kardinála Berana v Římě. 
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