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Volary a pochod smrti
Konference o holocaustu a multikulturní výchově

Ve dnech 2.–3. května 2011 se v jiho-
českých Volarech konal již čtvrtý 
ročník konference s názvem Volary 
a pochod smrti – multikulturní výcho-
va v praxi. Pořadatelem je občanské 
sdružení Krebul, které se zaměřuje 
na vzdělávání dětí i dospělých a čes-
ko-německou spolupráci. Záštitu nad 
konferencí převzal hejtman Jihočes-
kého kraje. Jak už vyplývá z názvu, 
nosným motivem konference je po-
chod smrti, v jehož důsledku zahy-
nulo na samém konci druhé světové 
války ve Volarech a blízkém okolí 95 
žen židovského původu. Souvisejícím 
tématem jsou pak metody výuky 
o holocaustu, nacismu, rasismu a xe-
nofobii. Cílem je vychovávat mladé 
lidi tak, aby pochopili nebezpečí 
těchto forem extremismu.

Během prvního dne prezentovali 
své projekty i již hotové výstupy čle-
nové pořádajícího občanského sdru-
žení a pozvaní zástupci škol a vzdě-
lávacích a vědeckých institucí. Po 
úvodních proslovech představila 
Naďa Seifertová z Památníku Terezín 
vzdělávací aktivity pro školy. Ty mají 
jak podobu klasických prohlídkových 
okruhů, tak i speciálních projektů 
„zážitkové výuky“, jejímž cílem je 
vychovávat mladé lidi tím, že se jim 
představí konkrétní historická mís-
ta, lidé a příběhy. K tomuto účelu jsou 
pro žáky ZŠ a SŠ připraveny zvláštní 
informační a pracovní listy k téma-
tům Terezín, Holocaust, Postavení 
Terezína v plánech konečného řešení 
a Umění v Terezíně. Tyto listy jsou 
dostupné též na internetu. V památ-
níku probíhají rovněž vzdělávací 
semináře pro učitele.

Pořadatel Zdeněk Krejsa, učitel ve 
Volarech, představil pracovní verzi 
sborníku příspěvků z minulých roč-
níků konference (sborník je ještě 
v tisku) a připomněl druhé vydání 
knihy Přes Volary přešla smrt – pochod 
smrti očima pamětníků. Krejsa též 
připomněl historii hřbitova obětí 
pochodu smrti a promítl dokumen-
tární fi lm Vzpomínka na číslo 47772 

– příběh Renaty Dindové, jehož hlavní 
osou bylo svědectví přímé účastnice 
tohoto pochodu smrti.

Dalšími přednášejícími byli Jiří 
Dvořák z Historického ústavu Filo-
zofi cké fakulty Jihočeské univerzity, 
který se zamýšlel nad obecným po-
vědomím o pochodech smrti na pra-
hu druhého desetiletí 21. století, a Jan 
Machala z Ústavu pro studiu totalit-
ních režimů, jenž přítomné seznámil 
se stavem bádání v rámci projektu 
zaměřeného na postupnou izolaci 
osob židovského původu ve vybraných 
moravských městech, s přihlédnutím 
k historickému vývoji a rozlišením 
„příkazů shora“ a vlastní iniciativy 
zástupců těchto měst.

Patrně nejzajímavější a nejbohatší 
bylo vystoupení Antonína Sekyrky, 
koordinátora česko-polského projek-
tu Zmizelé a nalézané osudy, který 

seznámil přítomné s výsledky úspěš-
né spolupráce žáků střední školy 
v Českých Budějovicích a v polské 
Gorlici. V rámci projektu, jenž opět 
kladl důraz na zážitkovou výuku, 
navštívili žáci koncentrační tábor 
Osvětim-Březinka, zdokumentovali 
židovské hřbitovy, vojenské hřbitovy 
a pomníky obětem obou světových 
válek. Nechyběly ani besedy s pamět-
níky holocaustu, zaměřené na česko-
budějovický region – jedna ze skupin 
žáků se například věnovala otiskům 
Adolfa Eichmanna v regionu. Eich-
mann měl totiž v obci Mladé u Českých 
Budějovic snoubenku, kterou si po-
sléze vzal. Pro odlehčení tématu se 
v jednom z dílčích projektů žáci vy-
dali po stopách dobrého vojáka Švej-
ka. Dospěli k překvapivému zjištění, 
že Švejk je v Polsku stejně oblíbený 
jako v českých zemích, ne-li víc, pro-

Dagmar Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativy. Pieta na hřbitově, kde je pochováno 
95 žen židovského původu, které byly na pochodu smrti v květnu 1945 v okolí města Volary 
umučeny nacisty.   Foto: Václav Pancer
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V květnu letošního roku uplynulo 
65 let od prvních poválečných voleb 
v Československu, které jsou označo-
vány za na dlouhou dobu poslední 
svobodné parlamentní volby. Dodnes 
se přitom vedou diskuse, do jaké míry 
byly tyto volby opravdu svobodné. Při 
příležitosti jejich výročí připravilo Ná-
rodní muzeum ve spolupráci s Ústavem 

pro studium totalitních režimů výsta-
vu s názvem Volby – Jak jsme v historii 
(ne)volili?, která byla otevřena 15. červ-
na v Národním památníku na Vítkově. 
Veřejnosti bude přístupná až do polo-
viny listopadu 2011.

Výstava nechce faktografi cky popi-
sovat průběh voleb a rekapitulovat 
jejich výsledky, spíše se věnuje feno-

ménu voleb (a možnosti volby) v Česku 
jako takovému. Volby totiž nejsou 
pouze politickým a politologickým, ale 
také společenským a kulturním jevem, 
který jasně dokládá stupeň demokra-
tizace společnosti. V komunistické 
společnosti člověk měl (a to pouze ve 
velmi omezené míře) na vybranou 
pouze tzv. jednotnou kandidátku, nebo 

Volby – Jak jsme v historii (ne)volili?
Praha, 15. června 2011

tože v Polsku existují i Švejkovy sochy. 
Výstupem jednotlivých částí projektu 
Zmizelé a nalézané osudy byly nejen 
powerpointové prezentace a výstavní 
panely (pochopitelně česko-polské; 
výstava byla umístěna též v předsálí 
konference), ale rovněž speciální vy-
dání školního časopisu a krátký pro-
pagační fi lm k výstavě. Se svým ino-
vativním přístupem ke vzdělávání se 
organizátoři projektu přihlásili do 
soutěže Microsoft  Partners in Lear-
ning, kde v konkurenci převážně 
technicky zaměřených projektů vy-
hráli celostátní i evropské kolo.

Vzhledem k tomu, že ohlášené zá-
stupkyně Multikulturního centra 
Praha na konferenci nedorazily, vy-
stoupila mimořádně Dagmar Lieblová, 
předsedkyně Terezínské iniciativy. 
Přiblížila historii a poslání Terezínské 
iniciativy, která se mimo jiné rozhod-
la fi nančně přispívat na školní výlety, 
jež se neomezují jen na terezínský 
národní památník (Malou pevnost), 
ale zahrnují i prohlídku vlastního 
města Terezín. Připomněla, že Tere-
zínská iniciativa plní také sociální 
funkce – podporuje ty přeživší oběti 
holocaustu (nejen členy Terezínské 

iniciativy), které nejsou ve stáří do-
statečně zajištěny. Především ale 
kladla důraz na výchovu k toleranci 
prostřednictvím přednášek a besed 
pamětníků holocaustu s mládeží, což 
ostatně bylo hlavním smyslem její 
přítomnosti ve Volarech.

Na závěr prvního dne promluvila 
trojice Hans Dönitz, Karel Hájek a On-
dřej Sedláček, která představila svůj 
projekt Schloss Schwarzenberg. V jeho 
rámci skupina vybraných mladých lidí 
z Čech a Bavorska putuje po stopách 
traumatických událostí na Šumavě 
(vyhnání Čechů, pochody smrti, odsun 
Němců). Ze svých zážitků pak vytvo-
ří divadelní představení v češtině 
a němčině, které představí veřejnos-
ti na obou stranách. 

Dopoledne druhého dne byla na 
programu beseda s Dagmar Lieblovou 
v místním kině, jíž se účastnili žáci 
vyšších tříd ZŠ ve Volarech. Na úvod 
se promítal zajímavě zpracovaný živo-
topisný fi lm o paní Lieblové a její rodi-
ně (základem byly nápadité koláže 
rodinných fotografií); následovaly 
dotazy všeho druhu, kterými děti i do-
spělí paní Lieblovou přímo zaplavili. 
Na závěr se všichni šli podívat, jak 
vypadá opravdové vytetované číslo 
z koncentráku.

Následně publicista Stanislav Motl, 
pravidelný host konference, promítl 
a okomentoval tři ze svých pořadů 
zaměřených na holocaust a nacistic-
ké zločiny. Ofi ciální program konfe-
rence zakončilo pietní položení květin 
na hřbitově obětí pochodu smrti.

Jan Machala

Publicista Stanislav Motl Foto: Jan Machala
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bílý lístek. Neměl přitom možnost se 
svobodně rozhodnout, zda se voleb 
zúčastní, nebo ne, režim dbal na to, 
aby k volbám, které měly podpořit jeho 
legitimitu, chodili všichni. 

Autoři se dívají na volby z pěti růz-
ných pohledů, z pohledu řadového 
i jednoho konkrétního voliče, poli-
tické strany, státu a médií. Upozor-
ňují na rozdíly v tom, jak v průběhu 
dějin k volbám přistupoval stát, jak 
se k nim stavěli lidé, jak na jejich 
vyhlášení a výsledky reagovali, co 
pro ně znamenalo právo volit a jak 
se rozhodovali. Na druhou stranu je 
třeba zmínit, jak k volbám přistupo-
valy a přistupují jednotlivé politické 
strany a jak reagují na jejich výsled-
ky. Zohledněna je také role médií, 
hybatele veřejného mínění, opome-
nuta tedy nejsou ani témata propa-
gandy, cenzury a dobové atmosféry 
při konání voleb. Rozhodně netvrdíme, 
že demokracie je ideální způsob vlády, 
poukazujeme i na její vady, zdůrazňu-
je kurátor výstavy Tomáš Bursík.

V prostoru, kde bylo dříve pečováno 
o tělo Klementa Gottwalda, je nyní 
volební místnost z 50. let. Plakáty, 
volební materiály, fotografi e a další 
předměty pocházejí ze sbírek Národ-
ního muzea. Při studiu problematiky 
se autoři výstavy opírali o dokumenty 
z Archivu Národního muzea, Knihov-

ny Národního muzea, Národního ar-
chivu, dále z Muzea hlavního města 
Prahy, Archivu bezpečnostních složek 
a dalších. Audiovizuální materiál je 
zapůjčen z Archivu Českého rozhlasu, 
z Archivu České televize, Národního 
fi lmového archivu apod. 

Výstava je určena jak pro širokou 
veřejnost, tak především pro žáky 
všech úrovní a typů škol. Těm se svým 
pojetím snaží přiblížit. Najdeme tu 

proto jen málo trojrozměrných expo-
nátů. Návštěvníka osloví velké množ-
ství audiovizuálních záznamů. Mode-
lové případy voleb od konce 19. do 
konce 20. století vybízejí k řadě otázek. 
Jaký význam a smysl mají volby? Je 
mechanismus parlamentních voleb 
funkční? Může jednotlivec ovlivnit 
jejich výsledek? A především: Má smy-
sl chodit k volbám? Výstava nikoho 
nepřesvědčuje, ale naznačuje odpověď: 
Má, na volbách je nejlepší právě mož-
nost volby. A snaží se ukázat, že ještě 
v nedávné historii tato možnost zda-
leka nebyla samozřejmostí.

Snažíme se návštěvníky vtáhnout 
do hry na volby, vyvolat emoce a uká-
zat, proč je důležité svým hlasem 
ovlivňovat veřejné dění. Vysvětlit roz-
díly v konání voleb v demokratické 
společnosti a ve společnosti ovládané 
komunistickým režimem, řekl Tomáš 
Bursík a dodal: Potvrdili jsme si, že 
charakter voleb se v průběhu století 
moc neměnil. Měnily se jenom kulisy 
a data v kalendáři. Když porovnávám 
současné volby s těmi minulými, ne-
jsme na tom zase tak zle.

Vzhledem k tomu, že na rok 2011 
žádné volby nepřipadají, stojí určitě 
za to jít se podívat alespoň na výsta-
vu volbám věnovanou. Už jen proto, 
že jde o první počin svého druhu 
u nás.

Milan Bárta

Expozice v Národním památníku na Vítkově Foto: Eduard Hulicius

Na cestě k socialistickým volbám Foto: Národní muzeum
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Výstava Hlasy svobody
Mnichov, 29. června 2011; Budapešť, 14. července 2011

Dne 29. června 2011 byla v prosto-
rách Bavorského zemského sněmu 
slavnostně otevřena výstava Hlasy 
svobody – Rádio Svobodná Evropa 
v období studené války, kterou spo-
lečně připravily Ústav pro studium 
totalitních režimů, České centrum 
v Mnichově, Vojenský historický 
ústav a Ludwig-Maximilians-Univer-
sität v Mnichově. 

Výstava byla zahájena za účasti 
1. místopředsedy Bavorského zemské-
ho sněmu Reinholda Bockleta, velvy-
slance České republiky ve Spolkové 
republice Německo Rudolfa Jindráka, 
generálního konzula České republiky 
ve Spolkové republice Německo Jose-
fa Hlobila, ředitelky Českého centra 
v Mnichově Zuzany Jürgens a I. ná-
městka ÚSTR Jana Kalouse. 

O čtrnáct dní později, konkrétně 
14. července 2011, byla v prostorách 
Středoevropské univerzity v Buda-
pešti (Central European University) 
slavnostně otevřena anglická verze 
výstavy Hlasy svobody za účasti vel-
vyslanců Slovenské republiky v Ma-
ďarsku Petera Weisse a Polské repub-

liky v Maďarsku Romana Kowal-
ského, pracovníka Open Society 
Archive Andráse Minka, bývalého 

diplomata a ředitele Maďarského 
kulturního institutu v Praze Györg-
ye Vargy, ředitele Českého centra 
v Budapešti Michala Černého a ná-
městka Jana Kalouse. 

Šestnáct panelů nabízí průřez 
šedesátiletou historií této rozhlaso-
vé stanice a zároveň profily šesti 
klíčových osobností z národních 
sekcí – Ferdinanda Peroutky, Pavla 
Pecháčka, László Lászlóa, Mircei 
Carpa, Ljubena Mutafoff a a Wiesława 
Wywrzyniaka. Výstava představuje 
i důležité události spojené s fungo-
váním československého, polského, 
rumunského, bulharského a maďar-
ského vysílání, jako např. maďarské 
povstání, výbuch v rumunské sekci, 
sametovou revoluci atp. Zaměřuje 
se i na historii vysílání Radia Liber-
ty či samotný vliv vysílání na země 
střední a východní Evropy.

Záštitu nad výstavou převzal mi-
nistr zahraničí České republiky Ka-
rel Schwarzenberg a premiér bavor-
ské vlády Horst Seehofer.

                              Lukáš Jiřička

Reinhold Bocklet, 1. místopředseda Bavorského zemského sněmu, zahájil výstavu v Mnichově
  Foto: Rudolf Poss

Zahájení anglické verze výstavy v prostorách Středoevropské univerzity v Budapešti  
Foto: Róbert Gál
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