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V Praze byla formálně založena Plat-
forma evropské paměti a svědomí. Akce 
se konala pod záštitou premiéra Petra 
Nečase a v přítomnosti předsedy vlády 
Polska Donalda Tuska, který je zároveň 
úřadujícím předsedou Rady Evropské 
unie, a předsedy vlády Maďarska Vik-
tora Orbána. Období totality nesmí být 
zapomenuto, protože bylo obdobím boje 
za svobodu našich národů, uvedl ve svém 
projevu premiér Nečas. Daniel Herman, 
ředitel Ústavu pro studium totalitních 
režimů, řekl: Jsme připraveni stát ve 
službě pravdy, jejíž poznání osvobozuje. 
Zakladatelé Platformy považují přítom-
nost premiérů za důkaz silné politické 
a morální podpory jejich práce. 

Účelem Platformy je podporovat 
spolupráci mezi národními výzkum-
nými institucemi, archivy, muzei a ji-
nými organizacemi, které se zabývají 
historií totalitních režimů v Evropě. 

Jedním z cílů Platformy, která zaha-
juje svou činnost s dvaceti členy ze 
třinácti členských států Evropské unie, 
je pomáhat stavět hráz intoleranci, 
extremismu, protidemokratickým 
hnutím, bránit návratu jakékoliv formy 
totalitní nadvlády v budoucnu.

Iniciativa vznikla před třemi roky 
ve spolupráci českého Ústavu pro 
studium totalitních režimů a Úřadu 
vlády České republiky. Založení Plat-
formy evropské paměti a svědomí od 
té doby podpořila rezoluce Evropské-
ho parlamentu Svědomí Evropy a to-

talita ze dne 2. dubna 2009 a Rada EU 
během českého, maďarského a pol-
ského předsednictví Evropské unie.

Prezidentem Platformy byl zvolen 
Göran Lindblad, bývalý člen švédské-
ho parlamentu a někdejší předseda 
politického výboru Rady Evropy, členy 
výkonného předsednictva jsou Andreja 
Valič Zver ze slovinského Studijního 
centra pro národní usmíření, Sieg fried 
Reiprich z německé nadace Stift ung 
Sächsische Gedenkstätten, Paweł 

Ukielski z polského Muzea Varšavské-
ho povstání a Zsolt Szilágyi z Rumun-
ska, šéf kabinetu László Tökése, vice-
prezidenta Evropského parlamentu. 
Neela Winkelmannová z českého Ústa-
vu pro studium totalitních režimů byla 
zvolena výkonnou ředitelkou.

Platforma evropské paměti a svě-
domí byla laskavě podpořena strate-
gickým grantem Mezinárodního vi-
segrádského fondu. 

Neela Winkelmannová

Totalita byla obdobím boje za svobodu
Platforma evropské paměti a svědomí založena dne 14. října 2011 v Praze

Ředitelka slovinského Studijního centra pro národní usmíření Andreja Valič Zver podepisuje 
Smlouvu o založení Platformy za asistence premiérů Česka, Maďarska a Polska   
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Pamětní deska Františku Machníkovi
Ve čtvrtek 6. října 2011 byla v klatov-
ské Střední zemědělské a potravinář-
ské škole odhalena pamětní deska 
bývalému řediteli Františku Mach-
níkovi. Připomíná však nejen tuto 
etapu, ale především jeho zapome-
nuté osudy jako ministra národní 
obrany Československa v nejkrizo-
vějších letech 1935–1938. František 
Machník převážnou část života pů-
sobil jako středoškolský profesor 

v Klatovech, kde ho dosud připomí-
nala pouze ulice nesoucí  jeho jméno. 
Přitom si prošel nacistickými i ko-
munistickými věznicemi, ale zatím 
zůstával široké veřejnosti téměř ne-
známý. 

Aktu odhalení desky se ujala vnuč-
ka Františka Machníka Jana Sehna-
lová spolu s Marií Kutovou, vnučkou 
Machníkova bratra Jana. Následně 
se v sále školy uskutečnila přednáš-

ka pro studenty klatovských střed-
ních škol.

Celá akce se konala za podpory 
města Klatovy, Klubu přátel Klatov-
ska, MAS Pošumaví, ředitele školy 
Ing. Vladislava Smolíka a ředitele 
krajské školní inspekce Ing. Pavla 
Honzíka. Vše pak vyvrcholilo před-
náškou Lukáše Kopeckého v klatov-
ské městské knihovně. 

                               Lukáš Kopecký
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