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Konference v Telči
Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 II.
Telč, 10.–11. prosince 2013
Již v roce 2010 započala úzká mezinárodní spolupráce mezi Ústavem pro
studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek na straně
jedné a rakouským Institutem Ludwiga Boltzmanna pro studium následků
války (Ludwig Boltzmann-Institut für
Kriegsfolgen-Forschung – LBI) na straně
druhé. Cílem spolupráce, která úspěšně
pokračuje, je výzkum aktivit československých zpravodajských a bezpečnostních služeb na rakouském území
v letech 1945–1989. Výsledky bádání
a diskuse nad jeho dalším směřováním
byly průběžně prezentovány a řešeny
na workshopech pořádaných rakouskou
ambasádou ve Vídni v letech 2010–2012
a také na dvou mezinárodních konferencích. První se pořádala v březnu 2012
v Raabsu an der Thaya, druhá v prosinci
loňského roku v Telči.
Konferenci v Telči, jež se konala
v prostorách nádherně zrekonstruovaného Univerzitního centra Masarykovy univerzity, zahájili ředitelka ÚSTR
Pavla Foglová, ředitelka ABS Světlana
Ptáčníková, zástupce ředitele LBI Philip Lesiak, zástupce velvyslance Rakouské republiky v ČR Martin Hojni,
prorektor Masarykovy univerzity pro
zahraniční vztahy Jiří Němec, starosta města Telč Roman Fabeš a ředitel
Univerzitního centra Telč Josef Plucar.
Velvyslanec České republiky ve Vídni
Jan Sechter se konference zúčastnil
druhého dne.

Foto: Přemysl Fialka
Hlavním tématem byla problematika
vídeňské rezidentury StB Ta byla po
únoru 1948 jedním z důležitých center
československých špionážních aktivit.
Během jednání, jehož se aktivně zúčastnili historici a archiváři z ÚSTR, ABS,
LBI, Ústavu pamäti národa v Bratislavě,
Vojenského historického ústavu v Praze
a Technické univerzity v Liberci, zaznělo ve třech panelech deset příspěvků
věnovaných různým podobám působení
československých zpravodajských služeb v Rakousku (Milan Bárta, Michal
Miklovič, Prokop Tomek, Dieter Bacher,
Libor Svoboda), sociálnímu a personál-

nímu složení příslušníků československé rezidentury ve Vídni a obecně stavu
výzkumu v dané problematice (Markéta
Těthalová, Kateřina Lozoviuková, která
přečetla i příspěvek za nepřítomného
Petra Dvořáčka) a pozornosti se dostalo
i několika významným případům (Jan
Kalous hovořil o Helmutu Zilkovi a Prokop Tomek o Janu Hodicovi), jež svého
času vzbudily a v případě H. Zilka dodnes budí řadu kontroverzí. Přednesené
příspěvky budou, společně s těmi, které
zazněly před dvěma lety v Raabsu, vydány česky i německy v knižní podobě.
Libor Svoboda

Památník obětem komunismu v Ottawě
V roce 1989 byla v Masaryktownu
v kanadském Torontu odhalena socha
Znovuukřižovaný winnipežského sochaře Josefa Randy (10. března 1933 až
6. července 2005).
Tento památník obětem komunismu
vznikl z iniciativy zahraniční organizace vězňů K 231 na pozemku, který
vlastní Masaryk Memorial Institute

(MMI). Každý rok v červnu se v Masaryktownu koná Český a Slovenský
den. V roce 2007 se oslav zúčastnil
také kanadský ministr pro imigraci
Jason Kenney a český velvyslanec Pavel Vošalík. Bývá zvykem, že návštěvy
položí k pomníku Znovuukřižovaného
kytici. Ministr Kenney, kterému se socha velmi líbila, vyjádřil přesvědčení,

že by bylo dobré, kdyby podobný památník byl přístupný i širokému okruhu Kanaďanů a turistů v kanadském
hlavním městě.
Iniciativy se ujalo k tomu účelu vytvořené sdružení Tribute to Liberty (Hold
svobodě), v jehož vedení jsou představitelé různých etnických spolků za
předsednictví místopředsedy Polského
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kongresu, zastřešující organizace kanadských Poláků, a zkušeného finančního plánovače Ludwika Klimkowského.
Projektu se v roce 2010 dostalo velké
podpory v proslovu kanadské generální
guvernérky Michaëlle Jean.
Organizace Tribute to Liberty zahájila finanční sbírku na památník velmi
rozhodně a v krátké době získala od
dárců na milion dolarů. Dárci většího finančního obnosu budou mít na
bronzové desce památníku své jméno.
Každý, kdo daruje i menší částku, může
mít virtuální dlaždičku na webu Tribute to Liberty, kde se může podělit
o svůj příběh.

U příležitosti výročí a vzpomínky na
Black Ribbon Day (Den černé pásky)
23. srpna 2013, tedy podepsání paktu
Molotov – Ribbentrop v roce 1939, kterým si Německo a SSSR rozdělilo území
Polska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Finska a Rumunska, přítomní ministři kanadské vlády předali organizaci Tribute
to Liberty šek na jeden a půl milionu
dolarů. Po ukončení sbírky bude následovat soutěž na výstavbu památníku,
který by měl stát na prestižním místě
před kanadským Nejvyšším soudem.
Bude patřit k největším v Kanadě.
Podle svých finančních možností
může přispět každý Čech a Slovák,

pro kterého byl komunismus důvodem
odchodu z vlasti. Lze tak učinit šekem
vypsaným na Tribute to Liberty, který
odešle se jménem a adresou na adresu: ČSSK (České a Slovenské sdružení
v Kanadě), P.O. Box 1507, Manotick,
ON, K4M 1L4.
Každý dar bude zaregistrován a jména a celková částka (nikoliv příspěvky
individuálních dárců) budou publikovány. Každý dárce obdrží od Tribute to
Liberty jako charitativní organizace
potvrzení pro daňové účely. Na sto milionů obětí komunismu se tak může
dočkat důstojného připomenutí.
Miloš Šuchma

řejnosti předloženy další dvě verze,
francouzská a německá. Portál byl
současně rozšířen o řadu nových textů, fotografií a zvukových záznamů.
V únoru 2013 byl ve spolupráci s Českým centrem ve Varšavě představen
další výstup projektu – polská verze
výstavy Jan Palach ’69, jejíž vernisáž
se uskutečnila při příležitosti polské
premiéry filmové trilogie Hořící keř.
Dne 16. ledna 2014 byly v hlavní
budově Filozofické fakulty UK v Praze prezentovány tři další jazykové
verze: italská, ruská a tibetská (jen
za poslední tři roky se v souvislosti
s okupací Tibetu zapálilo okolo 125
osob). Součástí vzpomínkových akcí při
příležitosti 45. výročí činu Jana Palacha
byla také vernisáž nové výstavy Živé
pochodně, která mapuje dějiny sebeupálení jako radikálního politického
protestu ve světě v letech 1963–2013.
Webový portál byl za pomoci českých

center představen také na seminářích
ve Varšavě (únor 2013) a v Budapešti
(leden 2014).
Petr Blažek

Živé pochodně
Webové stránky www.janpalach.cz/
www.janpalach.com/www.janpalach.
eu jsou výsledkem multimediálního projektu Univerzity Karlovy, jehož partnery
jsou ÚSTR, ABS a další instituce. Představují životní příběh studenta FF UK
v Praze Jana Palacha, který se 16. ledna
1969 zapálil na Václavském náměstí.
Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat
veřejnost z letargie, do níž se začala propadat necelých pět měsíců po srpnové
okupaci Československa. Jeho protest
měl mimořádný ohlas nejen v domácím
prostředí, ale i v zahraničí.
Webové stránky byly spuštěny
v lednu 2012. Navazují na kolektivní
monografii Jan Palach ’69 a stejnojmennou výstavu. Obsahují historické texty, dobové fotografie a archivní,
filmové, televizní a rozhlasové dokumenty. Nejdříve vznikly tři jazykové
mutace stránek (čeština, polština
a angličtina), v lednu 2013 byly ve-

První panel výstavy

Foto: janpalach.cz

Mene Tekel 2014: Studenti proti totalitě
Ve dnech 24. února až 2. března se
v Praze uskutečnil osmý ročník festivalu, který pořádá občanské sdružení Umění bez bariér ve spolupráci
s ÚSTR, Konfederací politických
vězňů ČR, Univerzitou Karlovou
a Hlavním městem Prahou.
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Slavnostní zahájení festivalu Mene
Tekel proběhlo tradičně v chrámu sv.
Mikuláše na Starém Městě za účasti
primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděždy Kavalírové,
prezidenta INTER ASSO Jure Knezo-

viće, předsedy Ekumenické rady církví
Daniela Fajfra a dalších představitelů
kulturního a společenského života.
Vlastní program začal 24. února
vernisáží sedmidílného výstavního
projektu reflektujícího klíčové téma
letošního ročníku. V Galerii Karolina
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se přirozeně prolnula soudobá tvorba
studentů Akademie výtvarných umění
v Praze v gesci prof. Jana Hendrycha
s oceněnými artefakty každoroční výtvarné soutěže nejmladší generace.
Čtyřicáté páté výročí sebeobětování
studentů Jana Palacha a Jana Zajíce
připomněla erudovaná výstava historiků Petra Blažka, Patrika Eichlera
a Jakuba Jareše Jan Palach ’69, na níž se
mj. podílel Ústav pro studium totalitních režimů, a pozoruhodný výstavní
projekt Příběh Jana Zajíce z tvůrčí dílny studentů šumperského gymnázia.
V zahraniční části byla premiérově
prezentována dokumentární výstava
Opozice mládeže v NDR, zpracovaná
Robert-Havemann-Gesselschaft e. V.
a Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur. Autentické příběhy osmnácti mladých aktivistů, kteří
se i za cenu nevyšší postavili diktatuře, vykreslovaly politickou situaci
od konce druhé světové války až do
pádu berlínské zdi. Velvyslanectví
Litevské republiky v ČR připravilo
v součinnosti s Kanceláří Parlamentu Litvy výstavu Hlasatel svobody
Romas Kalanta a Kaunaské jaro 1972,
velvyslanectví Maďarska poskytlo
podklady pro výstavu Symbolické
setkání Jana se Sándorem, věnovanou
odkazu zápalné oběti Sándora Bauera
v roce 1969. Součástí výstavního celku
byla i projekce tematicky souvisejících
dokumentárních filmů po celou dobu
trvání festivalu.
Premiérou původní inscenace umě
lecké skupiny OLDstars Přelíčení v zahajovací den festivalu, dramaturgicky
propojenou s rekonstrukcí procesu
Přelíčení II v závěru, vyslali organizátoři signál k nekompromisnímu
odsouzení jakékoliv formy totalitaris
mu. Dokudrama podle světoznámé
předlohy Petera Weisse v režii Petra
Smyczka a v nekonformním scénickém
pojetí mladých divadelníků svým nadčasovým apelem vyvolalo řadu znepokojivých otázek směrem k různým
projevům nacionalismu a extremismu
i v dnešní době.
Program následujícího dne odkazoval na statečné činy studentů. Ve
spolupráci se Senátem Parlamentu ČR
a Pražským akademickým klubem 48

Rekonstrukce politického procesu z roku 1949 v porotní síni Vrchního soudu v Praze na Pankráci,
kterou byl zakončen seminář studentů Právnické fakulty UK
Foto: Jiří Nedvěd
se uskutečnil v Nerudově ulici pietní
akt při příležitosti 66. výročí památného pochodu studentů za svobodu
a demokracii na Pražský hrad dne
25. února 1948. Následovala mezinárodní konference Studenti proti totalitě
v Senátu PČR, na níž vystoupili účastníci studentských protestů z let 1939,
1948, 1956, 1968, 1989 a 2012 a řada
historiků i zahraničních hostů s příspěvky analyzujícími úlohu studentů
v dějinných meznících 20. století.
Hlavnímu tématu osmého ročníku
byla věnována pozornost i při výběru
filmových dokumentů studentů o studentech, jež byly v rámci spolupráce
s Národním filmovým archivem promítány v kině Ponrepo. Zde se také konaly
Dny Maďarska a Litvy, v jejichž rámci
byly představeny snímky vztahující se
k boji studentů za svobodu. Promítací
síň byla v dopoledním čase vymezena
studentům škol, účastnícím se interaktivního programu k moderním dějinám.
Oblibě u mladé populace se těšily
koncer ty skupin sympatizujících
s posláním Mene Tekel. V hudebním
klubu Vagon byla u příležitosti rocko
vé přehlídky festivalu instalována ve
spolupráci s o. p. s. MOST výstava na
podporu vzdělanosti a ochrany lidských práv v Tibetu.
K letošním novinkám patřila předpremiéra dvoudílného televizního filmu Tomáše Töpfera a Jiřího Svobody

Poslední cyklista, zachycující dramatický osud děvčátka z období holocaustu.
K divácky atraktivním programům
patří každoročně rekonstrukce politického procesu u Vrchního soudu
na Pankráci. Studenti Právnické fakulty UK při něm prezentovali výsledky
studia archivních materiálů a odborné
literatury k politickému procesu z roku
1949 se šedesáti šesti obžalovanými,
z větší poloviny mladými lidmi ve věku
od 17 do 26 let, který je znám jako kauza „Karel Kutlvašr a spol.“. Dva z nich
– studenti Právnické fakulty UK Boris
Kovaříček a Karel Bacílek – byli odsouzeni k trestu smrti a v květnu 1949
v pankrácké věznici popraveni.
Důstojným završením festivalu se
již tradičně stala ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, kterou vedl kardinál Dominik Duka. V emotivně vypjatém
programu vystoupili studenti Taneční
konzervatoře hl. m. Prahy, katedrální
sbor a Pěvecký sbor ČVUT. Kontinuitu
odkazu studentů bývalých a odpovědnosti těch současných zdůraznila
i scénická kompozice v interpretaci
posluchačů Právnické fakulty UK.
Díky aktivní participaci studentů
různých typů škol a mnoha odborných
i tvůrčích subjektů se podařilo realizovat záměr letošního ročníku festivalu
Mene Tekel.
Daniela Řeřichová
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Sedmdesát let Karla Kryla
Letos si připomínáme nedožité sedmdesátiny a dvacáté výročí úmrtí Karla
Kryla (12. dubna 1944 – 3. března 1994).
Skladatel a zpěvák, básník, výtvarník
a rozhlasový novinář, glosátor politického dění, to vše byl Karel Kryl. Stal
se fenoménem, řada z jeho písní téměř
zlidověla a znají je všechny generace.
Klíčovou roli v jeho uměleckém
životě sehrál rozhlas. Nejprve to byl
Československý rozhlas, v jehož ostravském studiu spolupracoval s tehdejším
redaktorem Milošem Zapletalem. Tady
také byla na sklonku 60. let nahrána
většina jeho písní. Do širšího povědomí
se Kryl dostal prostřednictvím legendárního rozhlasového pořadu manželů
Černých Houpačka, díky čemuž vyšlo
jeho jediné LP na území tehdejšího Československa, Bratříčku zavírej vrátka.

Od podzimu 1969 žil v exilu v bavorském Mnichově a stal se nejprve
volným spolupracovníkem Rádia Svobodná Evropa ve sportovní redakci,
posléze připravoval a moderoval vlastní hudební pořad.
Český rozhlas při příležitosti obou
výročí vysílá na všech svých stanicích
řadu pořadů, které posluchačům připomenou osobnost Karla Kryla, např.
na stanici Český rozhlas 3 – Vltava to
jsou pořady o Krylových básních, na
stanici Český rozhlas Plus pak v cyklu Historie Plus několikadílný seriál
Fenomén KK. Dne 8. dubna pořádá
Český rozhlas 1 – Radiožurnál vzpomínkový koncert v Lucerně, kde Krylovy písně zaznějí například v podání
Markéty Irglové a Tomáše Kluse.
Ivana Denčevová

Karel Kryl při koncertu 15. září 1990
Foto: ČTK/Jiří Berger

I mlčení je lež
Konference občanského sdružení PANT v Ostravě, 12.–13. prosince 2013
Na tradiční dvoudenní konferenci, které se zúčastnila více než stovka pedagogů, se sešli učitelé dějepisu s pracovníky vzdělávacích institucí a organizací
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včetně Ústavu pro studium totalitních
režimů jako partnera konference, aby
představili výsledky své práce za rok
2013 a konkrétní metodické materiály
pro výuku moderních dějin.
Moderním dějinám je na školách
věnován velký prostor, což potvrzuje i průzkum výuky, jehož výsledky
prezentoval ÚSTR na konci roku 2012.
Učitelské poptávce po kvalitních vzdělávacích materiálech vycházejí vstříc
vzdělávací instituce i občanské iniciativy. Ty nejaktivnější se sešly právě
v Ostravě.
První konferenční den pojali organizátoři jako festival výukových projektů a vzdělávacích pomůcek. V sekci
projektů podpořených z evropských
sociálních fondů vystoupili i členové
realizačního týmu projektu D21 – Dějepis v 21. století, jehož nositelem je
ÚSTR. Předvedli zde vzdělávací DVD
Česká společnost 1969–1989, rozesílané
na začátku školního roku do všech
českých škol. Současně upozornili na
dvě nová vzdělávací DVD pro rok 2014,

věnovaná problematice Protektorátu a holocaustu a československým
50. létům. V panelu vystoupili i zástupci projektů Národního muzea,
Židovského muzea nebo občanských
sdružení PANT a Člověk v tísni.
Příspěvky druhého konferenčního
dne se orientovaly na praktické využití a úskalí interpretace historických
pramenů. Tomáš Bursík z Archivu bezpečnostních složek rozebíral spolehlivost dokumentů z provenience Státní
bezpečnosti, Jaroslav Najbert přiblížil
na filmových obrazech kolektivizace
zemědělství základní metodické přístupy Skupiny vzdělávání ÚSTR.
Na závěr vystoupil novinář a spisovatel Pavel Kosatík, který obecenstvu v živé diskusi přiblížil okolnosti
vzniku nového televizního cyklu České
století.
Výstupy z konference by měly být
dostupné široké veřejnosti na DVD,
aktuální informace nabídne vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.
Jaroslav Najbert
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