výstavy a konference

Století mimořádných příběhů
Konference Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku, Klatovy 5.–6. března 2014
Pro všechny přítomné se konference
v radničním sále stala setkáním, na
které se nezapomíná. Její organizaci
zvládli představitelé místní samosprávy a Konfederace politických vězňů
bezchybně, o čemž svědčil plný sál
posluchačů všech věkových skupin,
připomínající, užijeme-li sportovní
terminologii, „kotel“, přes nějž se na
vyhrazená místa jen stěží dostávali
jednotliví přednášející, což učinilo
z tohoto stýkání se s dějinami nevšední zážitek pro obě strany. Účast
starosty Klatov Rudolfa Salvetra a místostarosty Jiřího Štancla dokládá, že
konference nebyla okrajovou položkou
v aktivitách města. Místní pobočku
KPV č. 26 zastupoval František Wiendl,
rodák a čestný občan města. Na přípravě konference se významně podílel
i klatovský historik Lukáš Kopecký.
František Wiendl, pamětník – nejenom místních – událostí, účastník protinacistického a protikomunistického
odboje, pojal svůj referát jako svědectví
o době minulé i současné. Tomáš Bursík (ABS) na případu odbojové skupiny
Krbec a spol. poukázal na možné vy
užití vyšetřovacích spisů, na mnohost,
ale i problematičnost této pramenné
základny. Jaroslav Rokoský (ÚSTR)
připomněl osudy několika politických
vězňů na Klatovsku. Využil dobových
pramenů způsobem, jímž eliminoval
jejich původní jednostrannost. Prokop
Tomek (VHÚ) se v širších souvislostech věnoval prvním letům existence
SNB. Na osudu vrchního strážmistra
Václava Šnaidra ukázal, že proměna
SNB ve spolehlivou sílu KSČ nebyla

přímočará. Václava Jandečková upozornila na klatovské souvislosti akce
„Kámen“, na její propojení s třetím odbojem; vymezila i technické okolnosti,
časový horizont a osoby s akcí spojené.
Její příspěvek se „protnul“ s informací,
že jeden z aktérů akce „Kámen“, Evžen
Abrahamovič, obviněný v dané věci, ve
věku 92 let zemřel.
Není a nemá být zvykem vyzdvihovat jeden příspěvek nad jiné, zvláště
když jejich úroveň je vyrovnaná. Přesto připomenu, že první den konference důstojným způsobem završil Petr
Mallota (ÚSTR) příspěvkem věnovaným rodině a osobnosti podplukovníka Františka Havlíčka. Dvacáté století
je plné mimořádných příběhů; nejde
však o relikty minulosti, vždyť mezi
námi seděla dcera pplk. Havlíčka Eva
Kudrnovská.
Večer prvního dne se v Kině Šumava
promítal dokument režisérky Kristiny
Vlachové Zpráva o Králi Šumavy. Příběhy z oněch časů nejsou černobílé, film
přesto zachycuje jeden podstatný rys
oné doby: vůli lidí po svobodě a ochotu
pro ni mnohé riskovat. Po promítání
následovala debata s režisérkou, spisovatelem Davidem Janem Žákem,
autorem knihy Návrat Krále Šumavy,
a Martinem Tichým z ÚSTR.
Druhého dne byla v Ostřeticích
u Klatov odhalena pamětní deska Jaroslavu Peteříkovi, účastníku třetího
odboje popravenému v roce 1954. Na
slavnostním setkání promluvil Josef
Babůrek, jeden z iniciátorů jejího osazení, syn popraveného Jaroslav Peteřík
a historik Lukáš Kopecký.

Odpolední program zahájil Ondřej
Hladík (Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR). Zaměřil
se na odboj a zpravodajskou činnost
v regionech Chodska, Prahy a Plzně,
v nichž Peteřík působil. Lukáš Kopecký přiblížil osudy poslance ČSNS
Josefa Ševčíka v emigraci. Osvětlil
i další souvislosti odbojové činnosti
J. Peteříka, jedné z ústředních postav
konference. Jan Cholínský (ÚSTR) po
ukázal na propojení domácího a zahraničního odboje, připomněl i problémy
jeho formování v exilu.
Jan Wiendl, syn Františka Wiendla,
věnoval svůj příspěvek zkušenostem
perzekvovaných rodin. Poslední dva
body programu poněkud vybočovaly
z tématu konference. Především její
účastníci poblahopřáli Emilovi Kinclovi k jeho životnímu jubileu. Jubilant na
oplátku prezentoval cenné fotografie
vojáků Sovětské armády, potají pořízené během srpnových událostí roku
1968 v Kašperských Horách a okolí.
Mikuláš Kroupa pak představil posluchačům rozsáhlý projekt Post Bellum,
zaznamenávající vzpomínky pamětníků na významné události československých dějin.
Hojná účast posluchačů na obou
konferenčních dnech je pro historiky
povzbudivým potvrzením toho, že svoji
práci nedělají zbytečně. Lze jen doufat,
že příkladu Klatov budou následovat
i další česká města a zaštítí podobná
setkání, jež přiblíží mladším generacím
mnohdy neradostnou minulost jejich
regionu.
Martin Tichý

K výročí okupace
Konference Období nesvobody 1938–1945, Brno 12. března 2014
V polovině března 2014 uplynulo 75 let
od okamžiku, kdy české země obsadila německá armáda a byl vyhlášen
Protektorát Čechy a Morava. K připomenutí této neblahé události českých
dějin uspořádala Katedra dějin státu
a práva Právnické fakulty Masarykovy
univerzity (PrF MU) ve spolupráci s Ev-

ropskou společností pro právní dějiny
(The European Society for History of
Law) a Moravským zemským archivem
(MZA) konferenci, která se konala ve
velkém sále MZA v Brně. Jejím účelem
nebylo jen zamyšlení nad státoprávní
problematikou Protektorátu a otázkami
spojenými s procesem likvidace druhé

Československé republiky, nýbrž byla
pojata šířeji tak, aby zahrnula všechny
oblasti historického bádání o tomto období. Značná pozornost byla věnována
i vývoji na Slovensku v letech 1939–1945.
Konference o „době nesvobody“ tak navázala na dvě úspěšná kolokvia Odraz
německého národního socialismu ve třicá
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tých letech v Československu a ve státech
střední Evropy a Češi a Němci v Česko
slovensku, která se konala v loňském
roce rovněž v prostorách Moravského
zemského archivu.
Konferenci zahájil Karel Schelle
z Katedry dějin státu a práva brněnské Právnické fakulty, který přivítal
více než šedesát účastníků z řad
právních historiků, obecných historiků z filozofických fakult i z jiných
právněhistorických pracovišť, jakož
i z řad archivářů. Jednání konference
řídili vedle Karla Schelleho ještě Ladislav Vojáček z Katedry dějin státu
a práva PrF MU a Jozef Beňa z Katedry právních dějin Právnické fakulty
Komenského univerzity v Bratislavě.
Během jediného dne zaznělo osmnáct příspěvků ve třech tematických

blocích. První se věnoval zániku druhé Československé republiky, druhý
období Protektorátu Čechy a Morava
a třetí Slovenskému státu. Úvodní
a nejdelší příspěvek přednesl Jozef
Beňa jako největší odborník na období
slovenských dějin v letech 1939–1945.
Ve svém vystoupení (příspěvek Sloven
ský štát – právne jestvovanie a forma
štátu) se zaměřil na často chybnou
interpretaci a nesprávné používání
pojmů „Slovenský štát“ a „Slovenská
republika“. Ze známých historiků, kteří na konferenci vystoupili, lze uvést
např. Jaroslava Vaculíka (příspěvek
Viceguvernér Podkarpatské Rusi dr. Ja
roslav Mezník v předvečer autonomie),
soudce Ústavního soudu ČR Stanislava
Balíka (Advokáti v terezínském ghettu)
či Petera Mička (Ekonomické špecifiká

Slovenska v roku 1944 a hospodárske
prípravy Slovenského národného po
vstania).
Konference jak počtem účastníků,
tak i počtem dotazů v následné diskuzi
ukázala, že o témata z období českých
a slovenských moderních dějin je veliký zájem, a proto se její organizátoři
dohodli na uspořádání dalšího setkání
již na podzim letošního roku, tentokráte
věnovaného poválečnému období. Odborná i široká veřejnost se bude moci
s přednesenými příspěvky seznámit
v obsáhlém recenzovaném sborníku,
který bude obsahovat i celou řadu
příspěvků od dalších autorů, kteří na
konferenci nemohli vystoupit. Sborník
vyjde v létě 2014 a bude sloužit jako
podklad pro další odbornou diskuzi.
Jaromír Tauchen

Třetí republika na Slovensku
Konference Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948, Trnava 25.–26. března 2014
Léta 1945–1948, předcházející komunistickému převratu, stále vzbuzují
zájem odborné i laické veřejnosti. Vývoj
v západní a východní části Československé republiky v té době vykazoval řadu
odlišností. Na toto období se zaměřili
pořadatelé mezinárodní konference,
která ve dnech 25.–26. března 2014
proběhla na půdě Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnavě pod záštitou jejího
rektora Jozefa Matúše. Vedle řady domácích historiků z mnoha vědeckých
pracovišť z celého Slovenska se jí účastnili badatelé z České republiky (včet-

ně ÚSTR), Ukrajiny, Izraele a Polska.
Na konferenci zazněla řada referátů
prezentujících nejnovější poznatky
z výzkumu tohoto období. Přednesené příspěvky se v prvé řadě dotýkaly
politického vývoje na Slovensku (ale
také v Československu), např. vyrovnávání se s válečnou minulostí, vývoje
slovenských politických stran, voleb
v roce 1946, střetávání Komunistické
a Demokratické strany, událostí února
1948, poválečné a poúnorové emigrace
ze Slovenska i osudů jednotlivých protagonistů. Stranou ovšem nezůstalo ani

kulturní dění, církevní problematika či
hospodářská situace.
Konference přinesla řadu nových
poznatků k poválečnému vývoji i konkrétních případových studií, které
obohatily naše znalosti daného období, tak bohatého na události. Přispěla
také k dalšímu sblížení a spolupráci
(nejen) historiků zemí střední Evropy,
které sdílí společnou minulost i společnou budoucnost. Příspěvky, které
na ní zazněly, budou publikovány
formou kolektivní monografie.
Milan Bárta

Králové Šumavy znovu v Bavorsku
Weiden, 26. března – 27. dubna 2014
Výstava Králové Šumavy nadále putuje – zatím posledním místem, kde
ji mohli návštěvníci do konce dubna
2014 zhlédnout, byla bavorská vysoká škola Ostbayerische Technische
Hochschule Amberg-Weiden. Výstavu
slavnostně zahájila Anett Browarzik,
programová koordinátorka Českého
centra v Mnichově, uvítací projev pak
přednesla proděkanka Ostbayerische
Technische Hochschule Andrea Klug
a Marian Mure z Centra jazykového
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vzdělávání této školy. Ústav pro studium totalitních režimů zastupoval
ředitel Odboru edičního Michal Hroza,
který podtrhl význam mezinárodní
spolupráce jednotlivých institucí pro
historické bádání.
Není to poprvé, co tato výstava
navštívila německou Horní Falc – již
v říjnu 2013 byla slavnostně otevřena
v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee.
Zájem o výstavy z produkce ÚSTR je
v Německu tradičně vysoký, stejně

jako o doprovodné aktivity, mezi
nimiž jasně dominují setkání s pamětníky. I ve Weidenu se následná
diskuze těšila velké účasti zaujatých
posluchačů – pamětník František
Zahrádka, kterému byla v katalogu
k výstavě věnována kapitola týkající se
převaděčství, vyprávěl o své činnosti
v rámci protikomunistického odboje
a vyjádřil radost nad zájmem mladých
lidí o historii.
Eva Kubátová
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Sportovci a totalita
Výstava a konference Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého spor tu v totalitní
společnosti, Praha 10. dubna – 12. května 2014
Půl století českého (československého)
sportu představila výstava Připraven
k práci a obraně vlasti! Padesát let
českého sportu v totalitní společnosti,
kterou uspořádaly Český olympijský
výbor, Ústav pro studium totalitních
režimů a Národní muzeum (partnery výstavy byly Magistrát hlavního
města Prahy a Post Bellum, o. p. s.)
v prostorách Staroměstské radnice.
Ambicí pořadatelů nebylo vyčerpávající, podrobné vylíčení dějinných
událostí a protnutí „vysoké politiky“
se sportem. V kontextu 30. výročí politického rozhodnutí bojkotovat letní
olympijské hry v Los Angeles, konané
v roce 1984, se autoři výstavy zamýšleli nad dalšími zásahy politické moci
do tak specifické a apolitické oblasti,
jakou sport představuje za normálních
společenských podmínek.
Na prezentovaných tématech bylo
možné sledovat jak hloubku zásahu
a způsob jeho provedení, tak důsledky,
které měl. Pozornost byla věnována
také oblasti masové tělovýchovy,
organizačnímu vývoji olympijského
hnutí nebo roli médií.
Důležitou osu výstavy tvořily osobní
příběhy. Jan Haluza a Emil Zátopek:
Zátopek – oslavovaná ikona sportu
50. let, jehož obraz však nabourala
jeho angažovanost v období Pražského
jara; Haluza – skvělý sportovec, který
byl v době, kdy Zátopek slavil největší
úspěchy, vězněný.
Podobné byly i osudy mnoha dalších
sportovců. Při výkonnostním vzestupu, výhrách a triumfech pozitivní obraz na veřejnosti. Po osobním rozhodnutí odejít za svobodou do zahraničí
skandalizace a zapomnění. Martina
Navrátilová se jako reprezentantka
USA vrátila v roce 1986 do ČSSR, aby
zde hrála na Poháru federace. Ne
unikla pozornosti StB, stejně jako
řada jiných sportovců. Ivan Lendl
byl sledován ještě před svou emigrací.
Likvidace hokejového mužstva,
dvojnásobných mistrů světa na počátku 50. let, je nejvýraznějším a smutným důkazem bezskrupulóznosti
tehdejšího režimu. Skvělí, oslavovaní

Hokejové brusle Vladimíra Zábrodského v kontrastu s kahanem a důlním vozíkem, které po řadu
let provázely jeho uvězněné spoluhráče
Foto: Přemysl Fialka
sportovci byli vystaveni tvrdým výslechům, ponížení, ostouzení. Bohumilu
Modrému, mimořádnému brankáři
světových parametrů, komunistické
vězení zkrátilo život – zemřel v nedožitých 47 letech.
Protnutí sportu a politiky ukazuje
také hokejová krize v březnu 1969,
kdy československý tým na MS dvakrát porazil družstvo Sovětského
svazu. Výbuchy nadšení, které vyvolal sportovní úspěch, byly následně
prezentovány jako důkaz existence
tzv. kontrarevolučních sil v tehdejším Československu. Staly se jedním
z hlavních podpůrných argumentů pro
instalaci již skutečně normalizačního
vedení KSČ v čele s Gustávem Husákem.
Sport a sportovce však neovlivňovaly jen zákazy, ale rovněž rozhodnutí přesně opačná. Po výbuchu
čtvrtého bloku jaderné elektrárny
v ukrajinském Černobylu v dubnu
1986 rozhodlo vedení strany a státu
o účasti čs. cyklistů na Závodu míru.
Svou roli jistě hrálo tehdejší soupeření Východu se Západem, kdy by se
přiznání vážnosti situace zrušením

závodu vykládalo jako projev slabosti.
Oslavy 1. máje i cyklistický Závod míru
tak proběhly v obvyklém ovzduší i navzdory nebezpečí, o kterém soudruzi
museli být informováni.
Dne 28. dubna 2014 se v Brožíkově
sále Staroměstské radnice uskutečnila konference, která blíže osvětlila
některá z témat prezentovaných na
stejnojmenné výstavě. První blok
představil především organizační
změny ve sportu v letech 1945–1989.
Vystoupili v něm Robert Kvaček, Marek Waic, Milena Strachová a Zdeněk
Škoda.
Druhý blok se zaměřil na specifikaci zásahů komunistického režimu do
sportu. Své příspěvky přednesli Petr
Roubal, Jan Kalous a Jaroslav Rokoský.
Vystoupení Františka Koláře se týkalo kontextu rozhodnutí z května 1984
o neúčasti čs. sportovců na hrách
letní olympiády. V pamětnickém bloku
vystoupili s osobními vzpomínkami
někdejší gymnastka Věra Čáslavská,
královna bílé stopy Květa Jeriová-Pecková, hokejisté Augustin Bubník a Jiří
Holík a házenkář Michal Barda.
Jan Kalous
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První konference policejních historiků na Slovensku
Bratislavský hrad, 16. května 2014
Reprezentační prostory Bratislavského hradu hostily dne 16. května 2014
první ročník konference slovenských
policejních historiků, kterou pořádala
Slovenská policejně-historická společnost ve spolupráci se Slovenskou faleristickou společností, Historickým
muzeem Slovenského národního muzea a Územní úřadovnou Bratislava X
Slovenské sekce IPA, záštitu nad jejím
konáním převzal prezident Policejního

sboru SR gen. Tibor Gašpar. Zazněla
zde řada příspěvků od účastníků ze
Slovenské i České republiky, mezi nimiž byli nejen profesionální historikové (včetně zástupců ÚSTR), ale také
dobrovolní badatelé z řad policistů,
příslušníků dalších bezpečnostních
sborů i občanské veřejnosti. Přednesené referáty pokrývaly širokou škálu
bezpečnostní problematiky od dob
rakousko-uherského mocnářství přes

společný stát Čechů a Slováků až po
samostatné Slovensko a současnou
policejní službu. Konference je příkladem úspěšné spolupráce slovenských
a českých badatelů (ti od roku 2006
uspořádali v pražském Muzeu Policie
ČR již osm ročníků podobné konference). Zájemci o problematiku se se všemi příspěvky budou moci seznámit
i v tištěné podobě.
Milan Bárta

Československo v letech 1954–1962
Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, 21.–22. května 2014

Účastníci konference na společné fotografii
V dubnu loňského roku uspořádal
Ústav pro studium totalitních režimů
ve spolupráci s Jihočeským muzeem
v Českých Budějovicích a Státním
okresním archivem České Budějovice
mezinárodní konferenci věnovanou
událostem roku 1953 v Československu i v zahraničí. Vzhledem k jejímu
úspěchu se pořadatelé rozhodli ve
spolupráci pokračovat, a tak se ve
dnech 21. a 22. května 2014 konala
v prostorách SOkA České Budějovice
mezinárodní konference věnovaná
Československu v letech 1954–1962,
která bezprostředně navazovala na
uplynulý ročník. Záštitu nad ní pře-
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Foto: Přemysl Fialka
vzali hejtman Jihočeského kraje Jiří
Zimola a primátor Českých Budějovic
Juraj Thoma. Finančně ji podpořily
Jihočeský kraj a Pivovar Žumberk
a vedle pořadatelských institucí přispěly k jejímu hladkému průběhu
i členky Svazu českých žen z Borova,
které se staraly o pohoštění.
Během dvou dnů se bezmála pět
desítek přednášejících zaměřilo ve
svých příspěvcích na různé stránky
života tehdejší československé společnosti. Věnovali se v nich církvím,
zemědělství, odborům, kultuře, sportu, výtvarnému umění, KSČ, filmu,
hudbě, bezpečnost n í m složká m,

vězeňství, školství, tisku, ekonomice atd. Pozor nost se soust ředila
nejen na „velké“ dějiny a události
s celonárodním dosahem (např. příspěvky Denisy Nečasové, Viery Hlavové, Davida Kovaříka, Drahomíra
Jančíka, Kamila Nedvědického), na
osobnosti, které svou činností a aktivitami ovlivňovali chod státního
aparátu a celé společnosti (např.
příspěvky Jana Kalouse, Daniela Bělouška), ale i na dějiny regionální
a osobnosti, které svůj aktivní a plodný život strávily, často i nuceně,
v ústraní, daleko od center kulturního, společenského a politického
života (např. jindřichohradecký výtvarník Vladimír Holub).
Nelze než konstatovat, že se druhý
ročník „jihočeské“ konference opravdu povedl. Příspěvky, které zde zazněly, budou, stejně jako v předešlém
případě, otišteny v kolektivní monografii.
Chci na tomto místě vyjádřit naději, že spolupráce ÚSTR s partnerskými
institucemi – Jihočeským muzeem
a SOkA České Budějovice – bude pokračovat i v dalších letech a že se
příští rok na jaře sejdeme opět v hojném počtu (letos se sešlo více než
osmdesát hostů a přednášejících)
v prostorách SOkA České Budějovice
již na třetím ročníku konferencí věnovaných poválečným dějinám, tentokráte letům 1963–1967.
Libor Svoboda
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