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Vážení přátelé,

zářijové výročí Mnichovské  dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, 
jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody, kulturního rozmachu a ekonomické prosperity. 
Demokracie budovaná politickou dílnou, takzvanou Pětkou, v níž se scházeli a probojovávali dohodu o důležitých otázkách 
politických i správy státu představitelé pěti nejsilnějších státotvorných a demokratických stran T.G. Masaryk, A. Švehla, A. 
Rašín, R. Bechyně, J. Stříbrný a J. Šrámek, byla v mnohém evropským příkladem a nadějí. Právě proto byla terčem nenávisti 
Hitlera a jeho spojenců. 

Pod tlakem vzestupujícího radikalismu v Evropě ochabovaly do té doby pevné spojenecké vazby čím dál víc. Neustálé 
ústupky totalitnímu nacistickému Německu, jak dnes již bezpečně víme, naopak Hitlera povzbudily k ještě bezohledněj-
šímu prosazování jeho zájmů. Sir Winston Churchill trefně poznamenal: „Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou 
a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“ Neprozíravá politika appeasementu přivedla Evropu do tragické války. Miliony 
mrtvých vojáků na bitevních polích po celém světě a další miliony zavražděných svědčí o tom, jak moc se Daladier a Cham-
berlain mýlili. Podpisem Mnichovské smlouvy se jim druhému krvavému střetu velmocí zabránit nepodařilo. Mnichovská 
zrada zásadně přispěla k tomu, že po šesti letech dosud nepoznaného boje a utrpení tolik očekávané vítězství nad nacis-
mem nepřineslo stabilní svobodu, ale uvržení mnoha národů do další, neméně kruté totality. Naše země byla na čtyřicet let 
připojena k východnímu bloku. 

Po pádu sovětského impéria jsme ztracenou svobodu znovu nabyli. Opět jsme navázali na zpřetrhané vazby se Západem.
Bezpečnost v Evropě však není samozřejmostí. Dnes je důsledkem systému nového spojenectví a partnerství. Jeho zákla-
dem musí být reflexe minulosti. V dnešní době, kdy demokracie západního typu svádějí boj s terorismem a barbarstvím, 
jsou právě spojenecké vazby naší nejdůležitější bezpečnostní garancí. A zároveň mementem. Mnichovská dohoda pode-
psaná před 70 lety je totiž trpkou připomínkou a zdviženým ukazováčkem nejen pro nás, ale také pro naše přátele z Evropy, 
a to nejen z Francie, Itálie či Velké Británie. Je konečně dnes připraven každý z našich spojenců být v případě potřeby nablíz-
ku a postavit se na naší stranu? Věřím, že o naší pomoci, materiální či vojenské, v rámci nových spojenectví v Evropě není 
potřeba pochybovat. Prokázali jsme již několikrát, že jsme jí schopni. Věřím, že je možné udržet svobodu pro nás a pro další 
generace jedině tehdy, když budeme my i naši spojenci společně a bez výhrad stát jeden druhému po boku proti jakékoliv 
hrozbě. 

Jak blízce se to dotýká každého z nás, už velmi zřetelně formuloval Edmund Burke: „K vítězství zla stačí, když dobří lidé 
budou sedět se založenýma rukama!“ 

Mgr. Tomáš Chalupa
starosta Městské části Praha 6 
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Od 28. říjnA 1918  
K MnIchOVSKé dOhOdě
Mnichovská dohoda z roku 1938 zaujímá v českých moderních dějinách 
výjimečné postavení. Ztráta pohraničí, které bylo po staletí až na výjim-
ky Vitorazska a Valticka součástí českého státu, se do našeho povědomí 
zaryla velmi hluboko jako symbol zrady, selhání politické reprezentace 
a bezprecedentního národního ponížení. Kořeny mnichovské krize je nut-
no hledat o dvě desetiletí dříve, kdy na troskách mnohonárodnostních 
monarchií Německa, Ruska a Rakousko-Uherska povstala řada malých 
států. Nové poválečné uspořádání bylo v letech 1919 až 1920 dohod-
nuto a potvrzeno na pařížské mírové konferenci. Nejvýznamnější byla 
mírová smlouva s Německem, podepsaná 28. června 1919 ve Versailles, 
která dala meziválečnému uspořádání v Evropě jméno versailleský sys-
tém. Nově vzniklé státy měly být založeny na zásadě sebeurčení náro-
dů, avšak v národnostně smíšené střední a jihovýchodní Evropě se tento 
model uváděl do praxe jen těžko. Nové hranice se záhy po svém vytyče-
ní okamžitě staly předmětem vzájemných sporů a válek. Podobně, jako 
tomu byly u většiny nástupnických států, i v případě Československa, jež 
dosažení nezávislosti deklarovalo jako spravedlivý výsledek staletých 
snah českého národa a bylo chápáno jako národní stát, se na jeho území 
proti své vůli ocitly početné národnostní menšiny. Především se jednalo 
o více než třímilionovou německou menšinu, zanedbatelná však nebyla 
ani menšina maďarská. Počáteční neklidnou situaci v zemi se nakonec 
podařilo stabilizovat a menšiny se se svým údělem více či méně smíři-
ly. Obrovský ekonomický propad způsobený velkou hospodářskou krizí 
v letech 1929 až 1933 doprovázely politické změny. V roce 1933 se moci 
v Německu chopili nacisté pod vedením Adolfa Hitlera a začali otevřeně 
hlásat nutnost revize versailleského systému. Světovou krizí mimořádně 
těžce postižená německá menšina v Československu se za skryté i veřej-
né podpory (finanční i jiné) z Německa začala aktivizovat a prosazovat 
své požadavky na sebeurčení. V říjnu 1933 byla v Československu založe-
na Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatsfront 
– SHF). V dubnu 1935 vznikla politická strana Sudetendeutsche Partei 
(SdP) v čele s Konrádem Henleinem, která v následujících parlamentních 
volbách získala nebývalý úspěch.   

Poté, co v březnu Německo obsadilo a anektovalo Rakousko, začal Hitler 
na Československo vyvíjet přímý nátlak a obviňoval československou vlá-
du z popírání práv německého obyvatelstva. V dubnu 1938 předložil Hen-
lein, po předchozí poradě s Hitlerem, na sjezdu SdP v Karlových Varech 
takzvané Karlovarské požadavky, které však byly pro Československo, 
chtělo-li si vůbec uchovat suverenitu a demokratický charakter, napros-
to nepřijatelné. V těžké krizi se ukázalo, že bezpečnostní systém Česko-
slovenska, založený na spolupráci s Francií a se zeměmi Malé dohody, 
zkolaboval. Hlavní spojenci, Francie a Velká Británie, dali jasně najevo, že 
když Československo nepřistoupí na sudetoněmecké požadavky, bude 
ponecháno vlastnímu osudu. Zvláštní kapitolou byla pomoc Sovětské-
ho svazu, hojně vyzdvihovaná zejména komunistickými historiky. Avšak 
vzhledem k tomu, že sovětská pomoc byla podmíněna postojem Fran-
cie a Československo a Sovětský svaz neměly společné hranice, tudíž by 
se sovětská vojska neměla do střední Evropy jak dostat, můžeme tento 
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Příjezd Nevilla Chamberlaina do Mnichova. Září 1938.
Zdroj: VÚA Praha

návrh patřící se vší pravděpodobností spíše do říše propagandy označit 
jako zcela iluzorní a prakticky neproveditelný. Nepřátelskými úmysly vůči 
Československu se netajily ani Polsko a Maďarsko. O osudu Českoslo-
venska nakonec rozhodla schůzka představitelů čtyř mocností – zástup-
ci Československa nebyli na schůzku pozváni –, Německa (Hitler), Itálie 
(Mussolini), Velké Británie (Chamberlain) a Francie (Daladier), která se 
konala v noci z 29. na 30. září 1938 v bavorském Mnichově. Na základě 
takzvané Mnichovské dohody mělo Československo postoupit Německu 
pohraniční území osídlené německým obyvatelstvem. Kdyby tak odmít-
lo učinit, západní mocnosti by od něho daly definitivně ruce pryč. 

Po kratším váhání Československo 30. září 1938 podmínky mnichovské 
dohody přijalo. Přišlo o rozsáhlé území s vyvinutým průmyslem a nerost-
nými surovinami, komunikační a dopravní sítě byly zpřetrhány a v zábo-
ru se ocitla i území osídlená českým obyvatelstvem. Mnichovská dohoda 
sice ještě neznamenala přímý zánik Československa, jeho oslabené torzo 
však bylo na milost a nemilost vydáno nacistickému Německu a bylo jen 
otázkou času, kdy bude obsazen jeho zbytek. 
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POlITIKA APPEASEMEnTu 
jAKO cESTA K TOTAlITě 
Zradit svého spojence, ať to odůvodňuje kdokoliv a jakkoliv, nejčastě-
ji v zájmu „vyšších“ cílů je obecně nemorální zvrhlost. Československo 
bylo svými spojenci v září 1938 vyzváno, aby se vzdalo části svého území 
a zabránilo světové válce. Ve skutečnosti se právě touto zradou otevřela 
náruč Evropy nacistům a komunistům. 

Čechoslováci demobilizovali, prezident Edvard Beneš abdikoval. Poprvé 
v československé historii učinila společnost prostřednictvím demokratic-
ky zvolených politiků kompromis s agresorem. Češi a Slováci hledali nové 
spojence, novou ideologii. Komunisté měli právě v tu chvíli největší šanci 
získat nové přívržence. Mnichovská konference v roce 1938 vrhla tisíce 
Čechoslováků do náruče totalitní komunistické ideologie. Radovan Pro-
cházka, protinacistický odbojář a bývalý politický vězeň z 50. let minulého 
století, a mnoho jiných se domnívá, že Mnichov 1938 zlomil českosloven-
skému národu páteř, nikoliv však tím, že se stát stal vazalem nacistické-
ho Německa, ale národ se začal učit totalitnímu myšlení. Kdyby se prý 
Čechoslováci v roce 1938 vojensky bránili, nikdy by prý později nedovolili 
komunistům ovládnout zemi.

Československo se nemohlo stát neutrálním státem. Chyběla jednak tra-
dice, ale i vůle ostatních národů ji uznat. Již v době bojů o vznik nového 
státu se představitelé československého zahraničního odboje orientovali 
především na Francii. Stejně tak tomu bylo i po skončení první světové 
války. Zájem Velké Británie nepřekročil za země ležící za Rýnem. Spoje-
né státy se v meziválečném období vrátily k politice izolacionismu. Dne 
14. srpna 1920 byla podepsána spojenecká smlouva mezi Českosloven-
skem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (budoucí Jugoslávií). Ta 
zavazovala oba státy ke vzájemné pomoci při útoku Maďarska proti něk-
terému z nich. Tajný dodatek dále stanovil ozbrojenou neutralitu smluv-
ního partnera, kdyby se druhý spojenec rozhodl pro preventivní akci. 
Rumunsko se k ní plně připojilo v první polovině roku 1921. Maďarský tisk 
posměšně nazval nově vzniklé spojenectví „Malou dohodou“. Po kompli-
kovaných jednáních bylo 25. ledna 1924 Československo vmanipulová-
no do „bezbarvé“ smlouvy o spojenectví a přátelství s Francií. Smlouva 
neobsahovala žádné oficiální vojenské závazky. Důležitým mezníkem se 
pro Československo stalo podepsání takzvaného Rýnského garančního 
paktu dne 16. října 1925. Německo se zavázalo respektovat neměnnost 
svých versailleských hranic se svým francouzským a belgickým sousedem. 
Východní hranice však zůstaly negarantovány. Československo se dosta-
lo do svízelné situace, kterou hodlalo řešit mimo jiné novou spojenec-
kou smlouvou s Francií. Pod vlivem radikalizujícího Německa byla navíc 
2. května 1935 podepsána sovětsko-francouzská spojenecká smlouva. Již 
16. května následovala československo-sovětská smlouva. Její odstavec 
2, o který se zasadil Beneš, stanovil, že závazky vzájemné pomoci budou 
účinné, jen když bude oběti útoku poskytnuta pomoc ze strany Francie. 
Pod nátlakem Británie a Francie nakonec československá vláda a prezi-
dent Beneš  kapitulovali a přijali ultimátum o vydání českého pohrani-
čí nacistickému Německu. Krátce předtím, 19. září 1938, jednal Beneš se 
sovětským vyslancem Alexandrovským. Beneš mu položil dvě otázky: 
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Edvard Beneš už v roce 1919 zcela výstižně napsal, že vnitřní politika mladého státu bude 
určována zahraniční politikou více než kdekoliv jinde ve střední Evropě. Zdroj: VÚA Praha

1) Když Francie splní své smluvní závazky vůči Praze, splní je také Sovět-
ský svaz? 
2) Jak se zachová Sovětský svaz v případě, že Francie definitivně odmítne 
plnit své smluvní závazky a Československo se rozhodne postavit Němec-
ku na odpor? Na první dotaz odpověděla Moskva 21. září rozhodným 
„ano“. Na druhý bod dostal Beneš odpověď, že v případě konfliktu mezi 
Československem a Německem,  bude Sovětský svaz požadovat od čes-
koslovenské vlády, aby se ihned obrátila na Společnost národů. Jestliže ta 
rozhodne nejednomyslně, postačí Moskvě většinové rozhodnutí, aby se 
okamžitě rozhodla pomoci Československu. Sověti z praxe dobře věděli, 
že jednání ve Společnosti národů byla velmi zdlouhavá a ve svém výsled-
ku naprosto neúčinná.  Již vzápětí po skončení války rezonovala v českém 
prostředí legenda o „okamžité“ vojenské pomoci Sovětského svazu Čes-
koslovensku v době Mnichova. Tyto nepodložené výroky byly umocněny 
osvobozením drtivé většiny našeho území Rudou armádou. Komunisté 
využili Mnichova k vybudování a posléze nástupu rudé totality. A co dnes? 
Dne 12. března 1999 se ČR stala sedmnáctým členem Severoatlantické 
aliance. Klíčový článek 5 jasně uvádí, že „smluvní strany považují ozbroje-
ný útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se 
v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům“.
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ČESKOSlOVEnSKO-frAncOuzSKé SPOjEnEcTVí
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Paříž, 25. ledna 1924 – Spojenecká 
a přátelská smlouva mezi Francií 
a Československem.
Zdroj: Praha, Archiv státních smluv

Locarno, 16. října 1925 – Smlouva 
o vzájemných zárukách mezi 
Francií a Československem, 
podepsaná v návaznosti na tzv. 
západoevropský garanční pakt. 
Zdroj: Praha, Archiv státních smluv
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MNICHOVSKÁ DOHODA
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Zdroj: Auswärtiges Amt – Politisches 
Archiv, Berlin
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dIPlOMATé V PřEdPOKOjI  
MnIchOVSKé KOnfErEncE
Dva českoslovenští diplomaté, JUDr. Vojtěch Mastný a JUDr. Hubert Masařík, byli 
prvními Čechoslováky, kteří se ráno 30. září 1938 dozvěděli o vzniku potupné 
Mnichovské dohody, jež se stala trvalým mementem pro moderní dějiny.

Vojtěch Mastný se narodil 18. března 1874 v Praze. Vzdělání získal na jednom 
z pražských gymnázií, kde v roce 1892 odmaturoval. Následovalo studium 
na právnické fakultě v Praze, kde získal v roce 1898 doktorát. Následovala soud-
ní a advokátní praxe. Po skončení první světové války přednášel v letech 1919 
až 1920 mezinárodní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a vedl kur-
zy pro přípravu diplomatů. Dále byl dlouholetým místopředsedou Asociace pro 
mezinárodní právo a předseda její československé sekce. Měl rovněž úzké vzta-
hy ke koncernu Živnostenské banky a k vedení agrární strany. Na ministerstvu  
zahraničních věcí působil od roku 1920 v úřadu vyslaneckém. Od roku 1932 až 
do března 1939 působil jako velvyslanec na stěžejním berlínském postu. Záhy 
po okupaci byl penzionován. V letech 1942 až 1945 působil jako předseda správ-
ní rady Živnostenské banky, přičemž předával informace odboji a intervenoval 
za zatčené. V květnu 1945 neoprávněně zatčen, obviněn z kolaborace a tři měsí-
ce držen ve vyšetřovací vazbě. Poté jako nevinný propuštěn na svobodu. Vojtěch 
Mastný zemřel v zapomnění 25. ledna 1954 v Praze. 

Prakticky stejné vzdělání měl za sebou i druhý z diplomatů, Hubert Masařík, kte-
rý se narodil 2. srpna 1896 v Tovačově a kterému bylo osudem dopřáno dožít se 
plných 86 let. Zemřel prakticky neznámý 13. října 1982 v Praze. Po získání dok-
torátu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1919 působil již v dalším 
roce na ministerstvu zahraničních věcí, kde byl pověřován důležitými politickými 
úkoly (například péčí o Runcimannovu misi v létě roku 1938). Dne 29. září 1939 
odletěl do Mnichova, kde měl společně s velvyslancem Mastným sledovat prů-
běh jednání čtyř mocností. 

Po přistání v Mnichově nikdo na československé diplomaty nečekal. Nebyl příto-
men nikdo z německého ministerstva zahraničí, nebyl tam nikdo z anglické ani 
francouzské delegace. Policejní důstojník československé delegaci stroze ozná-
mil, že má rozkaz zavést ji nikoliv do místa jednání konference – Hnědého domu –, 
nýbrž pouze do hotelu Regina, vyhrazeného anglické delegaci. V hotelu byli zave-
deni do svých pokojů, před které se posadili němečtí policisté. Ve 22.00 hodin byl 
Mastnému a Masaříkovi oznámen členem britské delegace Asthon-Gwatkinem 
plán odstoupení českého pohraničí nacistickému Německu. V jednu hodinu třicet 
minut 30. září 1938 byli oba českoslovenští diplomaté zavoláni do konferenčního 
pokoje, kde jim neustále zívající britský premiér Neville Chamberlain suše a bez 
rozpaků oznámil výsledek konference čtyř mocností – Mnichovskou dohodu.   
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Votěch Mastný v roce 1936. 
Zdroj: ČTK

Hubert Masařík před Národním soudem v Praze na Karlově náměstí v prosinci 1946.  
Zdroj: ČTK
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ČESKOSlOVEnSKá ArMádA 
dO KOncE září 1938
Armáda první Československé republiky byla zformována na dvou základ-
ních pilířích, pilířem prvním byli důstojníci a vojáci bývalé rakousko-uher-
ské armády, pilířem druhým příslušníci československých legií v Rusku, 
Itálii a Francii. Proces jejího vzniku byl ukončen dva roky po vzniku Česko-
slovenska. Důvodem byla značně neklidná vnitřní i zahraničněpolitická 
situace. Německé obyvatelstvo českého a moravského pohraničí nesou-
hlasilo se začleněním do nově vzniklého Československa, a tak takzva-
né Sudety musely být po konci první světové války vojensky obsazeny. 
Značně vysilující byly války s Polskem o Těšínsko a hlavně s Maďarskem 
o Slovensko a Podkarpatskou Rus. Teprve roku 1920 mohla českosloven-
ská vláda přikročit ke sloučení domácího a zahraničního vojska, takzvané 
unifikaci, jež skončila v roce 1922. Nástup Adolfa Hitlera k moci v Němec-
ku a vývoj v dalších sousedních státech vedl k zhoršení politické situace 
ve střední Evropě. Reakcí na tyto změny byl plán reorganizace a moderni-
zace armády. Roku 1934 byla znovu zavedena dvouletá vojenská služba. 
O rok později byla zahájena výstavba stálého opevnění. Charakteristic-
kým pro dané období bylo navyšování vojenských výdajů, které dosáhly 
výše kolem osmi procent hrubého domácího produktu. 

V míru se československá armáda skládala ze sedmi velitelství sborů, sedm-
nácti pěších divizí a čtyř rychlých divizí. Mírový stav armády byl o něco 
více než 200 000 mužů. V květnu 1938 byla vyhlášena částečná mobiliza-
ce a v průběhu září 1938 byla podniknuta řada mimořádných vojenských 
opatření, která vyvrcholila v noci 23. září, kdy došlo k vyhlášení všeobec-
né mobilizace československé branné moci. 

Podle plánů z první poloviny třicátých let počítalo československé velení 
s náhlým německým útokem bez vypovězení války. Armáda měla útoku 
čelit na několika předem připravených obranných postaveních ve smě-
ru západ-východ. Achillovou patou československé obrany by mohlo být 
znemožnění úspěšného provedení mobilizace, kterou by německý útok 
narušil. Původně se očekávalo, že hlavní německý nápor na naše území 
bude veden ze dvou směrů, ze Slezska na Liberec a z Horního Rakous-
ka přes jižní Čechy. Německá armáda však s největší pravděpodobnos-
tí od původně předpokládaného záměru upustila a většinu sil připravila 
na vpád do západních Čech a na obsazení Prahy. 

Povolávaní záložníci nastupovali se vším odhodláním. Jedinou a celkem 
očekávatelnou výjimku představovali záložníci německé národnosti, 
jichž nastoupilo jen kolem 70 procent. První problémy přinesl paradoxně 
rychlý nástup osob ze zálohy, mnoho útvarů a velitelství nebylo na tak 
časný příchod záloh dostatečně připraveno. V pozdějších dnech se ještě 
objevily další potíže, například nedostatek koní, nákladních automobilů 
i mužstva, zaviněné tím, že mnoho německých záložníků neuposlechlo 
mobilizační výzvy. I přes komplikace se dařilo plánovaný harmonogram 
mobilizace v podstatě dodržet. Počty válečné armády po jejím předčas-
ném ukončení 4. října dosáhly 1 128 000 osob, z toho 48 000 důstojníků 
a 9000 rotmistrů.  
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Bojový výcvik čs. armády v druhé pol. 30. let. Na snímku pěchota a lehké tanky vz. 35.  
 Zdroj: VHÚ Praha

Obrana Československa se skládala ze dvanácti hraničních oblastí, čtr-
nácti velitelství sborů, 34 pěších divizí, čtyř rychlých divizí a tří zvláštních 
skupin (dvě v síle pěší divize a jedna v síle pěší brigády), které dohro-
mady tvořily čtyři polní armády  a zálohu hlavního velitelství. K vedení 
boje měli velitelé k dispozici 350 tanků a 950 bojových letadel. K počátku 
mobilizace bylo dostavěno a z větší části vyzbrojeno 263 těžkých objektů 
a 9632 lehkých pevnostních objektů.  Počítalo se i se zahraniční pomocí. 
Na základě úmluvy z roku 1934 mezi Československem a Francií byl oče-
káván přílet dvou perutí francouzského letectva (40 letadel). Největší část 
mobilizovaných sil (61 procent) měla za úkol čelit náporu německé armá-
dy, menší proti Maďarsku (sedmnáct procent) a jen minimální počet byl 
postaven proti Polsku (dvě procenta), zbytek byly zálohy (20 procent). 

Mobilizace ukázala vysokou bojovou připravenost tehdejší českosloven-
ské armády na případný válečný konflikt. Rozčarování a frustrace zavládla 
v jejích řadách, když se československá vláda rozhodla dne 30. září 1938 
přijmout podmínky takzvané Mnichovské dohody a souhlasit s odstoupe-
ním pohraničních oblastí Německu, Polsku a Maďarsku. Rozkaz k ústupu 
z hranic vyvolal v armádě všeobecný nesouhlas. Armáda se poté podílela 
na evakuaci ztracených oblastí a na ostraze nově vytyčené státní hranice. 
Do konce roku 1938 proběhla demobilizace a armáda se vrátila k mírové 
organizaci. 



MNICHOVSKç ZRADA
VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKç ZRADA
VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

www.praha6.cz

„Ne, ne, nebojovat! Chraň pánbůh, to bychom byli rozsekaní jako Poláci.“

jOSEf jEdlIČKA
Josef Jedlička se narodil v roce 1921 v Užhorodu na Podkarpatské Rusi v rodině 
bývalého legionáře od Zborova. Jeho otec sloužil pod tehdejším podplukovníkem 
Ludvíkem Svobodou a pan Jedlička si jako malý hrával se Svobodovými dětmi; 
dcerou Zoe a synem Mirkem. V roce 1939 museli z Užhorodu odejít a nastěhovali 
se do otcova rodného Svojanova u Svitav. Josef Jedlička si našel místo na dráze 
jako posunovač. V roce 1940 dostal příkaz k práci v Německu podobně jako mno-
ho jiných mladých lidí ročníku 1921. Byl totálně nasazen a pracoval na stavbách 
u Kasselu, o něco později musel nastoupit jako posunovač na seřaďovacím nádraží 
říšské železnice v Hannoveru. Na německých železnicích v okolí Hannoveru pro-
váděl různé druhy sabotáží, přidával vodu či písek do maznic vozových náprav. 
V roce 1944 byl zatčen a poslán do koncentračního tábora v Bergen Belsenu. Kvůli 
rozbité železniční síti v Německu se do Československa dostal až v červenci 1945. 
Po válce sloužil v armádě. Josef Jedlička se například účastnil převozu peněz ze 
Sovětského svazu použitých při měnové reformě v roce 1953. Celý svůj život pra-
coval buď na železnici, nebo v armádě. Do důchodu odcházel jako školitel civilní 
obrany na Generálním štábu Československé lidové armády.
 

„V roce 1938 bojovat? Ne, ne, nebojovat! Chraň pánbůh, to bychom byli rozsekaní 
jako Poláci. Co bychom dokázali jako hrstka, když je kolem masa Němců. Měli jsme 
sice francouzské zbraně, belgické, holandské a naše zbraně. Měli jsme pár prdítek 
- já tomu říkám prdítka. Tehdy jsem to viděl jako kluk, pevnosti, pevnosti. Dvakrát 
tankem by střelili. A co hranice s Rakouskem, s Polskem, se Slovenskem? Každému 
do očí řeknu, že je praštěný, že by tím chtěl vyvraždit náš národ. Jak ta vojska šla, 
tak by nás zlikvidovala. Navíc tady byli Sudeťáci. Takový je můj názor.“ 
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Josef Jedlička
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„Když jsem viděl, že nemám ruku, tak jsem se svezl na kolena k jednomu stromu 
a říkal jsem si, že tam, kde jsem se narodil, se už nikdy nepodívám.“

VASIl KOROl
Vasil Korol se narodil 15. 12. 1922 na Podkarpatské Rusi u města Volové. Vyrůstal 
v chudé rodině, matka mu brzy zemřela. V roce 1939 vtrhli do Podkarpatské Rusi 
Maďaři a zabrali ji. Pan Korol spolu s mnoha dalšími odešel do Sovětského svazu. 
Ve Lvově byli zatčeni Sověty a půl roku strávili ve vězení. Byl odsouzen za nelegál-
ní překročení hranice. Odvezli je do Archangelské oblasti a dále na řeku Pečoru 
do Gulagu, kde museli v nelidských podmínkách budovat železniční trať do Vor-
kuty. Po více než třech letech strávených v Gulagu dostal možnost vstoupit do čes-
koslovenské armády. Když dorazil v březnu roku 1943 do Buzuluku, bylo mu 21 
let a vážil 43 kilogramů. Nastoupil k dělostřelectvu a již za pět měsíců byl velite-
lem dělostřelecké jednotky. Zúčastnil se několika vojenských operací, mimo jiné 
i osvobozování Kyjeva. Nejhorší událost však zažil pan Korol při bojích o Dukel-
ský průsmyk. V nepřehledné situaci se dostali pod nepřátelskou palbu a jedna 
z min utrhla panu Korolovi ruku v lokti. Tři šrapnely ho také zasáhly do ramene 
a do hrudníku. Po válce dostal jako válečný invalida trafiku, ve které pracoval až 
do důchodu. Oženil se a má dceru a syna. 

 „Československo tenkrát mělo nejlepší zbraně v Evropě. To není legrace. Ale potom 
se ukázalo, že jsme proti Němcům byli slabí. Vždyť Němci zabrali pomalu celou 
Evropu. Československo bylo kolem dokola obklíčený, takže já myslím, že těžko 
by se bylo bránilo.“
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Vasil Korol  
 Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„Irák byl pro mě velká zkušenost, i když ani ne tolik vojenská jako především 
lidská.“

IVO TurEK
Ivo Turek se narodil 9. března 1970 v Litomyšli. Po studiu na gymnáziu ve Svitavách, 
kde v roce 1988 úspěšně odmaturoval, se rozhodl pro lékařské povolání. Vystu-
doval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, promoval roku 1994. Poté absolvo-
val základní vojenskou službu. Po vojně nastoupil do nemocnice v Ústí nad Orlicí, 
kde složil atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně. Nejprve pracoval na interním 
oddělení, ale v roce 1997 přešel na hematologicko-transfuzní oddělení. Transfuz-
ní službě se věnoval i nadále. Nejprve na Oddělení krevní banky Fakultní nemoc-
nice v Praze-Motole a poté i po nástupu do Ústřední vojenské nemocnice, kde 
působí od jara roku 2002. Když dostal Ivo Turek od armády nabídku, aby se stal 
profesionálním vojákem, vzhledem k lepším finančním podmínkám se ji rozho-
dl přijmout. Od 23. září do 5. prosince 2003 se v rámci operace IZ SFOR zúčast-
nil 2. rotace mise 7. polní nemocnice AČR v Basře, kde pracoval v laboratoři jako 
vedoucí lékař hematolog. V roce 2004 Ivu Turkovi minstr obrany udělil medaili 
za službu v zahraničí. V roce 2005 složil nástavbovou atestaci z oboru hematolo-
gie a transfuzní lékařství. Mjr. MUDr. Ivo Turek nyní zastává funkci zástupce primá-
ře v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích. Je ženatý, má dvě děti.

„Dívám se na to velice kriticky. Myslím si, že i za cenu velkých obětí se bojovat mělo. 
Sice bychom prohráli jako Poláci o rok později, ale zachovali bychom si rovnou 
páteř a charakter. Něco podobného se opakovalo o třicet let později v roce 1968. 
Na případné důsledky je sice třeba brát ohled, ale už staří Řekové říkali: ‚Je lepší 
se ctí padnout než zbaběle žít.‘“
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Ivo Turek    
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„My jsme zamlčely, že je mrtvá, abychom mohly fasovat její jídlo.“

MArKéTA (GréTA) KOuTná
Markéta Koutná se narodila 22. března 1921 v rodině židovského zlatníka a klenot-
níka v Oseku u Duchcova. Vyrůstala v Teplicích, ale po záboru Sudet se odstěho-
vala s rodinou do Prahy. Když situace začala být neudržitelná, utekla Gréta Koutná 
do Polska, odkud se chtěla dostat do Británie. V Polsku se provdala za svého prv-
ního manžela. Bohužel se již do transportu mířícího do Británie nedostala, a když 
Němci začali obsazovat Polsko, musela opět utíkat, tentokrát na Ukrajinu. Po ces-
tě zažila mnoho náletů a dozvěděla se, že její manžel při jednom z nich zahynul. 
Nějaký čas žila a pracovala ve Lvově, ale byla zatčena Sověty. Spolu s devade-
sáti dalšími ženami absolvovala měsíční cestu v nákladním vagoně (takzvaném 
dobytčáku), kde dostávaly jen vodu, slané ryby a někdy chleba. Sedm měsíců byla 
internována u města Verchnij Uralsk v Magnitogorské oblasti. Na světnici bylo 
více než devadesát žen, spaly na holé podlaze, v zimě se netopilo a jídla dostávaly 
velmi málo. Když ležela na marodce a jedna vězenkyně umřela, den ji schovávaly, 
aby mohly fasovat její příděl jídla. Po propuštění absolvovala další spletitou ces-
tu a přes Kirgizstán se dostala do Buzuluku, kde koncem března 1942 vstoupila 
do československé armády. Pracovala v armádní redakci pod Jakubem Koutným 
(plukovník in memoriam), kterého si později vzala. Vedle toho pracovala také jako 
pobočník přednosty I. oddělení velitelství štábu, se kterým postupovala celou 
dobu a zúčastnila se mnoha operací. Po konci války ještě určitou dobu v armád-
ním štábu zůstala, ale po zatčení generála Píky oba s manželem viděli, že musejí 
odejít. Dostali povolení vycestovat do Izraele, ale Jakuba Koutného na poslední 
chvíli zdrželi. Přes osobní slib generála Svobody, že Koutný bude moci vycesto-
vat, byl zatčen a po dlouhých letech věznění zemřel 4. 2. 1960 v Leopoldově. Paní 
Koutná na něj celou dobu čekala v Izraeli a po jeho smrti se odstěhovala do USA. 
V současné době žije opět v Česku.

Já jsem se po Mnichově najednou z mladé dívky,  z holky, musela stát samostatným 
člověkem, který se staral sám o sebe, jestli může přežít, nebo ne. Za každou cenu. 
A to nikdy neodpustím. Nemůžu – nemůžu. Oni mě připravili, a nejenom mě, ale 
i další generace, o normální život.“ 
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Markéta Koutná (čtvrtá z leva), Buzuluk 1943.
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum

Markéta Koutná (třetí zprava). Odjezd na frontu 1943.
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum

Markéta (Gréta) Koutná   
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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 „Kaplan v armádě musí být blízko vojákům. Nesedět za stolem a čekat, až přijdou 
sami, ale jít za nimi.“

VlAdIMír hudOuSEK
Kaplan hradní stráže Vladimír Hudousek se narodil 28. dubna 1966 v Opočně. 
Základní školu vychodil v Rokytnici v Orlických horách a následně nastoupil 
na železniční průmyslovku v České Třebové. Po absolvování střední školy byl 
povolán do armády. Základní vojenskou službu absolvoval v letech 1986 až 1988. 
Po vojně si našel zaměstnání v železničním depu Hradci Králové, kde nejprve pra-
coval jako mechanik a poté se stal strojvedoucím. V té době se Vladimír Hudousek 
rozhodl pro dráhu katolického kněze. Přihlásil se do přípravného kurzu v Litomě-
řicích a po jeho absolvování úspěšně složil přijímací zkoušky na Katolickou teolo-
gickou fakultu v Praze. Po čtyřech letech studia se rozhodl opustit seminář a vrátit 
se k původnímu povolání. Studia dokončil v rámci individuálního plánu již jako 
zaměstnanec pražského metra. Zanedlouho se oženil. Duchovní povolání ovšem 
neopustil. Působil jako pastorační asistent v pražských farnostech. Na výzvu v novi-
nách, že armáda České republiky přijímá do duchovní služby i jáhny (předstupeň 
kněžského povolání), se ihned přihlásil. Přijal jáhenské svěcení a v červnu 2006 
nastoupil k Hradní stráži Armády České republiky jako kaplan. Od února do čer-
vence 2008 se zúčastnil mnohonárodní mírové operace NATO „Join enterprise“ 
na území Kosova. Vladimír Hudousek je ženatý a má tři děti.

„Podle mého názoru byla doba kolem mobilizace plná národního vzepětí. Taková 
jednota národa byla možná až v roce 1968. To vidím velice pozitivně… Musím 
říci, že jsem byl proto, abychom se bránili, ať by to dopadlo jakkoliv… Dnes si 
myslím, že by naši vojáci šli do takého ohrožení. V armádě je hodně lidí, kteří v ní 
nejsou pro peníze a podobně, ale protože jim opravdu něco říkají pojmy hrdost, 
vlastenectví, spravedlnost.“ 
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Vladimír Hudousek   
Zdroj: archiv o. s. Post Bellum
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„Nevěřte tomu! Byla to prozíravost Beneše, že jsme složili zbraně!“

AnTOnín ŠPAČEK
 
Antonín Špaček se narodil 23. května 1917 v Hradčanech na Prostějovsku, pochá-
zel z dvanácti dětí. Jeden z jeho starších bratrů bojoval za první světové války 
v legiích v Rusku. Jím inspirován vstoupil Antonín v roce 1937 do československé 
armády jako profesionální voják. Za zářijové mobilizace v roce 1938 četař aspirant 
Antonín Špaček velel kulometné četě u strážního praporu 24 v Horním Benešo-
vě. Po demobilizaci svlékl uniformu a nastoupil na místo nákupčího pro jeden 
nevýznamný slovenský podnik. Civilní zaměstnání bylo pro něj jen krycí legen-
dou pro domácí odboj. Jeho úkolem bylo získávání slovenských, maďarských 
a jugoslávských peněz pro uprchlíky v demokratickém zahraničí. Organizování 
ilegální útěků do zahraničí bylo prozrazeno a Antonín se musel okamžitě rozhod-
nout. Bez rozloučení s rodinou se na podzim roku 1939 vydal na cestu přes Balkán 
do Francie, kde zprvu vstoupil do cizinecké legie, odkud byl propuštěn do čes-
koslovenských jednotek formujících se v táboře Agde. Účastnil se bojů o Francii 
ve 3. praporu 1. pluku 10. pěší roty. Po pádu Francie byl s jednotkou transportován 
do Anglie a nasazen do bojů až v roce 1944 při obléhání francouzského přístavu 
Dunkerque. Po válce sloužil u Hradní stráže a od roku 1947 působil na Vysoké 
válečné škole. Po roce 1948 byl degradován a vyhozen z armády na takzvanou 
dovolenou s čekaným. Jeho žena se synem legálně odcestovala zpět do Anglie, 
Antonín oficiálně požádal komunistické úřady o vystěhování za rodinou. Za tři 
dny po tom, co o výjezd požádal, ho zatkli agenti komunistického Obranného 
zpravodajství a byl odsouzen za údajnou špionáž a pokus o vyzrazení státního 
tajemství na deset let kriminálu v jáchymovských dolech. Soud nabyl přesvěd-
čení, že kdyby se obžalovanému Špačkovi nepodařilo odjet legálně na vystěho-
valecký pas, byl by odešel ilegálně stejně jako v roce 1939 do zahraničí, kde hod-
lal spáchat zločin velezrady. Skutková podstata nebyla naplněna, ale soud nabyl 
přesvědčení, že kdyby byl býval... Manželství bylo úředně rozvedeno v roce 1956. 
Propustili ho až při amnestii v roce 1960, neúspěšně hledal zaměstnání, nakonec 
se vrátil zpět do dolů jako civilní zaměstnanec. Celkem tedy nafáral šestnáct let. 
V roce 1969 byl rehabilitován a o pět let později mu byla vrácena hodnost. V roce 
1993 ho armáda povýšila do hodnosti generála. Na jaře 2001 ho spolubojovníci 
zvolili předsedou Československé obce legionářské. Byl čestným občanem Pra-
hy 6. Zemřel 3. dubna 2007. Krátce před jeho smrtí jsme se ho ptali, zda se mělo 
Československo po mnichovské zradě nacistické agresi bránit.

„Mě nikdo do odboje nehnal. Považoval jsem to za svojí povinnost vůči státu 
a národu. Odešel jsem do zahraničí, bylo nás několik tisíc. Jenomže jak říkám: ,Co 
zkurví, zpotvoří politikové, to musí napravovat vojáci.´ A tak to bylo i za druhé 
světové války a i za první světové války. Někdo říká, že jsme měli bojovat 
v osmatřicátém roce. Jéžišikriste! Nevěřte tomu, že bychom vydrželi, jak někdo 
říká, tři měsíce. Vždyť jsme byli zmáčknutý už od Svatého kopečku u Olomouce, 
na jihu bylo Rakousko... Německé bombardovací letectvo mohlo denně čtyřikrát 
bombardovat, přistát, nabrat munici a pohonné hmoty a pokračovat. Byla 
to prozíravost našeho prezidenta Beneše a celé jeho tehdejší vlády, že prostě 
nedovolil klást odpor Němcům, že se podřídil Mnichovskému diktátu, a složili 
jsme zbraně.“ 
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„Bránit jsme se měli, protože jak říkal táta: Tento svět je nejpřijatelnější ze všech 
světů možných!“

IVAN MAlý
Ivan Malý se narodil 13. října 1922 v Dobřanech u Plzně do rodiny věřících kato-
líků, byl jedináčkem. Jeho otec – primář v Ústavu pro choromyslné v Dobřanech 
(později se přestěhovali do Bohnic v Praze) – ho vychovával v úctě k vlasti a lid-
skému životu. Vzpomíná na dětská léta v Dobřanech, kde byla početná německá 
menšina, kterou místní Češi považovali za nepřátelskou. České a německé děti 
spolu vedly války, Ivan se svojí partou rozbíjel výlohy německých obchodů, zvláš-
tě místnímu pekaři. „To byl Němec, který prohlašoval, že bude s Čechy hnojit pole! 
Němci byli protičeskoslovenský živel, neustále měli proti republice projevy, při 
každé příležitosti. Věděli jsme, že jsou nepřátelé.“  

Od roku 1940 se Ivan malý zapojil do protinacistické skupiny mládeže, která 
působila v Bohnicích. Pomáhali lidem, kteří byli povoláváni na otrocké práce 
do Německa. V té době byl Malý již celkem zdatným lékárníkem, vymýšlel, jak 
kterým lékem, chemickou látkou či jiným způsobem vyvolat různé nemoci, aby 
u odvodu byli lidé z odboje shledáni neschopnými ze zdravotních důvodů. Sku-
pina ukrývala výsadkáře ze SSSR Rudolfa Vetišku. Ivan pro odboj vyráběl z kya-
nidu draselného cyankáli. Vetiška byl prozrazen a s ním i celá odbojová skupina. 
Mučením zatčených se gestapo dozvědělo o jistém „míchači jedů“ a Ivana zatklo. 
Mučili ho v pověstném Petschkově paláci. Nevěřili mu, že cyankáli vyrobil sám. 
Surově ho ztloukli, používali také bužírky, kterými ho švihali přes tváře. Několik 
měsíců ho drželi ve vyšetřovací vazbě na Pankráci, nakonec byl někdy na kon-
ci roku 1944 propuštěn. Přisuzuje to letním událostem roku 1944, kdy byl spá-
chán pokus o atentát na Adolfa Hitlera. Nacistický vyšetřovatel jménem Nerger si 
prý uvědomil, že nacistická Velkoněmecká říše nemusí být věčná. Cyankáli, které 
v době války Ivan Malý vyrobil, nakonec přece jen posloužily – Nergerovi, který 
se s nimi otrávil během Pražského povstání 1945. Po válce komunista Ivan Malý 
nastoupil jako voják z povolání – lékárník do Vojenské nemocnice v Praze 6. Poli-
tické procesy v 50. letech minulého století registroval jen okrajově. Popravy Mila-
dy Horákové, Heliodora Píky a dalších považoval za správné, protože se domníval, 
že jsou „zlými imperialistickými“ špiony. Souhlasil i se vstupem vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa v srpnu 1968. Vše bral tak, jak mu to tehdejší nad-
řízení předkládali. Dnes prý nesmírně lituje, že byl v komunista. Mnohé věci vidí 
jinak. Je věřící katolík, vzpomíná na svého otce, kterého jako mladý nectil a jehož 
protikomunistickými názory pohrdal. Po roce 1989 vrátil svojí rudou knížku a věci 
se mu, jak říká, vyjasňují. Na události z roku 1938, Mnichovský diktát a otázku, zda 
jsme se měli, či neměli bránit, názor nezměnil:

„Můj otec se z toho zhroutil. Říkával: ,Tento svět je nejpřijatelnější ze všech světů 
možných!´ Těžko jsme snášeli, jak se hroutí Sudety. Měli jsme se bránit! Ztráty 
by byly velké, ale stejně byly. Před celým světem to vypadalo, že jsme okupaci 
přijali. Mussolini přece prohlásil, že když se národ proti okupaci nebránil, tak si ji 
zasloužil. Je to nutné najít odvahu a postavit se i mnohonásobně větší přesile.“ 
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„Má člověk právo zabít jiného člověka? Ano, dokonce je to vaše povinnost, 
pokud bráníte nevinné, slabší, a jinak to nejde! A tak tomu bylo v roce 1938.“

jAn KOzlEr
Jan Kozler se narodil roku 1976 v Praze. Když dostudoval gymnázium, 
stalo se v jeho duchovním životě „něco“ významného, čemu prý sám ani 
nerozumí. Cítil se osloven, cítil naléhavou výzvu ke službě v církvi. Vystu-
doval teologii na Karlově univerzitě a rozhodl se, že se stane duchovním 
Církve husitské, tak jako jeho dědeček, který byl komunistickým režimem 
za pastoraci všemožně perzekvován. Do vojenské služby se mu prý příliš 
nechtělo, nikoliv z nějakých principiálních důvodů, ale především z poho-
dlnosti a lenosti, říká. Představa brzkého vstávání, vojenských befelů 
a fyzicky náročného výcviku ho prostě odpuzovala. Kromě lenosti cítil - 
jak říká – napětí mezi vírou v Boha a „školou na zabíjení“, jak by se dala 
vojenská základní služba v přeneseném slova smyslu nazvat. „Má věřící 
křesťan právo nosit a užívat zbraň?“ Vždyť je ale povinností každého účin-
ně se zastat bližních! Po škole se obrátil na vojenskou správu, kde požádal 
o povolávací rozkaz. To byl rok 1999 a armáda procházela reformou, při-
pravovala se k profesionalizaci. Mladý vysokoškolák byl na vojenské sprá-
vě zjevením – teolog, který se chce naučit vojenskému řemeslu! Urostlého 
mladíka přidělili k pochodujícím zástupům na útvaru Hradní stráže. Když 
vojna končila, ozval se mu hlavní vojenský kaplan a nabídl mu, zda by 
nechtěl v uniformě zůstat, jen by si na zelenou klopu připnul malý zlatý 
křížek jako symbol vojenského kaplana. Souhlasil. Jeho první čtyřměsíční 
vojenská mise proběhla v roce 2004 v Iráku. Účastnil se jí asi se stočlen-
ným kontingentem české vojenské policie, která zajišťovala výcvik tam-
ních policistů a chránila konvoje cisteren s pitnou vodou z Kuvajtu. Nešel 
bojovat, ale jak říká: „Vojenský kaplan je od toho, aby naslouchal a hledal 
s tázajícími odpovědi, nikoliv vyučoval náboženství. Musí být připraven 
pomoci bližnímu.“ V tomto se obzvláště utvrdil při své druhé misi v Koso-
vu v roce 2006. Půl roku působil jako kaplan v českém kontingentu KFOR. 
Nešlo jen se starat o osobní problémy českých vojáků, ale zprostředkovat 
dialog mezi dvěma znepřátelenými etnickými a náboženskými skupina-
mi – kosovskými Albánci a pravoslavnými Srby. Moc to prý nešlo. Bolesti 
z vraždění, násilností a válečných zločinů nejdou zahojit vzájemným fot-
balovým utkáním ani diskusí. Při fotbale se prý příliš faulovali a během dis-
kusí se nazývali smrdutými psy. V regionu se však dařilo udržet klid zbraní 
a život se pomalu vracel na tamní těžké podmínky do běžných kolejí. 
Dnes je Jan Kozler hlavním kaplanem AČR. Na prýmcích nosí podplukov-
nické hvězdy a snaží se z generálního štábu armády v Dejvicích v Praze 6 
řídit svých sedmnáct kolegů – farářů v uniformě. Vojenští duchovní nosí 
v misích pistole a jsou připraveni se bránit, bránit svůj život a životy svých 
blízkých a přinášet i oběti, říká Kozler. Podle něj není důležité, zda brání 
svojí rodinu, společnost, demokracii, svobodu někde na českých hrani-
cích, nebo na čtyři tisíce kilometrů vzdálené poušti. Je to prostě správné 
a dobré, Kozler to považuje za svou povinnost. V roce 1938 se podle něj 
měla tato společnost bránit proti tehdejší německé nacistické agresi.
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„Jsem si jist tím, že jsme se měli bránit. Říkám to, protože není možné 
odmyslet to, co dnes o nacismu víme, o zločinech, vraždění, které 
následovalo. Bylo to však selhání politické garnitury, vlády a prezidenta 
Edvarda Beneš, protože armáda musí čekat na rozkaz, vše ostatní je vojenský 
puč. Nechci všechnu vinu svalovat na Beneše. Teď sice odpovím možná 
banálně, tak jako možná většina mých vrstevníků – byla to samozřejmě 
zrada od našich spojenců, a je to obzvlášť smutné od těch, kteří si již 
v roce 1938 uvědomovali nebezpečí německého nacismu. Kdybychom se 
bránili, jistě by bylo mnoho obětí. Věřím však, že by rozpínavost nacismu 
nebyla tak rychlá a jakoby bez povšimnutí. Ostatní evropské demokratické 
státy by musely zaznamenat, že se na jejich kontinentu zuby nehty brání 
malý národ proti mnohonásobné přesile. Měli jsme povinnost bránit své 
židovské spoluobčany! Dneska my, novodobí veteráni, prožíváme něco, 
co naši předchůdci nikdy nezažili, a to skutečné spojenectví.“
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„Na otázku, zda má smysl se postavit zjevně silnějšímu nepříteli, naleznete 
odpověď všude kolem a i ve vás. V přírodě to tak dělají všichni.“

jAn VEVErA
Jan Vevera se narodil 21. srpna 1970 v Roudnici nad Labem. Vyrůstal ve Štětí, men-
ším městě nedaleko Mělníka. Za komunistů snad každý občan městečka praco-
val v SEPAP, místní továrně na výrobu papíru. Janu Veverovi se z dětství vybavují 
proudy pracujících, které se každé ráno po páté srocovaly před podnikem, odpo-
ledne továrnu opouštěly houfy dělníků mířící do hospod. Prý ví o čem mluví. 
Na gymnáziu se zajímal o chemii, a měl tudíž v továrně povinné brigády. Vzpomí-
ná na hrůzu, která z tohoto stereotypního života na něj dýchala, a to že i on jednou 
bude muset nastoupit do těchto proudů zapojit.  „Možná že právě odsud, z těch-
to dětských let a brigád v SEPAP pramení má úcta a láska ke vzdělání, volnosti, 
svobodomyslnosti,“ říká Jan Vevera, který vystudoval medicínu, obor psychiatrie, 
procestoval Čínu, USA, několik měsíců pracoval na palubě aljašské rybářské lodi. 
Když dostudoval, vyrazil s Člověkem v tísni na humanitární misi do válkou zmíta-
ného Kosova, kde se setkal s českými vojáky z polní nemocnice, což prý bylo milé 
překvapení. Za bolševiků vnímal vojenskou a policejní profesi něco proti národu. 
„Nějak to ve mě přetrvávalo i po revoluci v roce 1989. Vojenská základní služba 
se mi vyhnula, měl jsem odklad kvůli zhoršenému zraku. V Kosovu jsem potkal 
vojenské lékaře, vynikající vybavené odborníky. Změnil jsem názor.“ V republi-
ce působí něco kolem 1200 psychiatrů, takže jak říká Vevera, se nějak všichni 
navzájem znají nebo o sobě vědí. Jeden z nich mu nabídl, zda by nechtěl sloužit 
v armádě u vojenských psychiatrů. Vevera váhal, nechtěl opustit výzkum, když 
mu ale nabídli „polní nemocnici“ a slibovali, že mu zbude jistě čas i na jeho aka-
demickou práci, navlékl armádní maskáče. Krátce po základním výcviku v roce 
2007 ho čekala mise v Afghánistánu. Kpt. Jan Vevera má na rok 1938, Mnichov-
skou dohodu, československou mobilizaci a demobilizaci jasný názor:

„Měli jsme se bránit. Copak bych to byl za vojáka, kdybych tvrdil něco jiného. 
Je ale pravda, že jsem v té době nežil. Určitě by bylo víc mrtvých, jenomže stát 
nebo člověk, který se přestane bránit, časem zanikne. Obranyschopnost je základní 
součást toho, aby přežil.  A to platí v jakémkoliv prostředí. Na otázku, zda má smysl 
se postavit zjevně silnějšímu nepříteli, naleznete odpověď všude kolem a i ve vás. 
V přírodě to tak všichni dělaj. Naše tělo při infekci také. Neříkám, že vojáci se 
nemohou vzdát, ale musí se před tím pokusit bránit.“  
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„Já jsem životní optimistka, což se nakonec projevilo i v tom, že jsem si řekla, že 
to přežiju.“

jAnA dubOVá
Jana Dubová, rozená Hellerová, se narodila 30. srpna 1926 v Praze. Pocházela 
z české židovské rodiny. Po okupaci Československa Německem začaly v roce 
1939 platit norimberské zákony. Paní Dubová byla v této době ještě v dětském 
věku a otec ji přihlásil do zájezdu sira Nicholase Wintona do Anglie. Ale už na ni 
nedošlo. Brzy začala perzekuce židovských rodin. Rodina paní Dubové musela 
odevzdat veškeré cennosti, nesměli jezdit tramvají, navštěvovat některé obcho-
dy... V roce 1941 musela rodina opustit svůj byt a byla sestěhována s dalšími 
židovskými rodinami do jednoho bytu. V dubnu 1942 museli všichni nastoupit 
do transportu do Terezína. V Terezíně Jana Dubová zůstala až do podzimu 1944, 
kdy byla zařazena do transportu do Osvětimi. Tam byla hned po příjezdu poslá-
na na smrt její matka. Asi po třech týdnech v Osvětimi byla Jana Dubová vybrána 
na práci a s dalšími ženami odvezena do vesnice Merzdorf, kde pracovaly v továr-
ně na zpracování lnu. V Osvětimi byly těžké podmínky, málo jídla a obtížná práce, 
ke konci války také epidemie tyfu. Paní Dubová se hned po osvobození tábo-
ra Rusy vydala s několika přítelkyněmi pěšky domů, šly hned za frontou. Návrat 
do Prahy byl těžký. Z celé její rodiny, asi 30 lidí, přežila jen ona a její sestra. Po válce 
se provdala za svého přítele, kterého znala z Terezína a který rovněž přežil holo-
caust. Vystudovala Státní grafickou školu a živila se užitou grafikou. Jana Dubová 
vytvořila také cyklus obrazů „Sny o mrtvých“, v němž ztvárnila své vzpomínky.

„Měli jsme se bránit? Já myslím, že to bylo hrozný v tom, že ta báječně vyzbrojená 
armáda a celé opevnění, prostě obrana, kterou republika měla, se vůbec nedala 
použít. Já myslím, že by to bývalo bylo asi stejně hrozný, že bychom byli stejně asi 
převálcovaný, jako bylo potom převálcovaný Polsko. Takže svým způsobem, i když 
to bylo špatný v tom, že se národ vzdal, tak přeci jenom myslím, že se uchránily 
životy těch vojáků a vůbec... Ale jistě to bylo hrozný, když museli předávat výzbroj 
a všecko okupující armádě německé. To jistě prožívali... celý národ to prožíval 
hrozně. Nevím. Tomu nerozumím, jestli se mělo bojovat, nebo ne. Možná že by to 
bylo nějak pomohlo k hrdosti národa, ale nevím.“

MNICHOVSKÁ ZRADA
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„Životní zásada... Zůstat morální! Nenechat se koupit, nenechat se prodat. Zůstat 
svůj. I v tom koncentráku některý kolaborovaly, ale musím říct, že Češky ne. 
Konečně, upřímně řečeno, my Češky jsme vždycky držely pohromadě.“

lIbuŠE nAchTMAnnOVá
Libuše Nachtmannová, rozená Marianová, se narodila 9. ledna 1919 v Roudni-
ci nad Labem. Absolvovala základní školu a reálné gymnázium v Roudnici nad 
Labem, kde v roce 1938 maturovala. Byla členkou skautu i Sokola. V září 1938 
zahájila studium na vysoké školy v Praze, obor farmacie. Studovala až do listo-
padu 1939, kdy byly vysoké školy uzavřeny. Potom pracovala v Praze v němec-
ké firmě. V roce 1939 byla přizvána do odbojové skupiny Obrana národa. Je-
jím úkolem bylo zajišťovat přesuny vysílaček a radiotelegrafistů na nová místa, 
také doprovázela odbojáře na útěku z protektorátu. Libuše Nachtmannová byla 
v říjnu 1941 v rámci likvidace Obrany národa zatčena a po výsleších na gestapu 
byla uvězněna v koncentračním táboře Ravensbrück, kde zůstala až do konce 
války. Absolvovala takzvaný pochod smrti, z něhož se jí podařilo utéci. Po vál-
ce se provdala a narodil se jí syn. Také dostudovala farmacii a od roku 1949 
až do svého odchodu do důchodu pracovala ve Výzkumném ústavu rostlinné 
výroby v Praze-Ruzyni.

„Tehdá jsme si mysleli, že jsme se měli bránit. Taky jsme říkali: ‚Dejte nám zbraně, 
dali jsme si na ně.‘ Byli jsme v kurzech na obranu státu. Prostě to odhodlání 
bojovat tady bylo. Ovšem po Mnichově všechno nadšení samozřejmě splasklo. 
Zase po válce jsme si říkali, že snad bylo dobře, že jsme to vzdali, protože jsme 
uchovali národ, život národa. Bylo 360 tisíc obětí, je to pravda, byly hrozný časy 
během těch protektorátních dob. Ale opravdu nevím, jestli bych měla říct tak, 
nebo tak. Někdy si říkám, mělo se jít do toho i za tu cenu zničení. Ale že by se 
uchovala čest, protože dost se mluví o tom, že tím jak jsme se vzdali, tak to byla 
vlastně... ne zrada, ale slabost národa. Ale ona to slabost nebyla, vždyť potom 
naši mladí lidi jednak byli v odboji, jednak utíkali do zahraničí do našich jednotek 
na západě, na východě. Takže se nedá říct, že by náš národ zrovna ztratil čest.“

MNICHOVSKÁ ZRADA
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„Jsem přesvědčený, že je lepší mít vojáky v Afghánistánu, lepší riskovat pár životů 
vojáků, kteří jsou za to placení, než riskovat životy našich rodin a civilistů.“

bEnEdIKT ČErVInKA
Benedikt Červinka se narodil 12. 4. 1971 v Praze v rodině s bohatou vojenskou 
historií. Dědeček Vojtěch Červinka byl důstojník Československé armády a byl 
popraven za svou odbojovou činnost v roce 1943 v Osvětimi. Druhý dědeček byl 
Rusín a vstoupil do Československé zahraniční armády na Východě. Také otec byl 
nucen během druhé světové války utéci a mohl později svému synovi vyprávět 
své zkušenosti. Není tedy divu, že od mládí směřovala životní dráha Benedikta 
Červinky k vojenské kariéře. Vystudoval Střední vojenskou školu polygrafickou – 
vojenský zeměpisný ústav. Základní vojenskou službu absolvoval v Žatci a v Pro-
stějově. Kvůli zklamání z pomalých změn v armádě po roce 1989 na několik let 
odešel do civilu a pracoval jako řidič záchranné služby v Praze. Kontakt s armádou 
však neztratil, přihlásil se do dobrovolných aktivních záloh a absolvoval mnoho 
cvičení. Později se vrátil do profesionální armády, čtyři roky sloužil u 601. skupi-
ny speciálních sil v Prostějově v rotě Z jako technik speciálního průzkumu a dva 
a půl roku u 102. průzkumného praporu v rotě hloubkového průzkumu. Od břez-
na do října 2006 byl nasazen v Afghánistánu v rámci mise ISAF jako řidič 102. prů-
zkumného praporu. Přestože byli místním obyvatelstvem přijímáni špatně, myslí 
si, že toto nasazení má smysl vzhledem k naší vlastní bezpečnosti. V současné 
době pracuje Benedikt Červinka v pražské Ústřední vojenské nemocnici, vystu-
doval zdravotnickou vyšší odbornou školu a nyní studuje na vysoké zdravotnické 
škole. Má tři syny a byl by rád, kdyby si i oni našli cestu k armádě.

„Já jsem jednoznačně pro to, že jsme se měli bránit! Lidi řeknou, že nás pan 
prezident zachránil, že zachránil lidský životy, ale jak se říká v Americe: ‘Strom 
svobody musí být občas zalitý krví‘ (…) Myslím si, že nás všichni ti naši slavní 
spojenci zradili na plný čáře, a to, že někdo říká, že by nám Sovětskej svaz určitě 
přišel na pomoc, tak ten by sice možná na pomoc přišel, ale to je taková ta ruská 
pomoc...“
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Benedikt Červinka   
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Benedikt Červinka, Afghánistán 2006.
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„Dali nám krabičku s práškem, kdyby na nás šly blechy, tak si to máme posypat. 
Ten prášek jsme neznali, ale později podle čuchu jsem poznal, že to bylo DDT. 
Ještě nebylo nikde vyzkoušeno, tak se na nás zkoušelo. Těch blech tam byly snad 
miliony, ale tak trochu to fungovalo.“ 

PřEMEK nEuMAnn
Profesor Přemek Neumann se narodil 30. 9. 1927 v Jičíně ve smíšené křesťansko-
židovské rodině. Otec pocházel z katolické rodiny, matka ze židovské. Formálně 
přestoupila na katolickou víru, Přemysl Neumann byl však vychováván v nená-
boženském prostředí. Za války se na matku vztahovaly norimberské zákony, nosi-
la židovskou hvězdu, mladý Přemek osobně pocítil rasové zákony až v roce 1942, 
kdy byl vyloučen z gymnázia. Nastoupil do učení na elektrikáře, které však dokon-
čil až po válce, protože v létě 1944 byl nucen nastoupit do pracovního tábora 
v Bystřici u Benešova. Tento tábor byl určený pro židovské míšence a nespolehlivé 
árijce. Tábor byl hlídaný německými vojáky a nacházel se na kraji neveklovského 
výcvikového prostoru SS. Přemek Neumann byl internován přes deset měsíců. 
V květnu 1945 přešel pěšky do rodného Jičína, po válce dostudoval gymnázi-
um a v roce 1947 nastoupil na Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Už za studia se 
mu nabídla možnost zaměstnání na fakultě. V Dejvicích na FEL ČVUT pracoval 
celý svůj život. Jako nestraník měl omezený kariérní postup. Za pražského jara se 
habilitoval, profesury dosáhl až v devadesátých letech. 

„Měli jsme se bránit, nebo ne? Jo, to já nevím. Těžko říct. Já jsem neměl možnost 
pozorovat okolí v tom střetu s německými obyvateli. Jičín nijak německý nebyl, 
bylo tam malé židovské ghetto, byli tam domestikovaní cikáni, abych bral různé 
národnosti. Všechno mi připadalo, že se tam žilo celkem ve vyrovnané pohodě 
v té době kolem mobilizace.“ 
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„Nejen, že jsem nechtěl do žádného tábora, do žádného Terezína, nevypadal jsem 
také židovsky, měl jsem tehdy ještě blond vlasy, navíc jsem mluvil docela dobře 
německy, žil jsem v německé rodině. To všechno rozhodlo, že žádný transport 
nenastoupím.“

KOlOMAn GAjAn
Historik Koloman Gajan se narodil 7. listopadu 1918 jako Koloman Edelmann, sed-
mý z devíti dětí v ortodoxní židovské rodině v Hamborku, malé vesničce v Šariši 
na východním Slovensku. Maturoval na Židovském reformním reálném gymná-
ziu v Brně ve školním roce 1939/1940. V roce 1940 byl krátce zatčen gestapem. 
Po propuštění odešel z Brna na přípravný tábor sionistické mládeže na Křivoklát-
sku. Do března 1942 pobýval v českých zemích. Když začalo hrozit, že bude povo-
lán do transportu, ilegálně odešel na Slovensko. Zprvu přežíval u své sestry, poz-
ději si opatřil falešné dokumenty na jméno Ján Gajan. Zapojil se do domácího 
odboje a v prosinci 1944 byl na udání zatčen. Mezi lednem a květnem 1945 pro-
šel šesti koncentračními tábory v Sachsenhausenu, Bergen-Belsenu, Kauferingu, 
Landsbergu, Lauingenu a Allachu. Po roce 1945 se usadil v Praze a vystudoval 
historii na Filozofické fakultě UK (1952 – PhDr.). Profesionálně se věnoval histo-
rii dělnického hnutí, později mezinárodním vztahům v 20. století, do roku 1969 
vyučoval na FF UK. V letech 1945–1969 byl členem KSČ. Po roce 1969 měl zákaz 
publikační a pedagogické činnosti v oboru, působil jako lektor jazyků v Parku 
kultury. Po roce 1990 několik let znovu přednášel na FF UK. V současnosti žije 
v Praze-Dejvicích. 

„Jestli jsme se měli bránit? No, podívejte se, to je kardinální otázka, která zůstane 
nezodpovězena v tom smyslu, respektive tak, že jedna část bude toho názoru, 
že se mělo bojovat i za cenu porážky. Druhá část je přesvědčena, že to nešlo. Já 
jsem teď napsal stať a podle toho, co jsem přednášel, jsem dospěl po studiu všech 
pramenů a všech okolností, že ten Beneš chtěl bojovat jako málokdo. To, co říkal 
v mnichovských dnech, nejsou jenom fráze. To, že byl připraven padnout a tak 
dále. Pak se to změnilo. Dávali stále větší a větší požadavky, dali možnost, aby 
se Československo rozhodlo samo a mobilizovalo se. Konečně byla situace, kdy 
bude možnost se bránit, ať to dopadne, jak chce. Beneš věřil, že přece jen se změní 
i veřejné mínění v Anglii a ve Francii, že přijdou i jiní politici. V to on stále doufal. 
Pak se ukázalo, že tomu tak není.“  
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„Měl jsem strach. Ten týden, co to zatýkání probíhalo, jsem prakticky nespal 
a pořád jsem poslouchal, jestli zastaví auto u baráku.“

AnTOnín KASíK
Antonín Kasík se narodil 3. 1. 1918 v Komárově u Berouna. V roce 1938 sice šel 
k odvodu, ale kvůli Mnichovské dohodě už do armády nenarukoval. V té době 
pracoval jako vedoucí kuchyně v Akciových železárnách Komárov, kde také založil 
osmičlennou buňku komunistické odbojové organizace Předvoj. Ta distribuova-
la po okolních vesnicích letáky a Antonín Kasík sám zdržoval dopravu ve fabri-
ce vyrobených granátů, pro odboj sehnal mapu vojenského prostoru v Brdech 
a dodával jídlo lidem schovávajícím se před gestapem v úkrytu v lese. V únoru 
1945 šel Antonín Kasík s Jaroslavem Smetanou na smluvenou schůzku s dalším 
odbojářem Antonínem Pacovským – ten ale nepřišel. V tu chvíli jim bylo jasné, 
že musejí počítat s nejhorším, a zničili všechny materiály. Když druhý den ráno 
přišel Antonín Kasík do fabriky, byli už všichni jeho spolupracovníci – i Jaroslav 
Smetana – pozatýkáni gestapem a mnozí odbojáři jeho skupiny byli na sklonku 
války 2. května 1945 popraveni. 

Antonín Kasík nebyl zatčen, protože nebyl na seznamu, který gestapo objevilo 
u jednoho odbojáře. Zato bylo odhaleno a popraveno všech dvanáct lidí, kteří se 
schovávali v krytu v lese a jimž Antonín Kasík dodával jídlo. Po tomto rozsáhlém 
zatýkání Antonín Kasík na šest týdnů přestal s jakoukoliv odbojovou činností, ale 
když viděl, že Němci prohrávají válku, začal zase pracovat – připravoval letáky 
a prohlášení národu a distribuoval je pomocí nových spojek do obcí a do fabrik. 
A v květnu, když vypuklo povstání v Praze, dokonce vypravil jednotku třinácti 
vojáků z první republiky, kteří šli Praze na pomoc. Nikdo z nich nepřišel o život 
a všichni se prý vrátili domů s velkou slávou.   

„Mnichov jsme vyčítali politikům Francie a Anglie, se kterými mělo Československo 
mírovou smlouvu o pomoci, ale tehdy se nás Chamberlain, a ve Francii Daladier, 
zřekli jako republiky a tu smlouvu pošlapali. Republika prostě byla na holičkách 
a bylo těžko po prezidentu Benešovi chtít, aby se rozhodoval, zda se republika 
bude německý přesile bránit nebo ne.“
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„Já byla přesvědčená, že to přežiju. Ono taky hodně v životě dělá, když něco 
chcete.“ 

IrEnA rAcKOVá
Irena Racková, rozená Poperová, se narodila 23. července 1925 v Jičíně. Po záni-
ku druhé republiky ji na základě norimberských zákonů vyhodili z brněnského 
gymnázia. V roce 1940 zatklo gestapo jejího otce. Byl proti arizaci firmy, vyrábě-
jící ústřední topení, jíž byl ředitelem. Rok ho věznili, pak byl převezen do Osvěti-
mi, kde byl ihned popraven. Roku 1941 byly všechny tři dcery i matka odvezeny 
do Terezína, po několika měsících pokračovaly vlakem do Rigy. Tam pracovala 
ve výrobě gázy na obvazy. V roce 1944 se Rudá armáda přiblížila k Rize Začala eva-
kuace. Irena Racková se se setrami a matkou dostala nejprve Kaiserhoffu a poté 
do koncentračního tábora ve Stutthoffu. Tam Němci selektovali práceschopné 
vězně. Irena se sestrami měly strach o tenkrát již 56letou maminku, a tak jí jem-
ně, aby prošla výběrem, přibarvovaly zdravíčka červeným obalem od cikorky. 
Starší sestra Zdenka zemřela na tyfus. Ostatní se vydaly spolu se zbytkem tábo-
ra na 120kilometrový pochod smrti. Matku vedly Irena se sestrou celou cestu 
mezi sebou, a tak se jim podařilo dostat do Sofienwaldu, kde budovaly kasárna. 
Zanedlouho se přesunuly k Lauenburku. Když se Rudá armáda přiblížila, nastal 
opět přesun, při kterém se s několika dalšími ztratily hlavní skupině a schovaly se 
ve stodole. Když bylo po nebezpečí, vyšly ven a konce války se dočkaly v nedale-
ké vesnici Hýlov. Odtamud se vydaly vlakem do Brna. Rozhodly se najít byt, který 
měl během války obývat Hančin snoubenec. Zjistily, že ten se již oženil, a dokon-
ce je okradl o rodinné šperky. Řekly si, že už špatností zažily dost, takže ho ani 
nežalovaly. Byt nakonac dostaly zpět. V roce 1949 se Irena provdala za důstojní-
ka z povolání Milana Racka a v roce 1953 se jim narodil první syn. Irena Racková 
pracovala v Brně na sekretariátě Svazu mládeže, v Mladé frontě a v nemocen-
ské pojišťovně, během mateřské si přivydělávala jako brigádnice v brněnských 
škrobárnách. V roce 1958 se rodina přestěhovala do Prahy. Irena začala pracovat 
na OPBH, po šestnácti letech přešla na bytový odbor Národního výboru. Do KSČ 
nikdy nevstoupila. Dnes žije nad Bořislavkou s pejskem, víkendy tráví s rodinou.
 

„Já vím, že bychom se neubránili, ale měli jsme. Ono se mi to lehko mluví, když 
jsem ženská a nešla bych bojovat. Ale já si myslím, že národ by měl daleko větší 
sebevědomí. Je faktem, že já miluju svůj národ. Ale bohužel jsme národ, který má 
nedostatek hrdosti, a já to dost těžce nesu.“
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POST bElluM A PAMěŤ nárOdA 
Znovu se ve společnosti mluví o „vyrovnávání se s minulostí“! Co to je? Je možné se vyrovnávat 
s historií, která není má osobní? Není to jen politická fráze? Čeho tím chceme dokázat? A kdo 
se má s minulostí vyrovnat? Lze se vyrovnávat s něčím, co neznáme?
Na tyto otázky si musí odpovědět každý sám. 

V České republice působí novináři a historikové, kteří došli k podobnému závěru – historie 
není seznam letopočtů a k nim přiřazené geopolitické události. Dějiny vytvářejí lidé s příběhy, 
hodnotami a postoji. Někdo rozhodoval, jiný se přizpůsoboval, na někdo rozhodnutí jiných 
tvrdě dopadlo, jiných se jakoby netýkalo. Někdo se zachoval statečně, jiný zbaběle. Vzpomín-
ky pamětníků jsou sice subjektivní, ale nesmírně cenný zdroj pro pochopení postojů, motivací 
a mnohdy zcela nových souvislostí, které se z dějepisného výčtu letopočtů vytrácejí. Proces 
„vyrovnávání se s minulostí“ lze chápat také jako poznávání sebe samého: Jak bych se zachoval 
já? Co bych dělal na jejich místě? Rok 1938 je bezpochyby letopočtem, který snad nejvíce ape-
luje na každého z nás: Měl se československý národ bránit proti agresi nacistického Německa? 
Měl se postavit proti zradě spojenců? Má smysl se stavět proti zcela jistě silnějšímu protivníko-
vi, i když nás ostatní vyzývají, abychom tak nečinili?  

Lidé ze sdružení Post Bellum se zabývají něčím, co mělo začít před mnoha lety. Natáčejí rozhla-
sovou technikou vzpomínky pamětníků. Post Bellum dokumentuje paměť národa. Reportéři 
ze sdružení sbírají deníky, fotografie, prostě vše, co se týká režimů minulého století – nacismu 
a komunismu. Obcházejí veterány z druhé světové války, odbojáře, někdejší politické vězně, 
ale i ty, kteří se aktivně na režimech podíleli – bývalé komunistické prokurátory, agenty a spo-
lupracovníky StB, NKVD, KGB. Za sedm let objeli a natočili 860 pamětníků, pořídili více než 1500 
hodin zvukového záznamu, shromáždili více než 3000 fotografií, a kdybychom chtěli vydat 
knihu ze všech textů, které k pamětníkům napsali, měla by více než deset tisíc stran. Český roz-
hlas Rádio Česko vysílá z jejich sbírky dokumenty Příběhy 20. století. Tento pamětnický pořad 
si můžete poslechnout každou neděli na Rádiu Česko, v pondělí na Radiožurnálu nebo si ho 
stáhnout na webu www.radiocesko.cz.

Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů společně pracují na interne-
tovém projektu. Od 28. 10. 2008 bude uveden do provozu server www.pametnaroda.cz., kde 
naleznete tisíce lidských osudů. Vyrovnávat se s nimi bude bolestivá práce pro každého z nás...  
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