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Osudy zapomenutých pamětníků
ožily v domě U Kamenného zvonu
Ve třinácti letech se Hugo Fritsch
ocitl sám ve zdevastovaném táboře pro české Němce. Když několik
měsíců předtím dorazil s rodinou
do tohoto lágru, jeho babička prohlásila: Odsud už živí nevyjdeme!
Téměř se nemýlila. Všudypřítomné
epidemii tyfu totiž podlehli postupně
všichni Hugovi příbuzní. O osudech
rodiny vyprávěl pamětník třináctileté
Aleně Bruthansové, která 28. dubna
v domě U Kamenného zvonu v Praze
převzala ocenění za nejlépe zpracované vzpomínky v soutěži Příběhy
20. století.
V kategorii pro nejmladší dokumentaristy uspěla díky unikátnímu
svědectví i jeho pečlivému zpracování. Hlavní cenu v kategorii pro
středoškoláky si odnesl Pavel Veber,
který mapoval osud nacistického
vězně Jiřího Ottera. Mezi dospělými porota ocenila tým ze Slovenska
s příběhem Alfréda Kardoše, kněze
perzekvovaného komunisty.
Po návštěvě pamětníka se Alena
Bruthansová vydala do Prosečnice,
do míst bývalého tábora. Poblíž dnes
stojí vojenské historické muzeum.
O táboře tam nikdo nic nevěděl, nebyla tam o něm ani zmínka. Když jsme
o tom mluvili s místní průvodkyní,
myslela si, že si z ní děláme legraci,
svěřila se vítězka. Za nejlepší příběh
v kategorii 13–15 let si stejně jako
vítěz prostřední kategorie odnesla
iPhone 6. Dospělí výherci získali
50 000 korun a další ocenění si převzali věcné ceny od firmy Papelote
a historické publikace.
V letošním ročníku soutěže, kterou
už potřetí pořádaly neziskové organizace Post Bellum a Pant za podpory Ústavu pro studium totalitních
režimů, představují studenti a žáci do
25 let největší skupinu soutěžících.
Tvoří tři čtvrtiny z celkem tří stovek
přihlášených. Se všemi soutěžními
příběhy se může veřejnost seznámit
na stránce www.pribehy20stoleti.cz.
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Vítězka kategorie pro nejmladší dokumentaristy Alena
Bruthansová při natáčení
rozhovoru s Hugem Fritschem
Členové dalšího vítězného
týmu s pamětnicí, paní
Lidmilou Výškovou, přebírají
cenu od člena poroty Roberta
Břešťana

Právě na zástupce nejmladších
generací cílí organizátoři soutěže
a v yzý vají je, aby se ptali sv ých
blízkých na to, co prožili v minulém
století. Velmi často se stává, že se potomci až po smrti babičky nebo dědečka
dozvědí, kdo byli jejich prarodiče, což je
vlastně strašně smutné. Soutěž Příběhy
20. století se to snaží změnit, vzbudit
zájem o rodinnou historii a kořeny,
dokud je na to čas a máme se koho
ptát, vysvětluje ředitel Post Bellum
Mikuláš Kroupa.
Mezi soutěžními příspěvky se objevily příběhy rodin poznamenaných

násilnou kolektivizací, politických
vězeňkyň 50. let, Židů, veterána východní fronty či totálně nasazených.
Vedle tří hlavních kategorií, které hodnotili přední čeští novináři
Dalibor Balšínek, Robert Břešťan,
Robert Čásenský, Jan Maxa a Tomáš
Němeček, vybrala svého favorita i veřejnost. V online hlasování uspěly
studentky pedagogického lycea
z Ostravy s osudy celoživotního skauta. Získaly balíček produktů společnosti Scio v hodnotě 20 000 korun.
Kristýna Bardová
Foto: www.pribehy20stoleti.cz
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Eustory v Česku
Ceny IX. ročníku předány, téma X. ročníku vyhlášeno
Eustory je evropská historická soutěž pro studenty středních škol, jíž
se účastní také české studentky
a studenti. Eustory je rozdělena na
národní, zcela samostatné soutěže,
jejichž vítězové a vítězky se setkávají
na mezinárodních letních akade
miích. V současnosti je do projektu
zapojeno 15 evropských států.
Deset nejúspěšnějších autorek a autorů IX. ročníku dějepisné soutěže
Eustory bylo spolu se svými učiteli
oceněno v pondělí 18. dubna 2016
v Knihovně Václava Havla v Praze.
Ceny předávala Petruška Šustrová
a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra, který
mimo jiné zavzpomínal na svou účast
v prvním českém ročníku Eustory
v roce 2001.
Vítězkou letošního národního kola
Eustory se stala Sabina Gargošová
s prací Svatbou to všechno začalo
z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida
v Ostravě-Porubě. Cenu za nejlepší
literárně zpracovanou soutěžní práci
obdržely Eliška Horáková (Gymnázium Jana Keplera Praha) a Barbora

Ceny vítězům předávala Petruška Šustrová (vlevo), ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra (druhý
zleva) a předseda sdružení Pant Petr Pánek (vpravo)
Foto: Přemysl Fialka

Horáková (OA, SPŠ, VOŠ cest. ruchu
a JŠ v Hradci Králové) z rukou šéfredaktorky revue Dějiny a současnost
Ivety Coufalové.
Soutěžní práce posuzuje odborná
komise složená z historiků a metodi-

■ Nejlépe hodnocené práce v IX. ročníku Eustory:
1. Gargošová Sabina: Svatbou to všechno začalo – Jazykové gymnázium
Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě
2. Klůc Jiří: Až neuvěřitelně odvážní – Gymnázium Ostrov
3. Horáková Barbora: Návrat domů – „zamítnuto“ – OA, SPŠ, VOŠ cest. ruchu
a JŠ v Hradci Králové
4. Illiašová Eva: Po stopách rodokmene – Gymnázium Jana Keplera v Praze
5. Horáková Eliška: Četař Kepka míří na opušťák – Gymnázium Jana Keplera
v Praze
6. S
 edláčková Anna: Namísto víry politická idea? – Lepařovo gymnázium
v Jičíně
7. Němcová Sára: Ladislav Čepelák – Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická v Kralupech nad Vltavou
8. Š
 noblová Karolína: Maxmilián Lobkowicz (osobnost známá nejen svým
jménem) – Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická v Kralupech nad
Vltavou
9. M rkvičková Tereza: Historie hradu Orlík a počátky města Humpolec –
Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci
10. Černochová Johana: Akce K – Akademické gymnázium v Praze
10. Kotková Dominika: Kralupský kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého
Václava nejmladšího – Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická v Kralupech nad Vltavou

ků partnerských institucí a konečné
pořadí vzejde z hodnocení tří partnerských univerzit – Filozofické fakulty UK v Praze, Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně a Filozofické fakulty Palackého univerzity
v Olomouci.
Tři vítězové získali hodnotné ceny
značky Apple a roční předplatné časopisu Respekt. Všichni autoři z Top
10 si odnesli množství zajímavých
knižních titulů. Učitelé, jejichž studenti se umístili do desátého místa,
získali roční předplatné kulturně
historické revue Dějiny a současnost,
časopisu Paměť a dějiny a také mnoho
hodnotných knižních cen od partnerů
soutěže.
Slav nos t n í dopoled ne za háji l
předseda občanského sdružení Pant
Petr Pánek, který přivítal zúčastněné studenty, jejich učitele a hosty
partnerských institucí. Podle jeho
slov byl počet prací o něco nižší než
v minulém ročníku (celkem 43), porota se však musela vypořádat s tím,
že v letošním ročníku se sešly práce
mimořádně kvalitní. Zároveň informoval vítěze o možnosti zúčastnit se
jednoho ze dvou mezinárodních tá-

paměť a dějiny 2016/02

PD_02_2016.indb 129

129

29.06.16 16:20

aktuality

borů vítězů národních soutěží. Jeden
z nich bude putovní a jeho účastníci
postupně procestují zajímavá města
Visegrádské čtyřky, Budapešť, Prahu
a jejich exkurze skončí v Gdaňsku.
Studenti, vítězové národních kol, budou mít celý pobyt hrazen z prostředků Koerberovy nadace. Výherci ho
stráví se svými vrstevníky z dalších
evropských zemí a budou se věnovat
setkávání s pamětníky i vzdělávacím
tvůrčím workshopům.
Za partnera soutěže Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, který byl hlavním
pořadatelem české Eustory v prvních
šesti ročnících, pozdravil přítomné
Vojtech Čelko.

Přítomní hosté měli také zajištěnu
exkurzi do Archivu bezpečnostních
složek. Byla to mimořádná příležitost
seznámit se s podobou či zpracováním
archivních svazků, pracovišti archivu
a možnostmi využití zdejších fondů.
Všem soutěžícím děkujeme za snahu a úsilí, které při vyhledávání či
zpracovávání pramenů i finální úpravě

svých prací vyvinuli. Stejně tak si vážíme cenné pomoci a rad jejich učitelů,
bez nichž by bylo bádání a sepisování jistě o poznání náročnější! Soutěž
Eustory vyhlašuje MŠMT a zároveň
je zařazena do programu Excelence,
což umožní školám nejúspěšnějších
autorů žádat o příslušnou dotaci.
Petr Pánek

V květnu byl vyhlášen jubilejní, X. ročník soutěže Eustory. Letošním tématem je Místo, osobnost či událost, které utvářely historii.
Všichni studenti středních škol v České republice mohou přihlásit svou
práci do 31. 1. 2017, termín pro její odevzdání je do 15. 2. 2017. Veškeré
informace najdete na stránkách soutěže www.eustory.cz nebo na portálu
www.moderni-dejiny.cz.

Eustory 2016
Výroční setkání v Moskvě v atmosféře útoků na historickou paměť
Ve dnech 27.–30. dubna 2016 se
v Moskvě sešli zástupci národních kol
mezinárodní dějepisné soutěže Eustory. Během setkání organizovaného
ruskou nevládní organizací Memorial
hovořili účastníci o průběhu posledního ročníku soutěže v každé zemi,
o svých zkušenostech a dozvěděli
se podstatné informace od zástupců Koerberovy nadace z Hamburku,
hlavního patrona soutěže.
Jednání zahájili ve čtvrtek 28. dub-
na Katja Fausser a Sven Tetzlaff
z Koerberovy nadace a také zástupci
Memorialu, ruského partnera, spoluorganizátora setkání a organizátora
národní ruské soutěže Eustory, který
se již třicet let věnuje dokumentaci
zločinů a obětí stalinismu v SSSR.
Účastníci setkání z téměř dvaceti
zemí (českou Eustory a Pant zastupoval Petr Šimíček) se seznámili s programem třídenního jednání a poté se
přesunuli do Domu kinematografie
na slavnostní předávání cen ruské
Eustory. Při příchodu byla skupina zahraničních účastníků napadena ruskými nacionalisty, podobně jako před
nimi spisovatelka Ljudmila Ulická
a někteří z mladých účastníků, oceňovaných vítězů ruské národní Eustory.
Organizovaní útočníci házeli vejce
a stříkali na hosty zelený inkoust se
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čpavkem! Tato připravená provokace
a bezprecedentní útok se odehrály za
přihlížení a vlažného „dohledu“ policie. Provázeni výkřiky: Fašisti, fašisti,
nebudete očerňovat naši historii, nepotřebujeme alternativní historii atd. se
přesto všichni členové mezinárodní
skupiny Eustory i se svými ruskými
hostiteli protlačili dovnitř.
Slavnostní oceňování ruských vítězů bylo velkolepé, soutěž má v Rusku
dlouhou tradici a letos se jednalo již
o XXVII. ročník. Ruská porota složená z historiků, publicistů a spisovatelů vybírala vítěze z více než
1600 soutěžních prací na téma Člověk
v historii. Rusko XX. století. V moskevském sále nakonec bylo oceněno ve
třech kategoriích více než 40 žáků
a studentů, kteří se sjeli z celého
Ruska, přičemž mnozí cestovali se
svými rodiči a učiteli ze vzdálených
oblastí i několik dní! V úvodu ke všem
zúčastněným promluvila jménem
Memorialu Irina Šerbakova, poděkovala studentům za jejich snahu
a zájem o historii a upozornila na to,
že bez pochopení toho, co se s Rusy
či Ruskem dělo v minulosti a co se
s ním děje nyní, nelze vykročit do
budoucnosti. Poté odsoudila ranní
útok. Její slova o tom, že smyslem
studentského pátrání v historii je

předávání paměti z generace na generaci, jsou vlastně vyjádřením hlavní
myšlenky celé mezinárodní soutěže
Eustory. V dnešním Rusku ovšem
zní zvláště naléhavě. Ljudmila Ulická poté promluvila o kontrastu mezi
historickým bádáním, jeho výsledky
a mytizovaným obrazem historie,
konkrétně druhé světové války, jak
jej chtějí vykládat někteří současní
ruští politici. Prohlásila, že ochrana
rodinné paměti je základním úkolem v současných nelehkých časech.
Přítomné pozdravil také německý
velvyslanec v Rusku, který v napjaté atmosféře označování některých
ruských neziskovek včetně Memorialu za „zahraniční agenty“ zmínil,
že pravda činí člověka svobodným,
a mladé autory historických prací
označil za „agenty pravdy“. K účastníkům soutěže promluvili v podobném
duchu rovněž velvyslanci Evropské
unie a Polska, stejně jako zástupci
německých nadací, které Memorial
i ruskou Eustory dlouhodobě podporují. Zprávu o incidentu a vyjádření
podpory Eustory Memorialu najdete
na stránce www.eustory.cz.
Odpolední a podvečerní jednání
bylo zasvěceno novinkám z Koerberovy nadace a mezinárodní sítě
Eustory. Po patnácti letech opouští
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funkci hlavní organizátorky Gabriele
Woidelko a přebírá ji Katja Fausser.
Nadace v letošním roce iniciuje dialog mezi Ruskem a Evropou, bude
pořádat konference, studentské výměny a chystá celoevropské diskusní
fórum i novou webovou stránku na
toto téma. Zástupci národních soutěží
popisovali téma, průběh a výsledky
Eustory v jednotlivých zemích, včetně slavnostního vyhlášení, cen pro
soutěžící či zapojení sponzorů a donátorů.
Druhý konferenční den začal návštěvou Memorialu, prohlídkou jeho
sbírek, archivních fondů a komentovanou prohlídkou výstavy zachycující odlišné interpretace některých
událostí druhé světové války v učebnicích šesti zemí. Výstavu připravil
Memorial ve spolupráci s polskou
Kartou, její zástupkyně v síti Eustory Alicja Wancerz-Gluza proto
v krátkosti představila její záměr. Irina Šerbakova informovala v závěru
účastníky o nevídané vlně podpory
a solidarity, která Memorialu přicházela celý den po ostudném útoku na
účastníky soutěže jak z Ruska, tak
z jiných zemí. Podle jejích slov mají
lidé právo nesouhlasit, protestovat,
ale nemají právo útočit a napadat
někoho jiného.

Poté se celá skupina organizátorů
Eustory přesunula do Muzea Gulagu,
kde je čekala prohlídka s komentářem jednoho z tvůrců nové moderní
interaktivní expozice provázející
návštěvníka historií táborového
systému v SSSR. Pod vlivem silných
prvních dojmů se rozpoutala diskuse
o podobě a koncepci muzea, jeho aktivitách pro žáky a školy, o záměrech
jeho zakladatele A. V. Ovsajenka či
doprovodných kulturních programech. Poté následovala historická
poznávací procházka centrem Moskvy s mnoha zajímavými zastaveními,
od Kremlu a Rudého náměstí přes
Lubjanku s budovou obávané KGB,
se zastávkou u památníku obětem
stalinských represí a zpátky na místo
dalšího jednání do Memorialu. Odpolední pracovní část byla vyplněna diskusemi ve skupinách, hovořilo
se o složení a práci soutěžních porot,
o pravidlech a radách pro účastníky
a také o organizačních problémech.
Následovala příprava a rozmísťování
materiálů pro sobotní „Marketplace“.
Třetí jednací den se celý odehrával
opět v Memorialu, zrána účastníci
procházeli jednotlivé panely, na nichž
každý za svou zemi předchozího
dne umístil základní informace o své
organizaci, národní soutěži, vyhláše-

ní vítězů včetně plakátů, pozvánek,
publikace či ukázek soutěžních prací. Každý z národních koordinátorů
Eustory vše komentoval a osvětloval
ostatním. Tato část programu byla
jednoznačným vyvrcholením celého
výročního setkání a byla opravdu
inspirativní.
Po ní následovaly rozsáhlejší prezentace loňských soutěží ve Francii,
Španělsku a přes Skype účastníkům
představil zajímavý soutěžní projekt zástupce Ukrajiny. Podvečerní
část vyplnily diskuse ve skupinách
a informace organizátorů z Německa
o průběhu letních táborů pro mladé
vítěze národních kol v roce 2015
v polském Olsztyně a v Berlíně,
o chystaných dvou táborech pro rok
2016 a třech pro rok 2017. Zároveň
představili novou podobu chystaného
propagačního letáčku, který obdrží
organizátoři národních soutěží, a záměr vícejazyčného blogu Public History Weekly pro potřeby mezinárodní
Eustory a zapojených učitelů. Jednání
zakončila volba tří členů výboru soutěže (Eustory Steering Committee)
a rozlučková večeře. Následujícího
dne se účastníci rozjeli domů a sejdou
se zase za rok, tentokrát na pozvání
portugalských kolegů v Lisabonu.
Petr Šimíček

Projděme se pamětí!
Virtuální muzeum Gulag Online otevřelo své brány
Dne 9. června bylo slavnostně spuštěno virtuální muzeum Gulag Online.
Virtuální muzeum je výsledkem roční
práce členů a spolupracovníků české neziskové organizace Gulag.cz ve
spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Jedná se celosvětově o první komplexní projekt tohoto
dr uhu propojující archeologický
a badatelský výzkum, orální historii
a geografická data spolu s nejnovějšími informačními technologiemi.
Muzeum je dostupné na webových
stránkách www.gulag.online v českém, anglickém a ruském jazyce.
Vzniku samotného muzea předcházelo několik českých expedic,

které zmapovaly pozůstatky táborů
Gulagu v oblasti tzv. Mrtvé trati, jež
byla v období 50. let budována mezi
sibiřskými městy Salechard a Igarka.
Na první expedici jsme vyrazili čistě ze
zvědavosti. Zjistit, jestli se z bývalých
lágrů na těchto odlehlých teritoriích vůbec něco dochovalo. Když jsme zjistili,
že ano, rozhodli jsme se, že se pokusíme
místa zmapovat profesionálněji, a tehdy
se zrodil i nápad zpřístupnit výsledky
naší práce na internetu ve formě virtuálního muzea, říká předseda spolku
Gulag.cz Štěpán Černoušek. Pozůstatky jednotlivých táborových budov
jsme zaměřili, podrobně zdokumentovali
a s pomocí historických fotografií nale-

zených v ruských archivech následně
rekonstruovali ve 3D. Jejich podoba ve
virtuálním muzeu Gulag Online s maximální možnou přesností odpovídá
podobě táborů z počátku 50. let, a to
včetně nejmenších detailů jednotlivých
zmapovaných baráků.
To ale není zdaleka vše. Virtuální
muzeum Gulag Online představuje
komplexní popularizační a naučnou
pomůcku, jejímž prostřednictvím je
možné získat informace o fungování sovětského represivního systému
v celé jeho šíři. Jednotlivé prohlídky
jsou například doplněny životními
příběhy perzekvovaných Čechoslováků i vybranými dokumenty a fotogra-
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Foto: Gulag Online

fiemi, které shromáždili pracovníci
ÚSTR v rámci projektu Čechoslováci
v Gulagu. Osudy těchto lidí jsou v muzeu Gulag Online zobrazeny s pomocí
tzv. story maps, jež umožňují celý
příběh člověka sledovat zároveň
na pohybující se mapě. Od bolševické revoluce v roce 1917 až do konce
60. let bylo v SSSR perzekvováno přibližně 25 tisíc československých občanů
a příslušníků českých menšin žijících
v SSSR. Dodnes však zůstávají tragické
osudy většiny z nich nejen veřejnosti,
ale dokonce i jejich nejbližším neznámé. To byl ten hlavní impulz k zahájení
našeho výzkumu v roce 2008, říká Jan
Dvořák.
Další mapy zpracované pro účely
virtuálního muzea Gulag Online
přinášejí dříve nepoznané pohledy
na odlehlé části Sibiře, kde se stále
nacházejí pozůstatky jednotlivých
pracovních táborů. Uživatel může
přecházet mezi satelitními snímky,
topografickými mapami a vrstvou
dokumentovaných táborů a železnice.
Díky využití možností, které skýtají geografické informační systémy (GIS), jsme
mohli vytvořit také podrobnou digitální
mapu Mrtvé trati, která obsahuje nejen
zpracované skeny vojenských map ze
60. a 70. let (celkem 44 mapových listů
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pokrývajících celou délku Mrtvé trati,
tedy téměř 1200 km), ale také speciálně
zakoupené satelitní snímky, zobrazující
pozůstatky některých táborů, které na
běžně dostupných satelitních snímcích
nejsou viditelné, říká Radek Světlík,
mapový expert muzea Gulag Online.
Muzeum Gulag Online obsahuje
také panoramatické fotografie zachycující současnou podobu lágrů
nebo 3D modely předmětů, jako
například předměty denní potřeby,
deníky, osobní korespondenci či dobové fotografie vězňů z vyšetřovacích
spisů tajné sovětské policie NKVD.
Jednotlivé předměty byly nalezeny
přímo v pozůstatcích bývalých pracovních táborů nebo je muzeu Gulag
Online poskytli rodinní příslušníci
českých obětí sovětských represí.
Samotnou aplikaci se snažíme od začátku stavět jinak než jako pouhou encyklopedii plnou suše strukturovaných
dat. Všechny součásti muzea jsou vzájemně propojené, a uživatel tak může
intuitivně proklikávat mezi 3D grafikou,
mapami, panoramatickými fotografiemi
a jednotlivými informačními texty. Sám
se může zaměřit na témata, která ho
osobně nejvíce zajímají, vysvětluje programátor a tvůrce grafického designu
muzea Jan Vrátný.

Virtuální muzeum Gulag Online
využívá technologii WebGL, která
umožňuje, že všechny 3D animace,
jež jsou v něm obsažené, běží přímo
ve webovém rozhraní běžného prohlížeče bez nutnosti instalace externích
programů či dalších doplňků. Tento
způsob zobrazení 3D technologie je
celosvětově stále v experimentální
fázi a muzeum Gulag Online je jedním
z prvních projektů, který možností
této technologie komplexně využívá.
Na jedné straně jsme zvažovali rychlost připojení a pohodlnost zobrazení
u uživatelů a kvalitu grafiky na straně
druhé. Samozřejmě, uživatelé nemohou
očekávat grafiku ve standardu PC her.
Celá 3D aplikace má pouhých 15 MB,
což ovšem umožňuje dostatečně snadné
a zároveň kvalitní zobrazení v běžném
webovém prohlížeči, hodnotí Josef
Brošta, který 3D grafiku pro virtuální
muzeum vyvíjel.
Současná podoba virtuálního muzea Gulag Online není konečná. Postupně budou doplňována další data
(archivní satelitní snímky, výsledky
plánovaných expedic, příběhy pamětníků ze zahraničí) a vzniknou i nové
jazykové mutace. Muzeum však má
již nyní pevné základy, na kterých lze
dále stavět. Jen optimalizace 3D grafiky
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a vizualizace lágru do této podoby zabrala našim programátorům a grafikům
stovky hodin a další stovky hodin strávili nad rekonstrukcí samotného tábora
a vývoje databázového systému, na kterém celé muzeum funguje, připomíná
Štěpán Černoušek. A dodává: Nelze
zapomenout také na další lidi, kteří se
na vývoji muzea podíleli, ať už se jedná
o překladatele, nebo historiky, kteří pro
nás zpracovávali příběhy jednotlivých
pamětníků. Těm všem bych chtěl moc
poděkovat za výtečně odvedenou práci.
Nela Srstková

■ Gulag Online je projekt organizace Gulag.cz, která mimo jiné mapuje a dokumentuje
opuštěné tábory v bývalém SSSR, a Ústavu pro studium totalitních režimů, jenž v rámci svého
výzkumu od roku 2008 mapuje osudy československých občanů perzekvovaných v SSSR. Vznik
muzea byl financován díky podpoře veřejnosti na portálu Hithit a programu Technologie
pro budoucnost Nadace Vodafone.
Organizace Gulag.cz se zabývá fenoménem vězeňského systému Gulag a obecně i sovětským
totalitním režimem. Vznikla na konci roku 2009. Klade si za cíl sdílet a šířit informace
o sovětském Gulagu a všem, co s ním souvisí, včetně souvislostí s Československem a dalšími
zeměmi. Činnost organizace umožňuje zkoumání Gulagu a totalitního režimu v SSSR v širším
kontextu. Propojuje výzkumnou činnost, archeologický i archivní výzkum, použití nových
IT technologií, vzdělávací metody a další pohledy z nejrůznějších oborů a disciplín. Ve své
činnosti a na rozvoji dalších projektů spolupracuje s dalšími organizacemi, včetně těch
ruských (např. sdružení Memorial).

Badatelé, hlaste se!
Výzkum na téma Židé v Čechách a na Moravě v období normalizace
Ústav pro studium totalitních režimů a Židovské muzeum v Praze se rozhodly společně věnovat tématu Židé v Čechách a na
Moravě v období normalizace. Obě instituce považují téma za důležité z hlediska výzkumu židovské komunity a židovského
života v Československu a zároveň v něm spatřují zajímavý případ pro výzkum normalizace. V rámci spolupráce proběhne
odborné kolokvium, uskuteční se sběr vzpomínek metodou orální historie, bude uspořádána výstava určená široké veřejnosti
a vznikne kolektivní odborná monografie.
Významné výročí Charty 77 v roce 2017 nabízí možnost představit fenomén židovské obce v jeho nesporné specifičnosti a současně jako
mikrosvět, v němž se na menším prostoru, ale neméně intenzivně odehrávají podobné procesy jako ve většinové společnosti. Výstava, která
se uskuteční v muzejní Galerii Roberta Guttmanna od 5. dubna 2017 do 28. ledna 2018, i zamýšlená monografie se zaměří na vybrané kapitoly
z historie židovských obcí, nejen té pražské, od prvních normalizačních čistek až do roku 1989. Kromě oficiálních obcí budou zkoumány
i struktury neoficiální, analyzován bude obraz Židů, židů a židovství v očích státních orgánů a většinové společnosti, předmětem zájmu
bude též připomínání židovské historie, holocaustu a osud židovských památek.
Normalizace je pamětníky často vnímána jako nepříliš zajímavá. O to důležitější je získat od nich maximum informací, ať již jde o vzpomínky,
fotografie, dokumenty, či především artefakty, předměty, které svou existencí upomínají na onu dobu.
Významné by bylo získání fotografií pořízených při návštěvě ČSSR zahraničními návštěvníky, příbuznými nebo známými.
Pokud v rodině nějaké takové materiály, fotografie či artefakty máte, kontaktujte prosím Martina Šmoka na adrese:
smok.martin@gmail.com.
Pokud jste badatelem nebo odborníkem v některé z výše popsaných oblastí a máte zájem zúčastnit se odborného kolokvia,
jehož cílem je zmapovat možné přístupy k tématu a možnosti jeho dalšího zpracování, obraťte se prosím na Ondřeje Matějku na adrese:
ondrej.matejka@ustrcr.cz.
Kolokvium proběhne ve dnech 15.–16. 9. 2016. Předem děkujeme, že tuto výzvu budete dále šířit.
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze a spolukurátor výstavy,
Martin Šmok, kurátor výstavy,
Ondřej Matějka, náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ČR

Záznam v protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování. Prověřovaná osoba Barbra Streisandová, krycí jméno „Rosa“.
Foto: ABS
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