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Augustin Bubník se těší na další setkání se svými přáteli
4.3.2009    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 02    Zpravodajství
    FRANTIŠEK VANÍČEK        
Praha, Frýdek-Místek, Baška/ Mimořádně poutavá byla beseda s legendami ledové plochy mistryní světa v krasobruslení Ájou Vrzáňovou a Augustinem Bubníkem. Setkání se uskutečnilo jako jedna z mnohá akcí pořádaných v rámci 3. mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel v Praze. 
	Augustin Bubník na besedě hovořil nejenom o své sportovní dráze, nespravedlivém odsouzení v padesátých letech, ale i o desítkách besed, které měl na školách po celé republice. Jako jednu z nejzdařilejších vzpomenul loňskou besedu se studenty a pedagogy na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku. 
	Po pražské besedě Augustin Bubníkmimojiné řekl: „Budu- li znovu pozván do Beskyd, velice rád přijedu, protože zde mám mnoho přátel. Ať je to ve Frýdku-Místku, v Bašce, Hodoňovicích, kde mě při loňské návštěvě připravili skutečně neočekávaně vřelé přijetí. Vzpomínám na milá setkání se starostou Bašky Břetislavem Jaskem a místostarostou Františkem Carbolem, primátorkou Frýdku- Místku a dnešní senátorkou Evou Richtrovou. Stejně tak na manžely Šmídovy z Hodoňovic, kteří mou loňskou návštěvu zajišťovali. Také na kunčického mlynáře Josefa Bayera, či svého spolužáka z Uzenářské odborné školy v Praze pana Carbola z Dobré. Ve Frýdku-Místku při besedě v Městské knihovně jsem se také rád setkal s některými členy Konfederace politických vězňů.“ Budník navštívil v minulém roce náš region hned dvakrát. „Při své druhé návštěvě v červnu loňského roku jsem byl kmotrem při symbolickém křtu básnické sbírky Psáno životem z pera hodoňovické občanky a básnířky Dajany Zápalkové. Velice rád na všechna setkání ve vašem kraji vzpomínám,“ zakončil své ohlédnutí nad loňskými návštěvami v našem kraji Augustin Bubník. 
	Své přátele Bubník pozval na pátek 13. března do Pštrosovy ulice za Národním divadlem v Praze, kde se v tento den ve 12 hodin uskuteční slavnostní odhalení pamětní desky, která bude trvalým připomenutím mistrům světa v ledním hokeji ze Stockholmu (1949), kterým již nebylo dovoleno, aby na dalším mistrovství v Londýně (1950) svůj titul mohli znovu obhájit. 
	Následovala již známá smutná historie, kdy právem rozhořčení hokejoví reprezentanti, mezi nimi i Augustin Bubník, se 13. března 1950 scházejí ve „Zlaté hospůdce“ za Národním divadlem, aby zde protestovali proti rozhodnutí tehdejších politických představitelů KSČ, kteří jim znemožnili účast na mistrovství světa v Londýně. Přichází známá represe, po několika měsících soud a nespravedlivé odsouzení. Rozsudek byl v neveřejném zasedání soudu vynesen 7. října 1950 ve 20 hodin. Tresty odsouzených reprezentantů činily v souhrnu 74 let a čtyři měsíce: Bohumil Modrý 15 let, Augustin Bubník 14 let, Stanislav Konopásek 12 let, Václav Roziňák 10 let, Vladimír Kobranov 10 let, Josef Jirka 6 let, Zlatomír Červený 3 roky, Jiří Macelis 2 roky, Přemysl Hajný 1 rok, Antonín Španninger 8 měsíců, Josef Štock 8 měsíců . Bohužel z odsouzených hokejistů žije dnes již jen osmdesátiletý Agustin Bubník. V závěrečné řeči tehdy předseda senátu Kruk mimo jiné řekl: „Tito takzvaní sportovci byli mnohem horšími nepřáteli, než lidé, se kterými se na StB setkáváme.“ 

Vyrazí do Prahy 

V dubnu připravují v Bašce autobusový zájezd do Prahy. Navštíví nejenom Parlament České republiky, ve kterém v letech 1998 až 2002 působil jako poslanec Augustin Bubník. Chtějí si také prohlédnout v O2 aréně Síň slávy věnovanou legendám československého hokeje. 
	„Jsem velice potěšen, že u této návštěvy, na kterou se všichni v Bašce těšíme, bude spolu s námi také Augustin Bubník. Byl jsem nesmírně poctěn, že jsme se spolu s manželkou mohli zúčastnit loni v listopadu v pražském Mánesu oslav osmdesátých narozenin našeho vzácného přítele Agustina Bubníka,“ uvedl hlavní organizátor plánovaného setkání Jaroslav Šmíd z Hodoňovic. 

Foto popis| AUGUSTIN Bubník a Ája Vrzáňová po skončení besedy v Městské knihovně v Praze. 
Foto popis| ÁJA Vrzáňová (sedící) hovoří s účastnící besedy. 

Foto autor| Snímky: František Vaníček
Region| Severní Morava



Vykopaná truhla byla „pohlazením po duši“
4.3.2009    Jičínský deník    str. 03    Jičínsko
    MÍLA POUR        
Nová Paka/ Veřejnoprávní televize upozornila na vzácný nález. Novopačtí političtí vězni pátrali od roku 1990 po seznamech členů K 231, fotografiích, článcích a dalších materiálech, které byly ukryty v truhle pod zemí od roku 1968 až po loňské září.
	K 231 značil paragraf, pod kterým se dostávali do vězení členové této organizace, vzniklé začátkem roku 1968. Zakopané dokumenty našel až začátkem září loňského roku Jan Materna, syn bývalého mukla Jiřího Materny, který ke svému nálezu sdělil: „Zakopanou truhlu jsem hledal dosti dlouho, dokonce jsem si již myslel, že ji pravděpodobně někdo náhodou našel nebo že někdo viděl, jak byla uschovávána, a potom ji vykopal a odcizil.“
	„Když ji syn přinesl, bylo to pohlazení po duši,“ sdělil redaktoru České televize dojatý senior Jiří Materna.
	Nadšení neskrývala ani předsedkyně packé pobočky Klubu politických vězňů Blanka Čílová (na snímku). Její manžel Vráťa sám truhlu v roce 1968 ukrýval. Marně po ní od roku 1990 sám pátral, ale vzhledem k tomu, že za více než třicet let se značně změnil terén i porost, tak ji nenašel a nálezu v loňském září se již nedožil. Dokumenty byly zachovány v nepoškozeném stavu, díky majiteli firmy na výrobu rakví Václavu Pavlovcovi, který truhlu před vkládáním do země dokonale utěsnil. Blance Čílové se tak po více jak třiceti letech dostaly do rukou dokumenty, které sama vypisovala a zpracovávala.
	„Seznamy členů K 231 jsem psala převážně v dubnu 1968, poznávám svoje písmo. Důležité jsou přihlášky do K 231 bývalých muklů a jejich zpovědi - kým byli souzeni, vyšetřováni, týráni, jak dlouho, a ve které věznici byli uvězněni. Tento nález byl ten nejhezčí dárek k mému životnímu jubileu, které jsem slavila rovněž v září,“ řekla závěrem dojatá Blanka Čílová.
	Události po srpnové okupaci nabraly jiný směr, než jak původně členové K 231 předpokládali, a proto raději dokumenty, které zaznamenávaly jejich aktivitu, ukryli, aby nedošlo k další persekuci. Tento význačný nález si chce packá pobočka KPV ponechat. Nebrání se ani přenechání kopií jičínskému okresnímu archivu a Ústavu pro studium totality.
	Části dokumentů byly k vidění v pražském Karolinu v rámci III. ročníku festivalu proti totalitě Mene Tekel, který proběhl v závěru letošního února.

Foto popis| 
Region| Východní Čechy



Hloupost anebo cynismus?
3.3.2009    Haló noviny    str. 13    Dopisy
    Jaroslav Novotný        
Ne poprvé mne zaujala informace z 23. února na ČT 24 týkající se festivalu proti totalitním režimům Mene tekel. Zejména rozhovor s jeho ředitelem Janem Řeřichou - plný polopravd, zaujatostí a historické manipulace - mne opět přesvědčil o malé objektivitě ČT 24. 
	Každý dnes ví, co obnáší slovo totalita, jinak výraz ražený od r. 1923 italským fašistou Benitem Mussolinim a dnes spojovaný s označením všech autoritativních režimů. 
	Nevadilo by mi, kdyby se festival Mene tekel zabýval všemi autoritativními režimy. Faktem však zůstává, že cílem bylo jediné: opět si »zgustnout« na předlistopadovém režimu. Záminkou bylo výročí únorového převzetí vlády komunisty pod vedením Klementa Gottwalda. Ani slůvko však o tom, že ještě tři roky před únorem 1948 zde existoval režim, který byl (nejen v norimberském procesu) zaslouženě odsouzen celou civilizací jako zločinný, nedemokratický a odsouzeníhodný: německý a japonský fašismus, který po sobě zanechal více než 55 milionů mrtvých. 
	Oficiální číslo popravených z politických důvodů v ČR za socialismu bylo nyní upřesněno na 278 lidí. Za všechny se bývalá KSČ nejen omluvila, ale většinu těchto nespravedlivě odsouzených se prostřednictvím soudů i rehabilitovala. Za šest let okupace Československa bylo povražděno více než 365 000 československých občanů. Z nich mnozí se rehabilitace a odškodnění dodnes nedočkali! Bylo by na jednu knihu opisovat tragédie z Lidic, Ležáků, Ostrého Grúně, Nemecké, kdy byly celé rodiny, včetně nemluvňat, za pár hodin postříleny a zakopány do masových hrobů. Mementem by mělo být zatčení a následná poprava devíti pražských studentů po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, po kterém následovalo stanné právo, za něhož bylo popraveno více než 15 000 českých občanů! 
	Mám před sebou knihu Norimberský deník amerického spisovatele G. M. Gilberta, jinak psychologa norimberského procesu. Autenticky zaznamenával svědectví největších lidských bestií, jaké kdy zem nosila. Svědectví generála SS BachaZelevského: »Cílem ruského tažení bylo snížit počet slovanského obyvatelstva o 30 milionů a na splnění tohoto cíle se měla vytvořit skupina nízkých charakterů. « Svědectví plukovníka Hosse, velitele koncentračního tábora Osvětim: »Židy přiváželi ve velkých vlakových transportech z různých zemí. Práceschopné odeslali na pracoviště, ženy a všechny malé děti ihned poslali do plynových komor.« 
	Pan Řeřicha a ČT 24 však mají jiná kritéria na totalitu. Ba dokonce se neštítí přirovnávat fašismus ke komunismu! Situace je o to vážnější, že do těchto politických avantýr je neustále vtahována veřejnoprávní televize. Kdy se za tuto manipulaci bude zodpovídat? 

O autorovi| Jaroslav NOVOTNÝ, Kežmarok 



Unikátní dokumenty ze 68. roku
28.2.2009    ČT 1    str. 22    19:00 Události
            
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Veřejnosti se představují unikátní dokumenty z 68. roku přibližující činnost klubu K231 na Jičínsku. 40 let byly zahrabané v lese nedaleko Bělé u Pecky. Historici je vnímají jako neobyčejný důkaz toho, co sdružení politických vězňů vlastně podnikalo. Číslovka v názvu označuje paragraf, který tyhle lidi dostal do vězení.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Fotografie, novinové články, volební lístky, toto vše skrývala truhla pod zemí. Od roku 90 po ní marně pátrali političtí vězni z Nové Paky a vloni v září ji našel Jan Materna, syn bývalého mukla. Les prokopával 2 měsíce.

Jan MATERNA
--------------------
Myslel jsem si, že už to někdo našel přede mnou nebo že už to někdo prostě vykopal nebo u toho zakopávání, že i třeba se někdo u toho vydělal a prostě potom to odcizil.

Jiří MATERNA, Konfederace politických vězňů Nová Paka
--------------------
Když to pak přinesl a to, to víte, to bylo prostě, prostě pohlazení po duši.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Nadšení neskrývala ani Blanka Čílová. Její manžel truhlu zakopával. Marně po ní od roku 90 pátral i on. Nálezu se už nedožil. Blanka Čílová ale po desítkách let dostala znovu do rukou dokumenty, které sama vypisovala.

Blanka ČÍLOVÁ, předsedkyně Konfederace politických vězňů Nová Paka
--------------------
Tohle to je přesně moje písmo, to poznávám, to bylo v dubnu 68, kdy jsme dělali vlastně seznamy.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Dokumenty jsou v naprosto neporušeném stavu. Truhlu dokonale utěsnil Václav Pavlovec, který se živil výrobou rakví. Důležité jsou především osobní zpovědi bývalých muklů a jejich přihlášky do klubu K231.

Blanka ČÍLOVÁ, předsedkyně Konfederace politických vězňů Nová Paka
--------------------
Každý ten přihlašující měl tam uvedeno soudceho, kterým byl, jak se vám říkala, souzen, potom kdo je týral, kolik jich bylo mučeno, kdo byl, kdo byli vyšetřovatelé a jak dlouho si odseděl a v které věznici.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Události kolem Pražského jara nabraly jiný směr než členové klubu K231 očekávali. Rozhodli se proto materiálů zbavit.

Pavel ŽÁČEK, ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů
--------------------
Vypovídá to o tom, že političtí vězni si po okupaci nedělali žádné iluze a radši se snažili aktivity svých členů za Pražského jara ukrýt a schovat. Je to význačná, význačný nález a naprosto ojedinělý.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Originály historických dokumentů si političtí vězni chtějí nechat v Nové Pace. O kopie ale má zájem například jičínský archiv nebo Ústav pro studium totalitních režimů. Část dokumentů a především truhlu je ale možné vidět v pražském Karolinu a to až do příští soboty, kde stále probíhá výstava Mene Tekel. Richard Samko, Česká televize.


Unikátní dokumenty ze 68. roku
28.2.2009    ČT 24    str. 22    19:00 Události
            
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Veřejnosti se představují unikátní dokumenty z 68. roku přibližující činnost klubu K231 na Jičínsku. 40 let byly zahrabané v lese nedaleko Bělé u Pecky. Historici je vnímají jako neobyčejný důkaz toho, co sdružení politických vězňů vlastně podnikalo. Číslovka v názvu označuje paragraf, který tyhle lidi dostal do vězení.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Fotografie, novinové články, volební lístky, toto vše skrývala truhla pod zemí. Od roku 90 po ní marně pátrali političtí vězni z Nové Paky a vloni v září ji našel Jan Materna, syn bývalého mukla. Les prokopával 2 měsíce.

Jan MATERNA
--------------------
Myslel jsem si, že už to někdo našel přede mnou nebo že už to někdo prostě vykopal nebo u toho zakopávání, že i třeba se někdo u toho vydělal a prostě potom to odcizil.

Jiří MATERNA, Konfederace politických vězňů Nová Paka
--------------------
Když to pak přinesl a to, to víte, to bylo prostě, prostě pohlazení po duši.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Nadšení neskrývala ani Blanka Čílová. Její manžel truhlu zakopával. Marně po ní od roku 90 pátral i on. Nálezu se už nedožil. Blanka Čílová ale po desítkách let dostala znovu do rukou dokumenty, které sama vypisovala.

Blanka ČÍLOVÁ, předsedkyně Konfederace politických vězňů Nová Paka
--------------------
Tohle to je přesně moje písmo, to poznávám, to bylo v dubnu 68, kdy jsme dělali vlastně seznamy.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Dokumenty jsou v naprosto neporušeném stavu. Truhlu dokonale utěsnil Václav Pavlovec, který se živil výrobou rakví. Důležité jsou především osobní zpovědi bývalých muklů a jejich přihlášky do klubu K231.

Blanka ČÍLOVÁ, předsedkyně Konfederace politických vězňů Nová Paka
--------------------
Každý ten přihlašující měl tam uvedeno soudceho, kterým byl, jak se vám říkala, souzen, potom kdo je týral, kolik jich bylo mučeno, kdo byl, kdo byli vyšetřovatelé a jak dlouho si odseděl a v které věznici.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Události kolem Pražského jara nabraly jiný směr než členové klubu K231 očekávali. Rozhodli se proto materiálů zbavit.

Pavel ŽÁČEK, ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů
--------------------
Vypovídá to o tom, že političtí vězni si po okupaci nedělali žádné iluze a radši se snažili aktivity svých členů za Pražského jara ukrýt a schovat. Je to význačná, význačný nález a naprosto ojedinělý.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Originály historických dokumentů si političtí vězni chtějí nechat v Nové Pace. O kopie ale má zájem například jičínský archiv nebo Ústav pro studium totalitních režimů. Část dokumentů a především truhlu je ale možné vidět v pražském Karolinu a to až do příští soboty, kde stále probíhá výstava Mene Tekel. Richard Samko, Česká televize.


Totalitní režimy a EU
27.2.2009    ceska-media.cz    str. 00    Společnost-Tribuna
    Oldřich Vlasák        
Projev na konferenci Mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel v Senátu PČR – 24. února 2009 

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi zahájit můj krátký projev citátem českého žurnalisty Vladimíra Bystrova: „Demokratický svět dosud nezískal náležitě naléhavou představu o hloubce komunistické antihumánnosti. Proto také nevznesl požadavek na dekomunizaci postkomunistických společností – a většině jejich občanů to jen vyhovuje.“

Nacismus, fašismus a komunismus jsou totalitní režimy nám veskrze známé. Pro nás Středoevropany představuje komunismus nejhorší zkušenost s totalitním režimem. Za činnost proti komunistickému režimu bylo od února 1948 do listopadu 1989 odsouzeno na 250 000 osob, 241 politických vězňů bylo popraveno a mnoho mužů a žen zemřelo ve věznicích, koncentračních táborech a také na hranicích státu při pokusech o emigraci. V táborech nucených prací bylo bez soudu dle zákona 247/48 uvězněno více než 80 000 lidí, velká skupina mužů sloužila vojenskou službu u tzv. pomocných technických praporů. Brutálních trestů se dočkali i ti, kteří za 2. světové války za svobodu bojovali, ale většinou na nesprávné „světové straně“, a zvláště ti, kteří se postavili komunistické moci v aktivním odporu.

Přestože nás historie varuje, komunistické myšlenky a chování jsou zde v České republice stále silně zakořeněny. Demokracie je stále více ohrožována existencí KSČM, která posiluje takovým způsobem, že žije v parlamentu a vládne v mnoha krajích. Osobně jsem přesvědčen, že komunistická strana je nereformovatelná. Její líbivý sociální program je založen na lži a na touze znovu se vrátit do mocenských pozic. Demokracii ohrožuje také ČSSD tím, že komunistům pomáhá k nástupu k moci. Mám pocit, že lidé nechtějí znát cenu za „povrchní“ blahobyt, po kterém volají, nepřemýšlejí, za jakých podmínek je to či ono reálně dosažitelné. Nebezpečí vidím v bagatelizaci zločinů komunismu, v neochotě jednotlivců přiznat si svá vlastní selhání a v neschopnosti lidí převzít osobní zodpovědnost za svůj život.

Obrátím teď vaši pozornost za hranice České republiky. Rusové si nedávno zvolili jako třetí nejoblíbenější nežijící osobnost národa J. V. Stalina – vraha miliónů lidí, distributora totalitní ideologie, režimu a hrůzných praktik s ním spojených. Ruský pohled na věc nejspíš neovlivníme. Můžeme však ovlivnit ten evropský. Lidé v tehdejší západní Evropě nechápali a mnozí dodnes nechápou, jakých zločinů se komunistický systém dopouštěl a jaké nebezpečí trvale přináší. Domnívám se, že evropská diskuse nad zkušeností s totalitou není dostatečná, stejně jako vyrovnání se s minulostí v rámci střední a východní Evropy. Tento proces však nelze vynutit, nelze jej nakázat, ale pokud se má vyvíjet, je nezbytné vynaložit iniciativu a především vzbudit zájem široké veřejnosti.

Dnešní doba člověka zahlcuje množstvím informací, které není schopen vstřebat a často ani nechce slyšet. Jedním ze způsobů, jak vzbudit zájem, je vyvolat pocit – jakýkoli jen ne lhostejný. Kdo se jednou podíval do Osvětimi, nepochybně si odnesl hluboký emocionální prožitek, který nutí nejen k zamyšlení, ale i k sdílení s ostatními. Vedle obrazové, audiovizuální a textové dokumentace existuje ještě další svědectví, které mnohdy dokáže zapůsobit silněji než číselné výčty obětí totality, a tím jsou konkrétní lidské příběhy, osudy lidí, se kterými se můžeme ztotožnit. Pokud budeme moci spojit všechna tato svědectví v jeden celek, vzbudíme skutečný zájem. Musíme tedy poskytnout co nejvíce prostoru lidem, kteří se nebáli otevřeně proti režimu vystoupit a kteří jsou ve svých výpovědích přímým důkazem jeho krutosti a antihumánnosti. My občané bývalého východního bloku víme dobře, o čem mluvíme a před čím varujeme. Varujme nejen v České republice, ale i v ostatních zemích Evropy.

V současné době předsedáme Evropské unii a stejně jako pro každou členskou zemi je i pro Českou republiku předsednictví příležitostí, jak upozornit na oblasti, ve kterých díky svému specifickému know-how můžeme Evropě něco přinést. Zkušenosti s komunismem jsou rozhodně jednou z nich.

Závěrem mi dovolte odpovědět na otázku - Proč vůbec ten stálý apel? Proč komunismus nenechat být a zapudit tuto nepříjemnou vizitku lidstva? Protože hrozba komunismu je dnes více než aktuální. Základem totalitních režimů je zpravidla krize lidstva. Nespravedlivá sociální politika za doby ranného kapitalismu zapříčinila bídu a velké sociální rozdíly mezi nejchudšími vrstvami a bohatými podnikateli a továrníky. Různí ideologové využívali různě těchto nedostatků k tomu, aby chodili mezi utlačené vrstvy a podněcovali je ke vzpourám a revolucím. Velká hospodářská krize ve třicátých letech umožnila pozdější nástup fašismu a nacismu, kterému nedokázala západní demokracie zabránit. Dnes na vlastní kůži zažíváme dopady nové finanční a hospodářské krize. Mějme se proto na pozoru!

Děkuji vám za pozornost.

Oldřich Vlasák

Autor je poslanec Evropského parlamentu za ODS.Publikováno v internetovém deníku Neviditelný pes.


URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=280180





Za křivdy se omlouváme
27.2.2009    Lidové noviny    str. 04    Domov
    PAVLA KUBÁLKOVÁ        
Soud s „kulačkou“ - Studenti právnické fakulty rekonstruovali proces z 50. let 

Fiktivní obnova politického procesu z roku 1955 je součástí mezinárodního festivalu Mene Tekel. 
Zorganizovali ji studenti Právnické fakulty UK. 
PRAHA Hlavním sálem Vrchního soudu v Praze zní Internacionála. Po ní se ozve: Povstaňte, přichází soud. Všichni přítomní v sále si stoupají. Soudci usedají na svá místa a do místnosti je za doprovodu dozorkyň přivedena žena. Všichni usedají a poslouchají plamennou řeč prokurátora, který vysvětluje zatčení ženy i to, co měla provést... 
	Celý proces však není skutečností. Jde o fiktivní obnovu politického procesu Marie Švejdové z roku 1955, který je součástí mezinárodního festivalu Mene Tekel. Soudce, prokurátora, vypravěče a dozorkyně představují studenti právnické fakulty. Marii Švejdovou „hraje“ herečka Lucie Juřičková. 
	„Je to sice fiktivní rekonstrukce politického procesu, ale jde o skutečný příběh obyčejné paní, která nikdy neměla nic do činění s bojem proti režimu. 
Jen si chtěla žít svůj život,“ vysvětlil Martin Fatura, člen spolku českých právníků Všehrd, který se na rekonstrukci procesu podílel. 
	Marie Švejdová byla v roce 1955 odsouzena za sabotáž, útoky proti skupinám obyvatel, urážky veřejného činitele a rozkrádání a poškozování družstevního majetku. Za to jí soud udělil tříleté vězení, pokutu tisíc korun a ztrátu čestných práv občanských na pět let. Veškeré její jmění propadlo státu a dostala doživotní zákaz pobytu v kraji České Budějovice. 
	Rekonstrukce mohla vzniknout hlavně proto, že k případu je hodně dokumentů a podkladů. Organizátoři měli k dispozici dokonce i deník Marie Švejdové, ve kterém popsala svůj příběh a do nějž napsala svou pravdu. Ten zde také herečka představující odsouzenou ženu přečte. 
	„Nebyla jsem schopna se vůbec hájit, nemohla jsem ani promluvit, zůstala jsem sedět jako dřevěná pro své nervové zhroucení. Proto si přeju obnovu řízení, neboť jsem zcela nevinná. Moji svědci nebyli k soudu vůbec připuštěni...“ píše v deníku Marie Švejdová. 
	Svědci, které odsouzená žena navrhla, nikdy vyslechnuti nebyli a k obnově jejího procesu nedošlo. Ona se však nevzdala. Odvolávala se a pod dokumenty, kterými jí bylo oznámeno, že byla odsouzena po právu, vždy připisuje: nesouhlasím, nespravedlivě odsouzená, žádám obnovu řízení. „Trvám na provedení obnovy a nechci ztratit naději, že se najde někdo spravedlivý, kdo se ujme člověka celý život těžce pracujícího,“ touto větou končí deník paní Švejdové. 
	Fiktivní proces ale pokračuje. Studenti vyzývají všechny přítomné v sále, aby opět povstali. Když to udělají, přečtou prohlášení: „Vážená paní Švejdová, stala jste se jednou ze statisíců obětí komunistické totality, která umožňovala i malým komunistickým funkcionářům beztrestně zneužívat svou moc. Prohlašujeme tedy, že Marie Švejdová byla odsouzena a vězněna nespravedlivě. My studenti se vám za bezpráví a křivdy způsobené komunistickou justicí omlouváme.“ Při čtení prohlášení tečou dceři, zeťovi, vnučce a pravnučce Marie Švejdové po tvářích slzy... 

Marie Švejdová byla v roce 1955 odsouzena a sabotáža další „prohřešky“ ke třem letům vězení 

Foto popis| Přesvědčivý výkon. Jedna ze studentek pražské právnické fakulty, která při včerejší rekonstrukci soudního procesu z roku 1955 zastupovala obžalobu, se do své role skutečně vcítila. 
Foto autor| Foto LN - František Vlček 



Za křivdy se omlouváme
27.2.2009    lidovky.cz    str. 00    Lidovky / Domov
    Lidové noviny, Pavla Kubálková        
Fiktivní obnova politického procesu z roku 1955 je součástí mezinárodního festivalu Mene Tekel. Zorganizovali ji studenti Právnické fakulty UK.

Hlavním sálem Vrchního soudu v Praze zní Internacionála. Po ní se ozve: Povstaňte, přichází soud. Všichni přítomní v sále si stoupají. Soudci usedají na svá místa a do místnosti je za doprovodu dozorkyň přivedena žena. Všichni usedají a poslouchají plamennou řeč prokurátora, který vysvětluje zatčení ženy i to, co měla provést...      Celý proces však není skutečností. Jde o fiktivní obnovu politického procesu Marie Švejdové z roku 1955, který je součástí mezinárodního festivalu Mene Tekel. Soudce, prokurátora, vypravěče a dozorkyně představují studenti právnické fakulty. Marii Švejdovou “hraje“ herečka Lucie Juřičková.      “Je to sice fiktivní rekonstrukce politického procesu, ale jde o skutečný příběh obyčejné paní, která nikdy neměla nic do činění s bojem proti režimu. Jen si chtěla žít svůj život,“ vysvětlil Martin Fatura, člen spolku českých právníků Všehrd, který se na rekonstrukci procesu podílel.      Marie Švejdová byla v roce 1955 odsouzena za sabotáž, útoky proti skupinám obyvatel, urážky veřejného činitele a rozkrádání a poškozování družstevního majetku. Za to jí soud udělil tříleté vězení, pokutu tisíc korun a ztrátu čestných práv občanských na pět let. Veškeré její jmění propadlo státu a dostala doživotní zákaz pobytu v kraji České Budějovice.      Rekonstrukce mohla vzniknout hlavně proto, že k případu je hodně dokumentů a podkladů. Organizátoři měli k dispozici dokonce i deník Marie Švejdové, ve kterém popsala svůj příběh a do nějž napsala svou pravdu. Ten zde také herečka představující odsouzenou ženu přečte.      “Nebyla jsem schopna se vůbec hájit, nemohla jsem ani promluvit, zůstala jsem sedět jako dřevěná pro své nervové zhroucení. Proto si přeju obnovu řízení, neboť jsem zcela nevinná. Moji svědci nebyli k soudu vůbec připuštěni...“ píše v deníku Marie Švejdová.      Svědci, které odsouzená žena navrhla, nikdy vyslechnuti nebyli a k obnově jejího procesu nedošlo. Ona se však nevzdala. Odvolávala se a pod dokumenty, kterými jí bylo oznámeno, že byla odsouzena po právu, vždy připisuje: nesouhlasím, nespravedlivě odsouzená, žádám obnovu řízení. “Trvám na provedení obnovy a nechci ztratit naději, že se najde někdo spravedlivý, kdo se ujme člověka celý život těžce pracujícího,“ touto větou končí deník paní Švejdové.      Fiktivní proces ale pokračuje. Studenti vyzývají všechny přítomné v sále, aby opět povstali. Když to udělají, přečtou prohlášení: “Vážená paní Švejdová, stala jste se jednou ze statisíců obětí komunistické totality, která umožňovala i malým komunistickým funkcionářům beztrestně zneužívat svou moc. Prohlašujeme tedy, že Marie Švejdová byla odsouzena a vězněna nespravedlivě. My studenti se vám za bezpráví a křivdy způsobené komunistickou justicí omlouváme.“ Při čtení prohlášení tečou dceři, zeťovi, vnučce a pravnučce Marie Švejdové po tvářích slzy...


URL| http://www.lidovky.cz/za-krivdy-se-omlouvame-0bs-/ln_domov.asp?c=A090227_080436_ln_domov_mel
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    Neviditelný pes, Oldřich Vlasák        
 Projev na konferenci Mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel v Senátu P ČR - 24. února 2009

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi zahájit můj krátký projev citátem českého žurnalisty Vladimíra Bystrova: “Demokratický svět dosud nezískal náležitě naléhavou představu o hloubce komunistické antihumánnosti. Proto také nevznesl požadavek na dekomunizaci postkomunistických společností - a většině jejich občanů to jen vyhovuje.“ 

Nacismus, fašismus a komunismus jsou totalitní režimy nám veskrze známé. Pro nás Středoevropany představuje komunismus nejhorší zkušenost s totalitním režimem. Za činnost proti komunistickému režimu bylo od února 1948 do listopadu 1989 odsouzeno na 250 000 osob, 241 politických vězňů bylo popraveno a mnoho mužů a žen zemřelo ve věznicích, koncentračních táborech a také na hranicích státu při pokusech o emigraci. V táborech nucených prací bylo bez soudu dle zákona 247/48 uvězněno více než 80 000 lidí, velká skupina mužů sloužila vojenskou službu u tzv. pomocných technických praporů. Brutálních trestů se dočkali i ti, kteří za 2. světové války za svobodu bojovali, ale většinou na nesprávné “světové straně“, a zvláště ti, kteří se postavili komunistické moci v aktivním odporu. 

Přestože nás historie varuje, komunistické myšlenky a chování jsou zde v České republice stále silně zakořeněny. Demokracie je stále více ohrožována existencí KSČM, která posiluje takovým způsobem, že žije v parlamentu a vládne v mnoha krajích. Osobně jsem přesvědčen, že komunistická strana je nereformovatelná. Její líbivý sociální program je založen na lži a na touze znovu se vrátit do mocenských pozic. Demokracii ohrožuje také ČSSD tím, že komunistům pomáhá k nástupu k moci. Mám pocit, že lidé nechtějí znát cenu za “povrchní“ blahobyt, po kterém volají, nepřemýšlejí, za jakých podmínek je to či ono reálně dosažitelné. Nebezpečí vidím v bagatelizaci zločinů komunismu, v neochotě jednotlivců přiznat si svá vlastní selhání a v neschopnosti lidí převzít osobní zodpovědnost za svůj život. 

Obrátím teď vaši pozornost za hranice České republiky. Rusové si nedávno zvolili jako třetí nejoblíbenější nežijící osobnost národa J. V. Stalina - vraha miliónů lidí, distributora totalitní ideologie, režimu a hrůzných praktik s ním spojených. Ruský pohled na věc nejspíš neovlivníme. Můžeme však ovlivnit ten evropský. Lidé v tehdejší západní Evropě nechápali a mnozí dodnes nechápou, jakých zločinů se komunistický systém dopouštěl a jaké nebezpečí trvale přináší. Domnívám se, že evropská diskuse nad zkušeností s totalitou není dostatečná, stejně jako vyrovnání se s minulostí v rámci střední a východní Evropy. Tento proces však nelze vynutit, nelze jej nakázat, ale pokud se má vyvíjet, je nezbytné vynaložit iniciativu a především vzbudit zájem široké veřejnosti. 

Dnešní doba člověka zahlcuje množstvím informací, které není schopen vstřebat a často ani nechce slyšet. Jedním ze způsobů, jak vzbudit zájem, je vyvolat pocit - jakýkoli jen ne lhostejný. Kdo se jednou podíval do Osvětimi, nepochybně si odnesl hluboký emocionální prožitek, který nutí nejen k zamyšlení, ale i k sdílení s ostatními. Vedle obrazové, audiovizuální a textové dokumentace existuje ještě další svědectví, které mnohdy dokáže zapůsobit silněji než číselné výčty obětí totality, a tím jsou konkrétní lidské příběhy, osudy lidí, se kterými se můžeme ztotožnit. Pokud budeme moci spojit všechna tato svědectví v jeden celek, vzbudíme skutečný zájem. Musíme tedy poskytnout co nejvíce prostoru lidem, kteří se nebáli otevřeně proti režimu vystoupit a kteří jsou ve svých výpovědích přímým důkazem jeho krutosti a antihumánnosti. My občané bývalého východního bloku víme dobře, o čem mluvíme a před čím varujeme. Varujme nejen v České republice, ale i v ostatních zemích Evropy. 

V současné době předsedáme Evropské unii a stejně jako pro každou členskou zemi je i pro Českou republiku předsednictví příležitostí, jak upozornit na oblasti, ve kterých díky svému specifickému know-how můžeme Evropě něco přinést. Zkušenosti s komunismem jsou rozhodně jednou z nich. 

Závěrem mi dovolte odpovědět na otázku - Proč vůbec ten stálý apel? Proč komunismus nenechat být a zapudit tuto nepříjemnou vizitku lidstva? Protože hrozba komunismu je dnes více než aktuální. Základem totalitních režimů je zpravidla krize lidstva. Nespravedlivá sociální politika za doby ranného kapitalismu zapříčinila bídu a velké sociální rozdíly mezi nejchudšími vrstvami a bohatými podnikateli a továrníky. Různí ideologové využívali různě těchto nedostatků k tomu, aby chodili mezi utlačené vrstvy a podněcovali je ke vzpourám a revolucím. Velká hospodářská krize ve třicátých letech umožnila pozdější nástup fašismu a nacismu, kterému nedokázala západní demokracie zabránit. Dnes na vlastní kůži zažíváme dopady nové finanční a hospodářské krize. Mějme se proto na pozoru! 

Děkuji vám za pozornost. 

V Praze 24. února 2009

poslanec Evropského parlamentu


URL| http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-totalitni-rezimy-a-eu-dq4-/p_spolecnost.asp?c=A090225_214358_p_spolecnost_wag



Studenti práv odsoudili „kulačku“. Rekonstruovali proces z 50. let
27.2.2009    zpravy.iDNES.cz    str. 00    Zprávy iDNES.cz / Domácí
    iDNES.cz, Lenka Nejezchlebová        
Před devětapadesáti lety si zde vyslechla ortel smrti Milada Horáková. Ve čtvrtek ve velkém porotním sále Vrchního soudu v Praze výši svého trestu slyšela také "kulačka" Marie Švejdová. A to v procesu z 50. let, který podle skutečných dokumentů zinscenovali studenti práv.

Budoucí právníci zrekonstruovali skutečný politický proces, který proběhl v roce 1955. A své "divadlo" z temných padesátých let předvedli v rámci festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa s názvem Mene Tekel. 

Sklidili pochvalný potlesk, a to i od lidí, kterých se politická zvůle minulého režimu přímo dotkla - v publiku seděla mimo jiné předsedkyně Konfederace politických vězňů Naďa Kavalírová. Právě ona byla u zrodu nápadu rekonstrukce procesu.

"Byli jsme společně na besedě na právnické fakultě. Dozvěděli jsme se, že studenti sehrávají v rámci výuky soudy, napadlo nás, že by mohli sehrát i proces politický," řekl iDNES.cz ředitel festivalu Mene Tekel Jan Řeřicha.

     Právník a "režisér": Nebylo malých procesů

Proč právníci sáhli zrovna po případu neznámé statkářky a nevybrali si nějaký proslulejší proces? "Chtěli jsme ukázat, že nebylo &sbquo;malých&lsquo; procesů," vysvětlil profesor Jan Kuklík, který se studenty soud připravil. "Politické procesy ničily životy obyčejných lidí a jejich rodin."

Studenti (a v roli obžalované i jedna profesionální herečka, Lucie Juřičková z vinohradského divadla) v sále plném diváků předvedli místy až mrazivý soudní spektákl. Vůbec nevadilo někdy poněkud topornější herectví právnických "ochotníků", obsah byl silný. A účel jasný. Ukázat zrůdnou soudní mašinerii, v níž nehraje roli pravda, ale vykonstruovaná obvinění.

Jak to "vysvětlila" studentka Lucie v roli komunistickými idejemi zaslepené glosátorky děje: "Kulaka, jako třídního nepřítele, zavřeme i za jednu slepici, pokud to je nutné. To bylo, je a vždycky bude naše právo."   "Stydíme se za komunistickou justici"

Autoři rekonstrukce nečerpali jen ze soudních spisů, k dispozici měli i deník, který si skutečná Marie Švejdová psala ve vězení, a její dopisy rodině. Ty však adresáti nikdy nedostali, cenzorovi se nelíbily, tak je do pošty nedal.

Dcera Marie Švejdové se svým manželem sledovali dnešní proces z diváckých lavic. Dcera pak v rozhovoru s iDNES.tv vzpomínala na dobu, kdy byla její matka ve vězení. "Když jsme u ní byli na návštěvě, nechtěla nám nic říct, ani o vězení, ani o svém případu, slzely jí oči. Kdyby nám to prý řekla, odsedí si ne tři roky, ale deset let." 

Z jejího deníku je zřejmé, že se Marie Švejdová ve vězení nevzdávala, znovu a znovu usilovala o obnovení svého procesu. "Trvám na provedení obnovy a nechci ztratit naději, že se najde někdo spravedlivý, kdo se ujme člověka celý život těžce pracujícího," napsala si. Marně. Za svého života se nedočkala. Až nyní.

"Dnešní rekonstrukce procesu bylo vlastně její přání. My jsme je vyslyšeli a alespoň tímto způsobem je možné říct, že byla odsouzena nevinně," doplňuje ředitel festivalu Řeřicha.

"Dovolte nám, abychom se vám, my studenti právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, omluvili ze bezpráví a křivdy, které vám způsobila komunistická justice. Stydíme se za ně za všechny a nechceme nikdy pošpinit své budoucí povolání a své jméno tak, jako oni," přečetla na závěr emotivní provolání jedna ze studentek. 


URL| http://zpravy.idnes.cz/studenti-prav-odsoudili-kulacku-rekonstruovali-proces-z-50-let-pvd-/domaci.asp?c=A090226_181704_domaci_nel



Mene Tekel vyprávěl smutný příběh kulaků
26.2.2009    ct24.cz    str. 00    kultura
    ČT24        
Praha - V rámci mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel zrekonstruovali studenti pražské právnické fakulty politický proces se selkou Marií Švejdovou. Autentický materiál posloužil jako předloha smutného divadelního představení ve skutečné soudní síni. Originál dopisu blízkým z vězení neodešel, cenzorovi vadila tato věta: "Věřím, že pravda jednou zvítězí, až se toho ale jednou dovolám."

Ředitel festivalu Mene Tekel Jan Řeřicha upozorňuje: "Marie Švejdová nikdy žádný protokol nepodepsala, ona všude napsala místo podpisu "nesouhlasím", nebo "svědci nemluvili pravdu" anebo tam od bachařů bylo připsáno "nechce podepsat". 

Do divadelní formy převedený proces patří mezi stovky podobných, kterými komunisté v 50. letech zamířili na drobné zemědělce v tzv. akci kulak, která byla spuštěna v roce 1953.

"Kulakem mohl být také zemědělec, který měl jednu krávu a jednu kozu v chlívku, a když ho chtěli zlikvidovat a zničit, když proti němu někdo něco měl, tak z něho udělali kulaka a zavřeli ho. Sebrali mu chaloupku a rodinu odvezli někam jinam, " upozornil František Šedivý, místopředseda Konfederace politických vězňů.

Marii Švejdovou poslal tehdejší lidový soud do vězení na 3 roky. Podobných příběhů přinese festival Mene Tekel ještě několik. Festival v hlavním městě potrvá do neděle 29. února.


URL| http://www.ct24.cz/kultura/46984-mene-tekel-vypravel-smutny-pribeh-kulaku/



Kam dnes v Praze za kulturou
26.2.2009    ČRo - regina.cz    str. 00    regina / denik
    Monika Babická        
V dnešní první kulturní pozvánce se podíváme do oblasti umění. Máte totiž jednu z posledních příležitosti navštívit výstavu Současné české umění, kterou nabízí Galerie Havelka v Praze 1. Těšit se můžete na grafiku, malbu i sklo.

Nyní nakoukneme trochu do historie. Studenti právnické fakulty UK provedou od 14.00 rekonstrukci procesu s Marii Švejdovou z padesátých let. Veřejně přístupná akce se koná v porotní síni Vrchního soudu v Praze na Pankráci. V roli odsouzené vystoupí členka Divadla Na Vinohradech Lucie Juřičková.A poslední tip bude patřit hudbě. V klubu Vagon na Národní třídě pokračuje festival Mene Tekel. Multikulturní projekt zaměřený proti komunismu, totalitě a násilí nabídne od 20.00 koncert kapely Už jsme doma. Tedy skupina, která v době předrevoluční hrála víceméně v ilegalitě. Po roce 1989 ale začal hojně koncertovat, a to jak doma, tak i po světě. K dnešnímu dni si už zahrála ve třiceti zemích. Příjemný čtvrteční den Vám za Český rozhlas Regina přeje Monika Babická.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/552172



Politický proces zrekonstruovali studenti právnické fakulty
26.2.2009    ČT 1    str. 19    19:00 Události
            
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Na jedné straně jihočeská selka, Marie Švejdová, proti ní prokurátor a soudci a la padesátá léta. Politický proces s předem jasným výsledkem zrekonstruovali studenti pražské právnické fakulty pod křídly mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Sledujete originál deníku a originál dopisu blízkým. Selka Marie Švejdová se v nich zpovídala po křivdě, kterou zažila. Dopis z vězení ale neodešel. Cenzorovi vadila tato věta.

Alena ŠIMÁNKOVÁ, Národní archiv
--------------------
Marie Švejdová tady píše: "Věřím, že pravda jednou zvítězí, až se toho ale jednou dovolám."

Jan ŘEŘICHA, ředitel festivalu Mene Tekel
--------------------
Ona nikdy žádný protokol nepodepsala, ona všude napsala místo podpisu, nesouhlasím, nebo svědci nemluvili pravdu, anebo tam bylo připsáno, nechce podepsat, zase od těch bachařů.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Autentický materiál teď posloužil jako předloha smutného divadelního představení ve skutečné soudní síni. Když čtící prokurátor na jedné straně:

osoba /ukázka z divadelního představení Kulačka/
--------------------
To vědomí má, úmyslným jednáním sabotovala obviněná veřejné zásobování.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Versus zbytečná obhajoba na druhé:

osoba /ukázka z divadelního představení Kulačka/
--------------------
Nebyla jsem schopna vůbec se hájit. Nemohla jsem ani promluvit.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Do divadelní formy převedený proces patří mezi stovky podobných, kterými komunisté v padesátých letech zamířili na drobné zemědělce v takzvané akci Kulak.

Jan ŘEŘICHA, ředitel festivalu Mene Tekel
--------------------
Byla od roku 53, kdy šlo o zastrašování těch vesnických lidí.

osoba /ukázka z divadelního představení Kulačka/
--------------------
Nepřítelem jest především kulak, pod různými záminkami a přetvářkami vniká do JZD, nikoliv však proto, aby tam pracoval, ale s jediným cílem, aby je poškozoval a zevnitř rozkrádal.

František ŠEDIVÝ, místopředseda Konfederace politických vězňů
--------------------
Kulakem mohl být také zemědělec, který měl jednu krávu, jednu kozu v chlívku, a když ho chtěli zlikvidovat a zničit, zavřeli ho, sebrali mu chaloupku, prostě vyhnali rodinu.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Marii Švejdovou poslal tehdejší lidový soud do vězení na 3 roky. Podobných příběhů přinese festival Mene Tekel ještě několik, v Praze se koná do neděle. Luboš Rosí, Česká televize.


Politický proces zrekonstruovali studenti právnické fakulty
26.2.2009    ČT 24    str. 19    19:00 Události
            
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Na jedné straně jihočeská selka, Marie Švejdová, proti ní prokurátor a soudci a la padesátá léta. Politický proces s předem jasným výsledkem zrekonstruovali studenti pražské právnické fakulty pod křídly mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Sledujete originál deníku a originál dopisu blízkým. Selka Marie Švejdová se v nich zpovídala po křivdě, kterou zažila. Dopis z vězení ale neodešel. Cenzorovi vadila tato věta.

Alena ŠIMÁNKOVÁ, Národní archiv
--------------------
Marie Švejdová tady píše: "Věřím, že pravda jednou zvítězí, až se toho ale jednou dovolám."

Jan ŘEŘICHA, ředitel festivalu Mene Tekel
--------------------
Ona nikdy žádný protokol nepodepsala, ona všude napsala místo podpisu, nesouhlasím, nebo svědci nemluvili pravdu, anebo tam bylo připsáno, nechce podepsat, zase od těch bachařů.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Autentický materiál teď posloužil jako předloha smutného divadelního představení ve skutečné soudní síni. Když čtící prokurátor na jedné straně:

osoba /ukázka z divadelního představení Kulačka/
--------------------
To vědomí má, úmyslným jednáním sabotovala obviněná veřejné zásobování.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Versus zbytečná obhajoba na druhé:

osoba /ukázka z divadelního představení Kulačka/
--------------------
Nebyla jsem schopna vůbec se hájit. Nemohla jsem ani promluvit.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Do divadelní formy převedený proces patří mezi stovky podobných, kterými komunisté v padesátých letech zamířili na drobné zemědělce v takzvané akci Kulak.

Jan ŘEŘICHA, ředitel festivalu Mene Tekel
--------------------
Byla od roku 53, kdy šlo o zastrašování těch vesnických lidí.

osoba /ukázka z divadelního představení Kulačka/
--------------------
Nepřítelem jest především kulak, pod různými záminkami a přetvářkami vniká do JZD, nikoliv však proto, aby tam pracoval, ale s jediným cílem, aby je poškozoval a zevnitř rozkrádal.

František ŠEDIVÝ, místopředseda Konfederace politických vězňů
--------------------
Kulakem mohl být také zemědělec, který měl jednu krávu, jednu kozu v chlívku, a když ho chtěli zlikvidovat a zničit, zavřeli ho, sebrali mu chaloupku, prostě vyhnali rodinu.

Luboš ROSÍ, redaktor
--------------------
Marii Švejdovou poslal tehdejší lidový soud do vězení na 3 roky. Podobných příběhů přinese festival Mene Tekel ještě několik, v Praze se koná do neděle. Luboš Rosí, Česká televize.


Dva pohledy na únorové události roku 1948
26.2.2009    Haló noviny    str. 02    z domova
    (jel, jan)        
PRAHA - Jednašedesáté výročí únorových událostí roku 1948 si včera připomnělo několik desítek občanů v Praze na Olšanských hřbitovech u společného hrobu význačných československých představitelů dělnického a komunistického hnutí, osobností našeho protinacistického odboje, odborů, kultury a tělovýchovy. Jejich památku uctili květinami. Na tomto, pokrokovým lidem posvátném místě, spočívá nejen popel prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda a jeho ženy Marty, ale i například Josefa Hakena, Jiřího Františka Chaloupeckého, Gustava Klimenta, Marie Majerové, Antonína Sochora, Rudolfa Vetišky či Gusty Fučíkové. 
	Vzpomínkové setkání zorganizovali pražští komunisté. Marta Semelová, předsedkyně Pražské rady KSČM, členka Zastupitelstva hlavního města Prahy, krátce zrekapitulovala sled historických událostí v únoru 1948. Připomněla velkou demonstraci na Staroměstském náměstí 21. února, i následující den jednotnými odbory svolaný sjezd závodních rad, který rozhodl o generální stávce, jež se konala 24. února. Den poté, tedy 25. února, přijal prezident Edvard Beneš demisi ministrů a moc přešla do rukou lidu. Stalo se tak bez ozbrojeného povstání a čistě ústavní cestou, zdůraznila. 
	Semelová zmínila, že současný režim má strach z toho, aby se zejména mládež dozvěděla pravdu nejen o únoru 1948, ale i o druhé světové válce, o úspěších dřívější socialistické společnosti, o nynější drsné tváři kapitalismu. Vládnoucí koalice se snaží zamlžovat dějiny, hrubě je zkresluje už dětem základních škol, zmínila. Vzpomínkového setkání se zúčastnili zástupci vlasteneckých organizací, mladí komunisté, vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSČM Hassan Charfo a člen Výkonného výboru ÚV KSČM Viktor Pázler. 
	Na jiných místech hlavního města se konala obsahově odlišná shromáždění, totiž ta, jejichž smyslem bylo prezentovat Československo před rokem 1989 jako stát násilnický. Předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS) například na shromáždění v pražské Nerudově ulici pár desítkám lidí připomněl, že před 61 lety tehdejší SNB (Sbor národní bezpečnosti) překazil pochod studentů na Pražský hrad. 
	Jiná vzpomínková akce proběhla u pamětní desky na budově Generálního štábu Armády ČR. Bylo při ní vzpomenuto, že v letech 1948 až 1953 třetina tehdejšího důstojnického sboru musela z armády odejít. Zmíněn byl fakt, že údajně nejvíce pronásledovanou skupinou se stali západní letci a důstojníci, kteří sloužili na západní a v některých případech i na východní frontě. Ani slovo o tom, že po převratu v roce 1989 muselo z armády odejít několik tisíc důstojníků, kteří se provinili jen tím, že obětavě sloužili svojí vlasti. 
	V Praze, ač to organizátoři nezdůrazňují, souběžně probíhá festival Mene Tekel (jde o biblická slova o sečtení, zvážení a potrestání zlých skutků), zjevně antikomunistický. Minimální zájem veřejnosti, již unavené z neustálého omílání »hříchů« spáchaných komunisty, je dokladem, že občané mají jiné problémy. Řeší svoje rodinné problémy související s hospodářskou krizí, která občany České republiky připravuje o práci. 

Foto popis| Marta Semelová a Viktor Pázler při včerejším pietním aktu 
Foto autor| FOTO - Karel RŮŽIČKA 



Úterní Mene Tekel: odboj, studenti a dějiny viděné zdola
24.2.2009    ct24.cz    str. 00    kultura
    ČT24        
Praha - V Praze dnes druhým dnem pokračuje festival proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. Součástí dnešního programu je také zahájení výstavy v Senátu, která má připomenout 61 let od komunistického převratu. V budově horní komory parlamentu začala také ve dvě hodiny odpoledne mezinárodní konference o problematice výuky novodobých dějin v zemích Evropské unie. Obě akce se konají pod záštitou předsedy Senátu Přemysla Sobotky.

Třetí odboj v Senátu i v muzeu

Výstava v Senátu je věnována přímým účastníkům třetímu odboji v Československu. Jejím autorem je výtvarník Jan Kratochvíl. Na třiceti dvojjazyčných panelech se návštěvníci mohou seznámit s konkrétními skutky lidí, kteří se nechtěli smířit s komunistickým režimem v letech 1948 až 1956.

Kratochvílova expozice je putovní - odstartovala v červnu 2006 v budově Evropského parlamentu v Bruselu, vidět ji mohli i čeští krajané v USA, Kanadě nebo Brazílii. Výstava v Senátu končí už třetího března, Muzeum hlavního města Prahy ale zítra otvírá expozici, která také představuje třetí odboj. Potrvá do 5. května.

Studenti o totalitě - o totalitě studentům

Festival Mene Tekel, který chce být svědectvím mimo jiné o totalitě, začal včera. "Letos se obohacuje o aktivní účast mladých lidí. Se studenty práv jsme například připravili rekonstrukci jednoho soudního procesu," přibližuje letošní program ředitel festivalu Jan Řeřicha. Rekonstrukce procesu s kulačkou Marií Švejdovou se odehraje ale až ve čtvrtek.

Dnes uspořádala studentská dobrovolná iniciativa političtívězni.cz ve spolupráci se Senátem konferenci. Tématem je výuka novodobých dějin v zemích EU. Iniciativa mapuje politické perzekuce v 50. letech 20. století přístupem "dějin viděných zdola" - na základě očitého svědectví přímých účastníků.

Pětidenní festival Mene Tekel přichystal na různých místech Prahy přibližně čtyřicet akcí. Některé z nich se opakují, i když téma a hosté se mění. Například promítání v kině Ponrepo, kde budou dnes představeny filmy o skautingu z minulého století, nebo rockové koncerty v klubu Vagon. Dnes v něm zahrají skupiny Garage a ECHT!.

Problematikou vyučování dějin z období komunismu se před nedávnem zabývalo také české ministerstvo školství. Učitelé dějepisu by měli dostat novou metodiku, jak o nich učit. "Zahrnovat by měla samozřejmě i setkání s pamětníky, sledování dokumentárních filmů," uvedl ministr školství Ondřej Liška.

V duchu ministerského záměru byla také akce festivalu Mene Tekel, která dopoledne proběhla v Městské knihovně. Promítaly se zde snímky ze soutěže ministerstva obrany Bojovníci proti totalitě pohledem dětí. Jedná se o dokumentární zpracování osudů válečných veteránů, politických vězňů a příslušníků PTP perzekuovaných komunistickým režimem očima žáků základních škol.


URL| http://www.ct24.cz/kultura/46679-uterni-mene-tekel-odboj-studenti-a-dejiny-videne-zdola/



Začíná výstava o třetím odboji v Československu
24.2.2009    ČRo - regina.cz    str. 00    regina / denik
    Hana Košařová        
A to dnes v 17.00 v Senátu Parlamentu České republiky. Jak nám řekl jeho mluvčí Petr Kostka, expozice je součástí mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/551183



Druhým dnem pokračuje festival proti totalitě - Mene Tekel
24.2.2009    ČT 24    str. 08    08:30 Zprávy
            
Daniel TAKÁČ, redaktor
--------------------
V Praze druhým dnem pokračuje festival proti totalitě - Mene Tekel. Na programu je konference o problematice výuky novodobých dějin v zemích Evropské unie. Spolupořadatelem je předseda Senátu Přemysl Sobotka.

redaktorka
--------------------
Jak učit novodobé dějiny? Klíčová otázka mezinárodní konference v rámci festivalu Mene Tekel. Letošní třetí ročník je podle organizátorů výjimečný i velmi těsnou spoluprácí s mladou generací.

Jan ŘEŘICHA, ředitel Festivalu Mene Tekel
--------------------
Festival se letos obohacuje o aktivní, velmi aktivní účast mladých lidí, především studentů, například se studenty právnické fakulty jsme udělali vlastně takovou jakoby rekonstrukci jednoho politického procesu. Šli do toho úžasným, úžasnou silou a vehemencí.

redaktorka
--------------------
Na dnešní konferenci se kromě Senátu podílí i studentská dobrovolná iniciativa Političtí vězni.cz. Její členové zkoumají politickou persekuci na základě přímých svědectví účastníků událostí z padesátých let dvacátého století v bývalém Československu. Problematikou vyučování dějin z období komunismu se před nedávnem zabývalo taky české ministerstvo školství. To není s dosavadním stavem spokojeno a učitelé dějepisu by proto měli dostat novou metodiku, jak o komunistické totalitě učit.

Ondřej LIŠKA, ministr školství /SZ/ /natočeno: 30. 1. 2009/
--------------------
Metodika, metoda, jakým způsobem učí, by měla zahrnovat samozřejmě i setkání s pamětníky, sledování dokumentárních filmů.

redaktorka
--------------------
Pětidenní festival Mene Tekel nabízí na různých místech Prahy kolem 40 akcí, například výstavní projekt v Carolinu, rockový cyklus v hudebním klubu Vagon nebo promítání dokumentů.


Sedm dní k oživení paměti národa
24.2.2009    Mladá fronta DNES    str. 02    Praha
    (čtk)        
Praha - Připomenout období komunismu a jeho zločiny chce festival s názvem Mene Tekel. Ten odstartoval včera odpoledne demonstrací proti zlu a násilí na Staroměstském náměstí, v jejímž rámci přednesla z balkonu paláce Kinských projev předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová. Sedmidenní festival se bude odehrávat na několika místech metropole a nabídne na čtyřicet různých akcí. Mezi nimi například rockový cyklus v hudebním klubu Vagon či rekonstrukci soudního procesu s „kulačkou“ Marií Švejdovou. 

Foto autor| FOTO: ČTK - EVA KOŘÍNKOVÁ 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha



V Praze začal týdenní festival umění proti totalitě Mene Tekel
24.2.2009    novinky.cz    str. 00    kultura
    Novinky        
V pondělí 23. února začal v Praze na Staroměstském náměstí happeningem 3. ročník festivalu umění proti totalitě nazvaný Mene Tekel. Týdenní program obsahuje přednášky v Městské knihovně, besedy pro žáky základních a středních škol, konzerty rockových kapel v klubu Vagón na Národní třídě, výstavy a přednášky.

Mene Tekel pořádá občanské sdružení Umění bez bariér společně s Ústavem pro studium totalitních režimů, hlavním městem Prahou a Konfederací politických vězňů České republiky. 

Letošní ročník byl navíc zařazen jako oficiální kulturně-doprovodná akce českého předsednictví Evropské unii. Název festivalu odkazuje na biblické rčení Mene, mene, tekel, ufarsin, která hovoří o sečtení a zvážení hříchů.

Až do neděle 1. března bude k vidění okolo čtyřiceti akcí zahrnujících výstavní projekt v Karolinu. Koncerty kapel Garáž, Echt! nebo Prahrála v kartách budou na programu v klubu Vagón.Vedle kulturních akcí i fiktivní soudní proces 

Mezi zajímavá setkání patří i diskuse se sportovními legendami Ájou Vrzáňovou a Gustavem Bubníkem ve středu 25. února ve 14.00 hodin v Městské knihovně v Praze. Posluchači Právnické fakulty Univerzity Karlovy připravili rekonstrukci soudního procesu z padesátých let s kulačkou Marií Švejdovou, již bude točit Česká televize. 

Studenti práv se při této rekonstrukci budou stylizovat do jednotlivých rolí a hledat historické prameny o české justici v porotní síni Vrchního soudu Praha-Pankrác ve čtvrtek 26. února ve 14.00 hodin. Zajímavostí je, že fiktivní obnova procesu se bude točit ve stejné soudní síni, kde se konal skutečný proces s Miladou Horákovou.

Během Dnů Chorvatska, Slovinska, Litvy a Lotyšska (o víkendu 28. února a 1. března) budou mít návštěvníci ojedinělou možnost zhlédnout šokující filmové dokumenty reflektující komunistické represe ve druhé polovině minulého století. BLOG: Má Zaorálek a Palas právo účasti na oslavách výročí sametové revoluce?


URL| http://www.novinky.cz/kultura/162214-v-praze-zacal-tydenni-festival-umeni-proti-totalite-mene-tekel.html



FOTO - V KAROLINU JE K VIDĚNÍ AROGANCE MOCI. PROTI ZLU A NÁSILÍ
24.2.2009    Pražský deník    str. 01    Titulní strana
            
Foto popis| FESTIVAL. Třetí ročník mezinárodního festivalu Mene Tekel byl včera zahájen v Karolinu. Akce, která bojuje proti totalitě, zlu a násilí pro paměť národa, potrvá až do neděle. Název festivalu odkazuje na biblické Mene, mene, tekel, ufarsin, slova o sečtení a zvážení hříchů. První akcí byl včera devítidílný výstavní projekt Arogance moci. Dnes ve 13 hodin bude v Senátu zahájena vernisáž výstavy III. odboj v Československu. Dále se budou dnes v Karolinu promítat filmy V zajetí železné opony a Příběhy železné opony. Ve středu vystoupí v rockovém klubu Vagon Psí vojáci, ve čtvrtek pak bude v soudní síni Vrchního soudu na Pankráci rekonstruován skoro čtyřiapadesát let starý proces Marie Švejdové. V neděli bude program zakončen v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha ekumenickou bohoslužbou za popravené, umučené a zemřelé politické vězně. Samotná výstava v Karolinu potrvá až do 7. března.
Foto autor| Foto: Deník/Jan Handrejch
Region| Střední Čechy



OBRAZEM: Lidé si připomněli oběti komunismu
24.2.2009    zpravy.iDNES.cz    str. 00    Zprávy iDNES.cz / Domácí
    iDNES.cz, Barbora Němcová        
Lidé v celé republice uctili památku obětí komunistického režimu. Vzpomínka patřila všem, kteří byli za svobodné jednání uvězněni nebo dokonce zabiti totalitní mocí. Odhady uvádějí, že počet lidských obětí byl za dobu čtyřicetileté vlády KSČ okolo osmi tisíc.

V únoru 1948 došlo v Československu ke komunistickému převratu, zemi čekalo potlačení plurality stran a přechod od demokracie k totalitě pod vedením KSČ. Převrat proběhl mezi 17. a 25. únorem, vžilo se pro něj označení Vítězný únor.

K připomenutí únorových událostí se v úterý po celé republice konaly vzpomínkové akce. Na pražském Újezdě se pietní akt konal již posedmé, pořádalo jej sdružení Na komunisty si zvykat nechceme. Lidé se sešli také v Brně, Jihlavě, Hořicích nebo Českých Budějovicích. 

V těchto dnech probíhá také mezioborový festival Mene Tekel, v jehož rámci se konají odborná kolokvia proti totalitě, proti zlu a pro paměť národa. V Senátu probíhá například mezinárodní konference o problematice výuky novodobých dějin, v předsálí jednacího sálu Senátu je otevřena výstava připomínající československý odboj proti komunistické totalitě.


URL| http://zpravy.idnes.cz/obrazem-lide-si-pripomneli-obeti-komunismu-fkb-/domaci.asp?c=A090224_211609_domaci_ban



Mene Tekel - Festival proti totalitě, zlu a násilí opět potěžkává hříchy
23.2.2009    ct24.cz    str. 00    kultura
    ČT24        
Praha - Biblická slova o sečtení a zvážení hříchů dala název festivalu Mene Tekel, který dnes začal demonstrací na pražském Staroměstském náměstí. Třetí ročník festivalu proti totalitě, zlu a násilí chce i letos oživit paměť a varovat před novými formami prorůstání zla do společenských systémů. Festival je jednou z oficiálních akcí českého předsednictví. Do neděle 1. března, kdy Mene Tekel končí, je přichystáno na čtyřicet akcí, koncertů, výstav, přednášek a také setkání s pamětníky.

"Byl jsem odmalička vychováván k odporu proti zlu a nenávisti, ale ne k nositelům tohoto zla, ale proti zlu jako takovému," uvedl jeden z nich, Leo Žídek, předseda Konfederace politických vězňů ČR. "Jako pamětníci a svědci minulosti vyprávíme dětem, které se narodily až po roce 1989 a nemohly nic takového poznat, o tom, jaké to bylo, a vyzýváme je, aby vzaly své ideály a energii do rukou a vytvořily pro sebe i jiné lepší budoucnost," dodal Žídek v souladu s cílem festivalu - připomínat a nezapomínat.

Leo Žídek je patronem dnešního festivalového dne. Stejně jako dalších několik stovek lidí přišel dnes odpoledne na demonstraci na Staroměstském náměstí. Na závěr proslovů z balonu Paláce Kinských, například primátora Pavla Béma nebo prezidenta mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu (Inter-Asso) Jura Knezoviće, zazněla česká hymna.

Tento festival je festivalem, který má zabránit opakování komunismu a jiných totalitních režimů. Doufám, že vývoj v této zemi a také v EU napomůže ke zpracování komunistické diktatury.

Díky tomu by bylo možné zabránit návratu diktatury v jiné podobě nebo návrat alespoň zbrzdit. Nacismus a fašismus byly poraženy, ale k ´dekomunizaci´nedošlo. Stále ještě slyšíme výroky, že tato idea byla dobrá, nebyla ale dobře realizována. 

/Jure Knezović/

Součástí festivalu je i rekonstrukce soudního procesu

Pondělní program pokračuje večer dvěma akcemi: V kině Ponrepo se bude promítat cyklus dokumentů o sebeupálení Jana Palacha, v rockovém klubu Vagon se koná koncert Rockem proti komunismu, totalitě a násilí. "Koncert za ty, co se nevrátili, pro ty, co přežili, a kamarádům, aby nezapomněli", se bude opakovat až do čtvrtka.

Netradiční akcí je rekonstrukce soudního procesu s kulačkou Marií Švejdovou. Studenti Právnické fakulty UK se budou stylizovat do jednotlivých rolí. Fiktivní obnova procesu se odehraje ve stejné soudní síni, kde se konal proces s Miladou Horákovou - ve čtvrtek 26.2. od 14:00 u Vrchního soudu v Praze na Pankráci. Natáčet ho bude i Česká televize.


URL| http://www.ct24.cz/kultura/46570-mene-tekel-festival-proti-totalite-zlu-a-nasili-opet-potezkava-hrichy/



V Praze dnes začal Mezinárodní festival proti totalitě
23.2.2009    ČRo - Regina    str. 03    18:00 Události dne
            
Olga KRČKOVÁ, moderátorka
--------------------
V Praze dnes začal Mezinárodní festival proti totalitě s názvem Mene Tekel. Akce oficiálně doprovází české předsednictví v Radě Evropské unie. "Festival ode dneška do 1. března představí více jak čtyřicet projekcí, výstav a diskusí na téma totalita," říká ředitel projektu Jan Řeřicha.

Jan ŘEŘICHA, ředitel projektu
--------------------
Festival Mene Tekel se tak jmenuje proto, protože to v podstatě vychází z Bible, ze Starého zákona Mene, mene tekel, ufarsin, což bylo varování, které se objevilo podle knihy Proroctví Starého zákona Deniele Proroka na zdech krutovláce, tedy totalitního vládce jako varování před tím, že žádné činy, zvláště ty zlé, ale snad i ty dobré, by neměly zůstat bez odezvy, bez odměny, tedy ty zlé bez potrestání.


Kam dnes v Praze za kulturou?
23.2.2009    ČRo - regina.cz    str. 00    regina / denik
    Monika Babická        
Je tu nový týden a s ním i pondělní kulturní tipy. V tom prvním si budeme povídat o třetím ročníku několikadenního multikulturního festivalu Mene Tekel, který začíná právě dnes.

Součástí projektu zaměřeného proti totalitě, zlu a násilí je například demonstrace na Staroměstském náměstí. Její začátek je naplánován na 15.00. Večer se potom od 20.00 uskuteční v rockovém klubu Vagon na Národní třídě koncert skupin Prohrála v kartách, Plexis a Obří Broskev.U hudby zůstane i v následující pozvánce. Muzikálová zpěvačka a herečka Šárka Marková se totiž v klubu Blues Sklep představí se svým projektem Šansonování. Těšit se můžete na večer plný šansonů a muzikálových melodií. Hlavní aktérka tohoto projektu se netajila tím, že se velmi těší na slavnou píseň z britského hudebního představení Mento.A do třetice všeho dobrého Vám nabídneme ještě jednu hudební událost. V divadle Semafor vystoupí od 19.00 pěvecké dámské duo Two Voices. Jedná se o jedinečné spojení dvou různorodých ženských hlasů, které patří mezzosopranistce Editě Adlerové a šansoniérce Janě Richterové, která zároveň pokřtí během koncertu svou sólovou desku Mrak. Kmotry nového alba budou stálice divadla Semafor Jitka Molavcová a Jiří Suchý. Krásné pondělí Vám za Český rozhlas Regina přeje Monika Babická.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/550556



24. 02. 2009
23.2.2009    ČRo - regina.cz    str. 00    regina / sledujeme
            
Začíná třídenní mezinárodní veletrh zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení.

Pokračuje hlavní líčení s čtyřčlennou skupinou údajných bankovních lupičů, kteří mají podle obvinění na svědomí sérii ozbrojených přepadení v Praze, Plzeňském a Karlovarském kraji. Jeden z mužů čelí i obvinění z pokusu o vraždu.

Oznámení nominací na Ceny Alfréda Radoka 2008. Předávání cen se uskuteční 14. března v 16.00 v Divadle Kolowrat.

Muzikál Mona Lisa, který bude mít premiéru 4. března.

Kulatý stůl s názvem Kde seženou Češi práci? pořádá společnost JobsInPrague. Pořadatelé veletrhu Jobdays 2009 a odborníci na trh práce budou s novinářům diskutovat na aktuální otázky, které přináší vliv finanční krize na zaměstnanost v ČR a v EU.

Tisková konference Městské části Praha 10.

Briefing po jednání Rady hlavního města Prahy. Rada bude mimo jiné jednat o plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací nebo o poskytnutí příspěvku Gymnáziu Milady Horákové.

Předání ocenění v rámci Ceny ředitele krajského ředitelství policie hlavního města Prahy za rok 2008. Policisté budou oceněni v kategorii policista roku, čin roku, tým roku, manažer roku, sportovní kolektiv roku, velitel roku a veterán roku. Účastní se ministr vnitra Ivan Langer a zástupci Policejního prezídia Policie ČR.

Zahájení výstavy III. odboj v Československu.

Mezinárodní konference festivalu Mene Tekel o problematice výuky novodobých dějin v zemích Evropské unie. Spolupořadatelem je předseda Senátu Přemysl Sobotka.

Zahájení výstavy Na frontě studené války - Československo 1948 - 1956. Výstava potrvá od 25. února do 3. května.

Masopustní průvod masek a maškar na závěr pětidenního Žižkovského masopustu. Průvod se zastaví u žižkovské věže, radnice, Žižkovském náměstí a vrátí se zpět na náměstí Jiřího z Poděbrad. Slavnostní zakončení bude ve 20:30.

Vzpomínkové setkání na počest obětí komunismu. Pořádají ho organizátoři petice Na komunisty si zvykat nechceme.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/550766



Festival Mene tekel
23.2.2009    ČRo - vltava.cz    str. 00    vltava / publicistika
    Jindřich Bálek        
V Praze dnes začíná festival Mene tekel, mezinárodní festival proti totalitě, který vznikl z podnětu Konfederace politických vězňů a na kterém spolupracuje také Ústav pro studium totalitních režimů. Potrvá až do příští neděle 1. března a jeho součástí jsou besedy, výstavy, filmové projekce i koncerty. Program a záměr letošního již třetího ročníku popisuje v rozhovoru s Jindřichem Bálkem ředitel festivalu Mene tekel Jan Řeřicha.

Další informace hledejte na webových stránkách www.menetekel.cz


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/550695



Třetí ročník festivalu proti totalitě začíná v Praze
23.2.2009    ČRo 1 - Radiožurnál    str. 07    12:00 Ozvěny dne
            
Hana ALBERTOVÁ, moderátorka
--------------------
Třetí ročník festivalu proti totalitě začíná právě dnes v Praze. Přehlídka Mene Tekel odstartuje v 15 hodin. Součástí pestrého programu bude i série rockových koncertů v klubu Vagón. Mene Tekel bude česká metropole hostit až do 1. března. Podle ředitele festivalu Jana Řeřichy je tématem letošního ročníku boj mládí za demokracii.

Jan ŘEŘICHA, ředitel festivalu
--------------------
Nejdůležitější osa toho programu v podstatě začíná výstavou v Karolinu Univerzity Karlovy v krásných prostorách, ta výstava tam bude nejen ten týden, ale bude tam 14 dní, aby si ji mohli prohlédnout i děti, které v té době Praha 1 až 5 má prázdniny. Pak si myslím, každý den v městské knihovně se dějí nějaké aktivity.


V Praze začíná festival proti totalitě
23.2.2009    ČT 1    str. 04    08:00 Zprávy
            
Daniel TAKÁČ, redaktor
--------------------
Festival proti totalitě Mene Tekel začíná dnes v Praze a začíná razantně demonstrací na Staroměstském náměstí. Cílem sedmidenního festivalu není jenom připomenutí zločinů komunismu. Akce chce obecně varovat před novými formami prorůstání zla to společenských systémů. Letošní ročník je zaměřen hlavně na mladé lidi a nabídne v Praze kolem čtyřiceti akcí.


Festival Mene Tekel
23.2.2009    ČT 1    str. 25    19:00 Události
            
Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
7 dní k oživení paměti a svědomí české společnosti je podtitul třetího ročníku festivalu proti totalitě Mene Tekel. Letos chtějí akce festivalu zvlášť oslovit mladé lidi.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Přesně ve 3 hodiny muklovská hymna odstartovala na Staroměstském náměstí festival Mene Tekel. Slavnostní zahájení sledovalo 200 lidí. Akci ale narušila skupinka, která chtěla upozornit na navrácení paláce rodu Kinských a na to, že Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, pracovala pro komunistický režim.

osoba
--------------------
Spolupracovala, spolupracovala.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Vše skončilo po 30 minutách. Další akce se už obešly bez potíží. Festival Mene Tekel si klade za cíl oživit paměti lidí, aby nezapomněli na jakékoliv zlo.

Jan ŘEŘICHA, ředitel festivalu Mene Tekel
--------------------
Když se dá takhle moc některým lidem a ta moc je silnější než pravda, tak že to může končit velmi tragicky.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Varováním mají být politické vraždy. K těm prvním došlo už v roce 1949, tedy rok po komunistickém puči. Ve vykonstruovaných procesech byli jako první popraveni 4 studenti. Doplatili na řízenou provokaci Vojenského obranného zpravodajství.

Petr MALLOTA, historik, Ústav pro studium totalitních režimů
--------------------
Pro šíření toho strachu a té atmosféry strachu byly velmi důležité právě takovéto procesy.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Součástí festivalu Mene Tekel bude také rekonstrukce jednoho z mnoha komunistických procesů. Uskuteční se tady na vrchním soudu. Aktéry budou studenti právnické fakulty. Půjde o proces statkářky Marie Švejdové z Javornic na Prachaticku. Stala se obětí zvůle komunistického funkcionáře, který vedl tehdejší družstvo.

Jan ŘEŘICHA, ředitel festivalu Mene Tekel
--------------------
On přestože byl špatnej hospodář, stal se předsedou, ona tomu rozuměla víc, takže mu říkala, jak se to má dělat, no, a dostali se do nějakýho sporu.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Nakonec strávila 3 roky ve vězení a už se nikdy nesměla vrátit do rodného kraje. Podobných příběhů nabízí festival Mene Tekel víc. Skončí v neděli. Richard Samko, Česká televize.


Festival Mene Tekel
23.2.2009    ČT 24    str. 25    19:00 Události
            
Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
7 dní k oživení paměti a svědomí české společnosti je podtitul třetího ročníku festivalu proti totalitě Mene Tekel. Letos chtějí akce festivalu zvlášť oslovit mladé lidi.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Přesně ve 3 hodiny muklovská hymna odstartovala na Staroměstském náměstí festival Mene Tekel. Slavnostní zahájení sledovalo 200 lidí. Akci ale narušila skupinka, která chtěla upozornit na navrácení paláce rodu Kinských a na to, že Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, pracovala pro komunistický režim.

osoba
--------------------
Spolupracovala, spolupracovala.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Vše skončilo po 30 minutách. Další akce se už obešly bez potíží. Festival Mene Tekel si klade za cíl oživit paměti lidí, aby nezapomněli na jakékoliv zlo.

Jan ŘEŘICHA, ředitel festivalu Mene Tekel
--------------------
Když se dá takhle moc některým lidem a ta moc je silnější než pravda, tak že to může končit velmi tragicky.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Varováním mají být politické vraždy. K těm prvním došlo už v roce 1949, tedy rok po komunistickém puči. Ve vykonstruovaných procesech byli jako první popraveni 4 studenti. Doplatili na řízenou provokaci Vojenského obranného zpravodajství.

Petr MALLOTA, historik, Ústav pro studium totalitních režimů
--------------------
Pro šíření toho strachu a té atmosféry strachu byly velmi důležité právě takovéto procesy.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Součástí festivalu Mene Tekel bude také rekonstrukce jednoho z mnoha komunistických procesů. Uskuteční se tady na vrchním soudu. Aktéry budou studenti právnické fakulty. Půjde o proces statkářky Marie Švejdové z Javornic na Prachaticku. Stala se obětí zvůle komunistického funkcionáře, který vedl tehdejší družstvo.

Jan ŘEŘICHA, ředitel festivalu Mene Tekel
--------------------
On přestože byl špatnej hospodář, stal se předsedou, ona tomu rozuměla víc, takže mu říkala, jak se to má dělat, no, a dostali se do nějakýho sporu.

Richard SAMKO, redaktor
--------------------
Nakonec strávila 3 roky ve vězení a už se nikdy nesměla vrátit do rodného kraje. Podobných příběhů nabízí festival Mene Tekel víc. Skončí v neděli. Richard Samko, Česká televize.


Arcibiskup Otčenášek vzpomínal
23.2.2009    Jičínský deník    str. 03    Jičínsko
    MÍLA POUR        
V Nové Pace se v sobotu uskutečnila výroční schůze Konfederace politických vězňů 

Nová Paka/ Téměř stovku členů packé pobočky Konfederace politických vězňů České republiky a jejich hostů přivítala v sobotu na výroční schůzi ve velkém sále novopackého P centra Militkých předsedkyně pobočky Blanka Čílová. Hodnocena byla nejen činnost v uplynulém roce, ale plánovaly se úkoly pro letošek. Přítomní se v příjemném rodinném prostředí podělili o některé události. Blanka Čílová přivítala také královéhradeckého emeritního arcibiskupa Karla Otčenáška i s packým proboštem Karlem Exnerem, předsedkyni KPV ČR Naďu Kavalírovou, místopředsedu Senátu ČR Jiřího Lišku, poslance Zdenka Lhotu i mnoho dalších. Přítomný byl i Jaroslav Grosman, aktivní bojovník proti dvěma totalitním režimům, který byl loni vyznamenán prezidentem republiky Václavem Klausem. 
Emeritní arcibiskup Karel Otčenášek vzpomněl na léta utrpení a pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho lidstva. „S panem arcibiskupem jsem se setkal v padesátých letech v pardubickém vězení,“ vzpomněl packý skaut Jiří Nýdrle. 
	Předsedkyně Naďa Kavalírová zmínila, že minulost zatím nebyla správně vyhodnocena a zpracována. „Máme sice zákony, které rehabilitovaly. Chceme i satisfakci, ale bez emocí. Nikde nemluvíme o tom, že Brožová Polednová musí jít do kriminálu, to od nás nikdo neslyšel a neuslyší, myjenom chceme říkat, jak to doopravdy bylo a minulost nezkreslovat.“ 
	Připomněla i mezinárodní festival proti totalitě Mene Tekel, který bude letos probíhat v Praze od 23. února do 1. března. Je zaměřený na mládež, protože jedná o problematice výuku novodobých dějin v zemích Evropské unie. 
	Senátor Jiří Liška řekl: „Nemohu souhlasit s vyrovnáním bez emocí, ale to jediné. 
Stojím za vámi a spolehněte se, že i nadále vás budu podporovat. Rád navštěvuji tato setkání s tak hřejivou atmosférou plnou přátelství.“ Více informací a foto na www.jicinsky.denik.cz/ kpv 

Foto popis| SOBOTNÍHO SETKÁNÍ v Nové Pace se zúčastnil i emeritní arcibiskup Karel Otčenášek (vpravo).
Foto autor| Foto: Míla Pour
Region| Východní Čechy



Bývalí političtí vězni varovali mládež před návratem komunismu
23.2.2009    prazskenoviny.cz    str. 00    Pražské noviny
    ČTK        
Praha - Varovat mladou generaci před nebezpečím návratu komunistického režimu 50. let, takový je cíl třetího ročníku festivalu proti totalitě Mene Tekel, který začal v Praze. Zahájila jej Demonstrace proti totalitě, zlu a násilí, na které se na Staroměstském náměstí sešlo několik desítek lidí.
    "Pod pojmem humanistický komunismus se skrývala likvidace demokracie, ztráta všech svobod, základních lidských práv a lámání charakteru po dobu více než 40 let," uvedla z balkonu Paláce Kinských předsedkyně Konfederace politických vězňů (KPV) Naděžda Kavalírová.
    Mezi shromážděnými pod balkonem měla skupinu odpůrců, kteří rozvinuli transparent s nápisem "Naděžda Kavalírová pracovala 18 let na komunistickém ministerstvu". Kvůli tomu, že od roku 1968 pracovala na českém ministerstvu práce a sociálních věcí, Kavalírovou kritizovala už loni Zdena Mašínová, sestra bratrů, kteří s komunistickým režimem bojovali se zbraní v ruce.
    KPV vyzvala Mašínovou k omluvě za zpochybňování bezúhonnosti své předsedkyně, označila to slovy místopředsedy konfederace Františka Šedivého za snahu "hromadit podle komunistických vzorů špínu na lidi, kteří vždy sledovali zájem této země".
    Pětidenní festival Mene Tekel nabídne na různých místech Prahy kolem čtyřiceti akcí, například výstavní projekt v Karolinu, rockový cyklus v hudebním klubu Vagon a promítání dokumentů.
    Výstava v Karolinu nabízí ode dneška v několika cyklech pohledy na různé formy komunistického útlaku. Návštěvníci si mohou na velkoplošných panelech s množstvím fotografií a doprovodných textů prohlédnout příběhy lidí, kteří bojovali proti komunistickému režimu. Část výstavního bloku s názvem Překonej stěnu smrti popisuje pokusy o "proražení" železné opony a útěk na Západ. Sekce Popraveni z politických důvodů je věnovaná prvním obětem poúnorových poměrů z řad mladých lidí, kteří byli komunistickou mocí odsouzeni k trestu smrti.
    V dalších dnech se v rámci festivalu uskuteční například rekonstrukce soudního procesu s kulačkou Marií Švejdovou, který předvádějí studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V pátek festival uzavře velká ekumenická bohoslužba za popravené a umučené politické vězně.
    Festival Mene Tekel pořádají Ústav pro studium totalitních režimů, Konfederace politických vězňů a hlavní město Praha.


URL| http://www.ceskenoviny.cz/domov/praha/index_view.php?id362088



Výstava protikomunistického odboje v Senátu PČR
23.2.2009    virtually.cz    str. 00    
    POZVÁNKA        
V předsálí Jednacího sálu Senátu PČR se uskuteční v úterý 24. února 2009 ve 13 hodin vernisáž výstavy III. odboj v Československu. Výstavu, připomínající zvěrstva komunistického režimu, zde pořádají předseda Senátu Přemysl Sobotka společně s europoslancem Oldřichem Vlasákem. Účast na vernisáži přislíbila řada osobností, například předsedkyně KPV ČR Naděžda Kavalírová, senátoři, poslanci a mimo jiné také samotní účastníci protikomunistického odboje, kteří totalitní praktiky zažili na vlastní kůži. Na vernisáži vystoupí také náš přední houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Expozice, jejímž autorem je výtvarník Jan Kratochvíl, obsahuje výmluvné svědectví o systému, který pošlapal svobodu občanů. Je také výrazem poděkování přímým účastníkům III. odboje v Československu - lidem, kteří záhy rozpoznali ohrožení základních hodnot svobodného světa nastupujícím komunistickým režimem a dokázali se mu postavit.Výstava III. odboj v Československu měla premiéru v červnu 2006 v Evropském parlamentu v Bruselu, kde ji iniciovali europoslanci ODS Oldřich Vlasák, Nina Škottová a Petr Duchoň. Uspořádali ji zde společně s Konfederací politických vězňů České republiky. Výstava se stala putovní, a to nejen v České republice, ale možnost zhlédnout ji měli například i naši krajané v USA, Kanadě či Brazílii. Svoji pouť zahájila v České republice na podzim 2006 v Hradci Králové.Výstava III. odboj v Československuse v Senátu PČR uskuteční v rámci III. ročníku Mezinárodního festivalu proti totalitě MENE TEKEL a potrvá zde do 3. března 2009. Po zahájení výstavy se v úterý 24. února 2009 ve 14 hodin uskuteční v Jednacím sále Senátu PČR Mezinárodní konference festivalu proti totalitě MENE TEKEL o problematice výuky novodobých dějin v zemích Evropské unie, jejímž spolupořadatelem je předseda Senátu Přemysl Sobotka. Výstavu je možné zhlédnout po předchozí telefonické domluvě v informačním centru Senátu PČR - telefon: 257075707. Návštěvu výstavy je možné spojit i s prohlídkou Valdštejnského paláce, které končí v předsálí Jednacího sálu Senátu PČR. (Autor: Eva Veselá, tisková mluvčí poslance EP Oldřicha Vlasáka)
URL| http://www.virtually.cz/?art=18017



23. 02. 2009
20.2.2009    ČRo - regina.cz    str. 00    regina / sledujeme
            
Začíná proces se skupinou lidí viněnou z vydírání podnikatele. Mezi obviněnými je i bývalý pražský policista. Skupina po podnikateli údajně požadovala tři miliony korun.

Pokračuje hlavní líčení s čtyřčlennou skupinou údajných bankovních lupičů, kteří mají podle obvinění na svědomí sérii ozbrojených přepadení v Praze, Plzeňském a Karlovarském kraji. Jeden z mužů čelí i obvinění z pokusu o vraždu.

Pokračuje hlavní líčení v případu údajně zpronevěřených milionů z dotací Evropské unie. Obžaloba viní z podvodu a z praní špinavých peněz deset lidí, do případu jsou zapleteni i bývalí vysoce postavení státní úředníci. TK ČNB k výskytu padělaných a pozměněných peněz za rok 2008

Expozice České národní banky.

Vyhlášení a předání ceny Osobnost české fotografie 2008. Ceny udělí Asociace profesionálních fotografů.

Druhé kolo procesu s kosovským Albáncem Jetullahem Mjekiqim. Podle obžaloby v roce 2002 unesl na pokyn Radovana Krejčíře podnikatele Jakuba Konečného.

Zahájení multikulturního festivalu Mene Tekel. Festival, který potrvá do 1. března, je oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví EU a v jeho rámci se uskuteční více než 40 projekcí, výstav a diskusí.

Zahájení mezinárodní výstavy dětských a studentských výtvarných prací Můj svět v Evropě. Pod záštitou primátora ji pořádá Základní umělecká škola Jižní Město Praha 4. Výstava potrvá do 1. března.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/550080



Ponrepo uvede filmy proti totalitě
20.2.2009    Lidové noviny    str. 19    kultura
    voj        
FILM 

PRAHA Ve dnech 23. února až 1. března přivítá pražské kino Ponrepo třetí ročník mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel. Projekt, zařazený mezi oficiální doprovodné programy našeho předsednictví Rady Evropské unie, pořádá občanské sdružení Umění bez bariér. Klíčovým tématem letošního ročníku je vztah mladé generace k novodobé historii. Významný prostor bude věnován filmovým dokumentům: budou promítnuta jejich tematická pásma, doplněná odborným úvodem historika a besedou po projekci. Tematické večery jsou nazvané Pochodně svědomí (23. 2.), Skauti v Čechách (24. 2.) a Kultura v Československu pod komunistickou mocí (26. 2.), v ostatní dny budou k vidění například filmy Rok stalinské epochy (25. 2.) nebo slavná Noc nevěsty (27. 2.), uvedená v rámci pocty jejímu scenáristovi Janu Procházkovi. 



Nezapomeňte na zlo
19.2.2009    Metro    str. 04    Praha
            
Demonstrací proti totalitě, zlu a násilí začne v pondělí třetí ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Cílem týdenní akce je varovat před novými formami prorůstání zla do společnosti. 

Regionální mutace| Metro - Praha



V pondělí začne v Praze festival proti totalitě
18.2.2009    ceskenoviny.cz    str. 00    kultura
    ČTK        
Praha - Demonstrací proti totalitě, zlu a násilí začne v pondělí třetí ročník mezinárodního multikulturního festivalu proti totalitě Mene Tekel. Cílem týdenní akce je oživit paměť a varovat před novými formami prorůstání zla do společenských systémů. Letošní ročník bude zaměřen zvláště na mladé lidi. Název festivalu odkazuje na biblická slova o sečtení a zvážení hříchů, uvedl ředitel festivalu Jan Řeřicha.
    Během festivalu, jehož heslem je "Sedm dní k oživení paměti a (s)vědomí české společnosti", bude na různých místech Prahy k vidění kolem čtyřiceti akcí, zahrnujících výstavní projekt v Karolinu, rockový cyklus v hudebním klubu Vagon či promítání zajímavých filmových dokumentů.
    Program nabídne netradiční akce, ke kterým patří rekonstrukce soudního procesu s kulačkou Marií Švejdovou, na níž se podílejí studenti Právnické fakulty UK a natáčí jej Česká televize. Studenti práv se stylizují do jednotlivých rolí v procesu a jsou nuceni hledat historické prameny o české justici, tehdejších právních předpisech a dalších souvislostech.
    "Studenti veřejnosti přiblíží jeden z procesů, jaké byly v éře totality běžné. Nejedná se o velkou kauzu, ale o soud s prostou selkou, na kterém demonstrujeme zneužití moci slabými a neschopnými jedinci," vysvětlil Řeřicha. Podle něj je rovněž zajímavý fakt, že fiktivní obnova procesu se natáčí ve stejné soudní síni, kde se konal proces s Miladou Horákovou.
    Za pozornost podle ředitele festivalu stojí Dny Chorvatska, Slovinska, Litvy a Lotyšska, během nichž mají návštěvníci možnost zhlédnout filmové dokumenty reflektující komunistické represe ve druhé polovině minulého století. V rámci slovinského odpoledne tak bude představen snímek Děti z lágru Petrička, vyprávějící o koncentračním táboře pro potomky nepohodlných osob, zřízeném v padesátých letech v komunistické Jugoslávii.
    Festival zahrnuje také řadu setkání se zajímavými osobnostmi. Jedním z nich bude i diskuse se sportovními legendami Ájou Vrzáňovou a Gustavem Bubníkem, která se uskuteční v Městské knihovně na Mariánském náměstí. "Na poslední chvíli se nám přihlásil také bývalý osobní trenér běžce Emila Zátopka, který byl za komunismu uvězněn," přidal Řeřicha osobnost, jež není uvedena v programu.
    Celou akci zakončí v pátek 27. února velká ekumenická bohoslužba za popravené a umučené politické vězně.
    Festival Mene Tekel spolupořádají Ústav pro studium totalitních režimů, Konfederace politických vězňů ČR a Hlavní město Praha. Cílem akce je připomenout období komunismu a jeho zločiny.


URL| http://www.ceskenoviny.cz/kultura/index_view.php?id=361134



V pondělí začne v Praze festival proti totalitě
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    ČTK        
Praha - Demonstrací proti totalitě, zlu a násilí začne v pondělí třetí ročník mezinárodního multikulturního festivalu proti totalitě Mene Tekel. Cílem týdenní akce je oživit paměť a varovat před novými formami prorůstání zla do společenských systémů. Letošní ročník bude zaměřen zvláště na mladé lidi. Název festivalu odkazuje na biblická slova o sečtení a zvážení hříchů, uvedl ředitel festivalu Jan Řeřicha.
    Během festivalu, jehož heslem je "Sedm dní k oživení paměti a (s)vědomí české společnosti", bude na různých místech Prahy k vidění kolem čtyřiceti akcí, zahrnujících výstavní projekt v Karolinu, rockový cyklus v hudebním klubu Vagon či promítání zajímavých filmových dokumentů.
    Program nabídne netradiční akce, ke kterým patří rekonstrukce soudního procesu s kulačkou Marií Švejdovou, na níž se podílejí studenti Právnické fakulty UK a natáčí jej Česká televize. Studenti práv se stylizují do jednotlivých rolí v procesu a jsou nuceni hledat historické prameny o české justici, tehdejších právních předpisech a dalších souvislostech.
    "Studenti veřejnosti přiblíží jeden z procesů, jaké byly v éře totality běžné. Nejedná se o velkou kauzu, ale o soud s prostou selkou, na kterém demonstrujeme zneužití moci slabými a neschopnými jedinci," vysvětlil Řeřicha. Podle něj je rovněž zajímavý fakt, že fiktivní obnova procesu se natáčí ve stejné soudní síni, kde se konal proces s Miladou Horákovou.
    Za pozornost podle ředitele festivalu stojí Dny Chorvatska, Slovinska, Litvy a Lotyšska, během nichž mají návštěvníci možnost zhlédnout filmové dokumenty reflektující komunistické represe ve druhé polovině minulého století. V rámci slovinského odpoledne tak bude představen snímek Děti z lágru Petrička, vyprávějící o koncentračním táboře pro potomky nepohodlných osob, zřízeném v padesátých letech v komunistické Jugoslávii.
    Festival zahrnuje také řadu setkání se zajímavými osobnostmi. Jedním z nich bude i diskuse se sportovními legendami Ájou Vrzáňovou a Gustavem Bubníkem, která se uskuteční v Městské knihovně na Mariánském náměstí. "Na poslední chvíli se nám přihlásil také bývalý osobní trenér běžce Emila Zátopka, který byl za komunismu uvězněn," přidal Řeřicha osobnost, jež není uvedena v programu.
    Celou akci zakončí v pátek 27. února velká ekumenická bohoslužba za popravené a umučené politické vězně.
    Festival Mene Tekel spolupořádají Ústav pro studium totalitních režimů, Konfederace politických vězňů ČR a Hlavní město Praha. Cílem akce je připomenout období komunismu a jeho zločiny.


URL| http://www.ceskenoviny.cz/domov/praha/index_view.php?id361134
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CLASSICAL 

Prague Philharmonia Altrichter, conductor; Pecková, mezzo-soprano. Works by Schubert, Mahler. Dvořák Hall, Rudolfinum, at 7:30 Czech National Symphony Orchestra Pešek, conductor; Sato, soprano. Works by Mahler. Smetana Hall, Obecní dům, at 7:30 Trio Nuevo Atrium at 7:30 Prague Conservatory Concert Němcová, conductor; Šindelář, bassoon. Works by Weber, Strauss, Smetana, Gounod. 
Martinů Hall, Lichtenstein Palace, at 7:30 Svěcený, violin; Klaus, guitar Works by Paganini, Gragnini, Giuliani. Violino at 7:30 

OPERA 

The Barber of Seville by Rossini. State Opera at 7 

DANCE 

Swan Lake by Greve, Tchaikovsky. 
	National Theater at 7 Magic Circus by Schorm. Laterna magika at 8 

THEATER 

English Lover by Duras. Kolowrat 
	at 7 Picasso by Hatcher. Ungelt at 8 

JAZZ, ROCK, ETC. 

Tanya Tagaq Akropolis at 7:30 Hot Line Agharta at 9 Cirkus ponorka Balbínova at 8 Fabrik Blues sklep at 9:30 Slávek Janoušek; Luboš Vondrák 
	Carpe Diem at 8 Petr Zeman Jazz Quintet Charles 
	Bridge Jazz Club at 9:15 Roman Pokorný and Blues Box 
	Heroes Ungelt at 9 Robert Balcar Trio U staré paní at 9 Šteflíčková, Burian; Konvrzek 
	Kaštan at 8 Ivo Cíl Trio Metropolitan at 9 Marcel Flemr Band U malého Glena 
	at 9:30 Old Timer’s Jazz Band Reduta at 9 Comme Ci, Comme Ca Salmovská at 7:30 

CLUBS 

Keks Vagón at 9 Znouzectnost Rock Café at 7:30 Hip Hop Lovers Chateau Rouge at 9 

OTHER 

Bohemian Carnevale: Theatrion Clam-Gallas Palace at 10 a.m. 
Commedia dell’Arte Clam-Gallas Palace at 10 a.m. Salon ClamGallas Palace at 3 p.m. Buoir Clam-Gallas Palace at 3 p.m. 
Camera Carnevale Clam-Gallas Palace at 3 p.m. 

Thursday 

CLASSICAL 

Prague Symphony Orchestra Axelrod, conductor; Ženatý, violin; Boni Pueri. Works by Bartók, Kachaturian, Bernstein. Smetana Hall, Obecní dům, at 7:30 Talich Chamber Orchestra Kahánek, piano. Works by Mozart, Mendelssohn-Bartholdy. Martinů Hall, Lichtenstein Palace, at 7:30 Marková, soprano; Klánský, piano Works by Mozart, Puccini, Bizet. 
Hamu Concert Šuslík, viola. Works by Schubert, Martinů, Kodály. 
Gallery, Lichtenstein Palace, at 7:30 Schonert, violin Chodovská tvrz at 7 

OPERA 

The Kiss by Smetana. National 
	Theater at 7 Tosca by Puccini. State Opera at 7 

DANCE 

Urbanite Laterna magika at 8 

THEATER 

Love Letters by Janáček. Kolowrat 
	at 7 Artuš by Buchty a loutky. Švandovo 
	divadlo at 7 Leaving by Havel. Archa at 8 

JAZZ, ROCK, ETC. 

Sunflower Caravan Roxy at 7 Jiří Hála Jazz Project Agharta at 9 Blue Brothers Blues sklep at 9 Cabaret Red 3 Carpe Diem at 8 Doublefish Charles Bridge Club at 
	9:15 Luboš Andršt Blues Band Ungelt 
	at 9 Jakub Zomer Trio U staré paní at 9 Radio Rock Zone Birthday Lucerna 
	Music Bar at 7:30 The Senior Swingers Metropolitan 
	at 9 Filip Gondolán Band U malého 
	Glena at 9:30 Matěj Benko Quartet Reduta at 9 Jakub Šafr Quartet, Petra 
	Erneyeiová Salmovská at 8 Ahmed má hlad Vagón at 9 Timudej, Potrubí Rock Café at 7:30 

CLUBS 

DJ Tossit Jet Set at 9 French Kiss Chateau Rouge at 9 Beatskip Styx at 9 

OTHER 

Bohemian Carnevale: Theatrion Clam-Gallas Palace at 10 a.m. Salon Clam-Gallas Palace at 3 p.m. Budoir Clam-Gallas Palace at 3 p.m. Camera Carnevale Clam-Gallas Palace at 3 p.m. Hot Chocolate Clam-Gallas Palace at 5 p.m. Aperitif Clam-Gallas Palace at 7:30 p.m. 

Friday 

20 

CLASSICAL 

Hamu Concert Horehledová, flute. Works by Schullhoff, Bach, Taffanel. Gallery, Lichtenstein Palace, at 7:30 

OPERA 

Madame Butterfly by Puccini. State Opera at 7 

DANCE 

Urbanite Laterna magika at 8 Swan Lake by Tchaikovsky, Greve. National Theater at 7 

THEATER 

Don Juan by Moliere. Estates 
	Theater at 7 Old Directors – We Got Him! by 
	Vedral. Kolowrat at 7 Leaving by Havel. Archa at 8 Marriage Play by Albee. Ungelt at 7 

JAZZ, ROCK, ETC. 

The Rasmus Lucerna Music Bar 
	at 7:30 Let It Roll Abaton at 8 Martin Brunner Trio Agharta at 9 Irish Dew Balbínova at 8 Letouni Soumraku Blues sklep at 9 Martin Hejnák, Duo Quaoar, Filip 
	Prahl Carpe Diem at 8 Alice Springs Blues Band Charles 
	Bridge Club at 9:15 Luboš Andršt Blues Band Ungelt 
	at 9 Miriam Bayle Band U staré paní 
	at 9 Pop ’80s and ’90s Video Party 
	Lucerna Music Bar at 7:30 The Senior Swingers Metropolitan 
	at 9 Connection U malého Glena at 9:30 Future Line: Toneless, Inpeace 
	Akropolis at 7:30 Impuls Reduta at 9 Marw Salmovská at 8 Five o’clock Tea, Le Garden Rock Café at 7:30 

CLUBS 

’80s and ’90s Video Party Futurum at 9 
Krausberry Vagón at 9 Bush Roxy at 10 Let It Roll Abaton at 9 DJ Tall, DJ Tossit Jet Set at 9 M. Y. Music Chateau Rouge at 9 Big Break Boutique Styx at 9 

OTHER 

Bohemian Carnevale: Theatrion Clam-Gallas Palace 10 a.m. 
Salon Clam-Gallas Palace 3 p.m. Budoir Clam-Gallas Palace 3 p.m. Camera Carnevale Clam-Gallas Palace 3 p.m. Hot Chocolate Clam-Gallas Palace 5 p.m. Aperitif Clam-Gallas Palace 7:30 p.m. 

Saturday 

21 

CLASSICAL 

Czech Philharmonic Válek, conductor; Pondělíček, viola. Works by Smetana, Lukáš, Dvořák. Dvořák Hall, Rudolfinum, at 3 and 7 p.m. Prague – Brno Trio Foerster Hall 
	at 4 Hamu Concert Paříková, viola; Kubánková, violin; Mašlan, cello. Gallery, Lichtenstein Palace, at 7:30 Barbara Maria Willi, harpsichord; Veverka, oboe Works by Couperin, Rameau, Benda. 
Martinů Hall, Lichtenstein Palace, at 10:30 a.m. 
Prague String Soloists Pospíšil, violin. Works by Vivadli, Dvořák, Tchaikovsky. Staircase, National Museum, at 6 

OPERA 

Opera 2009: The Makropulos Case by Janáček. National Theater at 7 Fledermaus by Strauss. State Opera at 7 

DANCE 

Urbanite Laterna magika at 8 

THEATER 

Snow Queen by Andersen. Estates 
	Theater at 2 and 7 Blanka Bohdanová Evening 
	Kolowrat at 7 Kingfisher by Douglas. Ungelt at 7 

JAZZ, ROCK, ETC. 

Pussycat Dolls Tesla Arena at 8 Karel Růžička Trio Agharta at 9 Eggnoise La Fabrika at 9 Neúspěšný atlet Balbínova at 8 Tony Viktora Group Blues sklep 
	at 9 Jananas Carpe Diem at 8 Luboš Andršt Blues Band Charles 
	Bridge Club at 9:15 Alice Springs Blues Band Ungelt 
	at 9 Matej Benko Quintet U staré paní 
	at 9 Pop ’80s and ’90s Video Party 
	Lucerna Music Bar at 7:30 The Senior Swingers Metropolitan 
	at 9 Vojtěch Eckert Trio U malého 
	Glena at 9:30 Masopust; The Beatles Revival, The Rolling Stones Revival Akropolis at 7:30 Senior Dixieland Reduta at 9 Ordo Rosarius Equilibrio, In Slaughter Natives, Vestigal Rock Café at 7:30 

CLUBS 

’80s and ’90s Video Party Futurum 
	at 9 Queen Revival Vagón at 9 Zen Roxy at 10 Suffer Chateau Rouge at 9 

OTHER 

Bohemian Carnevale: Salon Clam-Gallas Palace at 3 p.m. 
Budoir Clam-Gallas Palace at 3 p.m. Camera Carnevale ClamGallas Palace at 3 p.m. Warm Up Old Town Square at 3:30 p.m. Triumf Old Town Square at 4 p.m. Masque Carnevale Zlatá Praha Restaurant at 6 p.m. Crystal Ball Clam-Gallas Palace at 8:30 p.m. 

Sunday 

22 

CLASSICAL 

Gabriela Demeterová Žofín at 7 Hamu Concert Mašlanová, violin. 
Works by Mozart, Brahms. Gallery, Lichtenstein Palace, at 7:30 Vítová, Hájková, piano Works by Dvořák, Smetana. Staircase, National Museum, at 6 

OPERA 

Opera 2009: Don Giovanni by Mozart. Performed by Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. Estates Theater at 7 A Walk Worthwhile by Suchý, Šlitr. 
	National Theater at 4 and 8 Nabucco by Verdi. State Opera at 7 

DANCE 

Cocktail 008 Laterna magika at 8 100 Wounded Tears by Fruček, Kapetanea. Ponec at 8 

JAZZ, ROCK, ETC. 

Laibach – The Art of the Fugue Archa 
	Theater at 8:30 Jiří Stivín and Co. Agharta at 9 Ilf Petrov Balbínova at 8 Jazz It Out Blues sklep at 9 Swing Cheek Carpe Diem at 8 Luboš Andršt Blues Band Charles 
	Bridge Club at 9:15 Marek Šmaus Quartet Ungelt at 9 Josef Vejvoda Trio U staré paní 
	at 9 Ivo Cíl Trio Metropolitan at 9 UMG Jazz Jam Session U malého 
	Glena at 9:30 Šavle meče Reduta at 9 

CLUBS 

Led Zeppelin Revival Vagón at 9 Music Bar Rock Café at 7:30 Nedělej biograf Styx at 9 

OTHER 

Bohemian Carnevale: Family Masque Brunch Žofín Garden at 11 a.m. Salon Clam-Gallas Palace at 3 p.m. Budoir ClamGallas Palace at 3 p.m. Camera Carnevale Clam-Gallas Palace at 3 p.m. Children Cabinet ClamGallas Palace at 3 p.m. 

Monday 

23 

CLASSICAL 

Bezpalcová, accordion Works by Frescobaldi, Janáček, Hoskawa. Atrium at 7:30 Prague String Soloists Pospíšil, violin. Works by Vivaldi, Dvořák, Mozart. Staircase, National Museum, at 6 

DANCE 

It Is Not Allowed in the Station by Veselé skoky. Divadlo v Celetné at 8 100 Wounded Tears by Fruček, 
	Kapetanea. Ponec at 8 Swan Lake by Tchaikovsky, Greve. National Theater at 7 

THEATER 

David and Goliath by Štech. Estates 
	Theater at 7 Vlasta Chramostová Evening 
	Kolowrat at 7 Dorotka by Frydrychová. Švandovo divadlo at 7 

JAZZ, ROCK, ETC. 

Limited Edition Agharta at 9 Jiří Schmitzer Balbínova at 8 Chansons Blues sklep at 9 Petr Zeman Jazz Quintet Charles 
	Bridge Club at 9:15 Doublefish Ungelt at 9 Beata Hlavenková U staré paní at 9 Jazz Spirit Quartet Metropolitan 
	at 9 Stan the Man Bohemian Blues 
	Band U malého Glena at 9:30 Josef Vejvoda Trio Reduta at 9 Martina Trchová, Karolína 
	Skalníková Salmovská at 7:30 Music Bar Rock Café at 7:30 Vojtěch Eckert Trio Chodovská tvrz at 7 

CLUBS 

Mene Tekel Fesitval: Echt!, 
	Garage Vagón at 9 Free Mondays Roxy at 10 Next Life, Upejr, Kombucha, Yarrdesh Chateau Rouge at 9 

OTHER 

Bohemian Carnevale: Theatrion Clam-Gallas Palace at 10 a.m. 
Salon Clam-Gallas Palace at 3 p.m. Budoir Clam-Gallas Palace at 3 p.m. Camera Carnevale Clam-Gallas Palace at 3 p.m. 

OUT OF TOWN 

Mimichiri Brno, Boby Centrum, at 8 Playzone Styx at 9 

Tuesday 

24 

CLASSICAL 

Bohuslav Martinů Piano Quartet Leichner, piano; Matoušek, violin; Peřina, viola. Works by Dvořák, Suk, Martinů. Sts. Šimon and Jude Church at 7:30 Trpceski, piano Works by Chopin, Debussy, Prokofiev. Dvořák Hall, Rudolfinum, at 7:30 Mišpacha Atrium at 7:30 Hamu Concert Mochanová, flute. 
Works by Bach, Rejcha, Martin, Chačaturjan. Martinů Hall, Lichtenstein Palace, at 7:30 Tichá, soprano; Sedláček, tenor Works by Mozart, Verdi, Puccini. Staircase, National Museum, at 6 

OPERA 

Cosi fan tutte by Mozart. State Opera at 7 

DANCE 

100 Wounded Tears by Fruček, 
	Kapetanea. Ponec at 8 Graffiti by Andera, Kout. Laterna magika at 8 

THEATER 

Small Inventory: Dance over the Fence by Svobodová. Archa at 6:30 Small Inventory: Zlatý Diviš by 
	Satyricon. Alfréd ve dvoře at 7 Mikveh by Galron. Estates Theater 
	at 7 Love Letters of Janáček by Friel. Kolowrat at 7 

JAZZ, ROCK, ETC. 

Beatfest Lucerna at 7:30 Maximo Park Roxy at 7 Rhythm Desperados Agharta at 9 Jiří Cerha Balbínova at 8 Martina Trchová Blues sklep at 9 Jan Budař Carpe Diem at 8 Doublefish Charles Bridge Club at 
	9:15 Petr Zeman Jazz Quintet Ungelt 
	at 9 Jakub Zomer Trio U staré paní at IMT Smile Lucerna Music Bar at 
	7:30 Jitka Vrbová, MJB Quartet 
	Metropolitan at 9 Zeuritia U malého Glena at 9:30 The Sads, Tower of Dudes 
	Akropolis at 7:30 František Kop Quartet Reduta at Ester Kočičková Salmovská at 7: Gariq, Broumband Rock Café at 7:30 

CLUBS 

R’n’B Chateau Rouge at 9 Tuesday Psyform Styx at 9 

OTHER 

Bohemian Carnevale: Salon ClamGallas Palace at 3 p.m. Budoir Clam-Gallas Palace at 3 p.m. 
Camera Carnevale Clam-Gallas Palace at 3 p.m. Candelion Kampa at 5 p.m. Adieu ClamGallas Palace at 7 p.m. 

Wednesday 

25 

CLASSICAL 

Prague Symphony Orchestra Kout, conductor; Piemontesi, piano. 
Works by Wagner, Prokofiev, Beethoven. Smetana Hall, Obecní dům, at 7:30 Eret, violin; Hlinka, piano Works by Grieg. Suk Hall, Rudolfinum, at 5:30 

OPERA 

Le nozze di Figaro by Mozart. 
	Estates Theater at 7 Carmen by Bizet. State Opera at 7 

DANCE 

Small Inventory: Stolování by Komárek. Alfréd ve dvoře at 7 Small Inventory: Hidden Landscape by Steyeart. Ponec at 8 Small Inventory: Little Death by Laštovková, Svobodová. La Fabrika at 8 Graffitti by Bubeníček, Kuneš, Zuska. Laterna magika at 8 

THEATER 

Small Inventory: Dance over the Fence by Svobodová. Archa at 8 The Grandmother by Němcová. 
	National Theater at 7 The English Lover by Duras. 
Kolowrat at 7 

JAZZ, ROCK, ETC. 

Bittová, Mráz, Viklický, Tropp: Moravian Gems Rudolfinum at 7:30 Tony Allen Afrobeat Orchestra Akropolis at 7:30 Soulrise – Misha Lucerna Music 
	Bar at 7:30 Rhythm Desperados Agharta at 9 Radek Tomášek Balbínova at 8 Freetekjazzman Blues sklep at 9 If-Kaa Carpe Diem at 8 Kara Ben MC Futurum at 9 The Blues Wave Charles Bridge 
	Club at 9:15 Crossroads Ungelt at 9 Vít Švec Trio U staré paní at 9 Delta Quartet Metropolitan at 9 Rene Trossman Band U malého 
	Glena at 9:30 Big Band Zelinky Reduta at 9 Mene Tekel Festival: Psí vojáci 
	Vagón at 9 Road Side Mary, Living Room, The Pure Rock Café at 7:30 

CLUBS 

Sindre Bjerga Chateau Rouge at 9 Beatskip Súecial Styx at 9 

UPCOMING 

ROCK, POP, ETC. 

Incognito Lucerna Music Bar, March 2 Nazareth People’s House Hall, March 4 Eagles of Death Metal Lucerna Music Bar, March 13 Avishai Cohen Akropolis, March 15 Tony Lakatos Akropolis, March 16 Habib Koité Akropolis, March 23 Merzbow, Birds Build Nests 
	Underground Archa, March 24 Thriller Congress Center, April 2 Ondřej Havelka and the 
	Melody Makers Great Hall, Lucerna, April 4 The Subways Lucerna Music Bar, April 6 Sven Vath Mecca, April 10 US3 Lucerna Music Bar, April 14 The Dhol Foundation Roxy, April 16 Pasion de Buena Vista Congress Center, April 19 Butthole Surfers Archa, April 22 Fanfare Ciocarlia Akropolis, April 23 Tina Turner O2 Arena, April 27 Nicole Cabell Obecní dům, April 29 Jethro Tull Congress Center, May 31 and 
	June 1 Depeche Mode Slavia, June 25 B. B. King Tesla Arena, July 15 Madonna Chodov, August 13 

CLASSICAL 

Prague Symphony Orchestra David Kalhous, piano recital Works by Bartók, Janáček, Ligeti, Schumann. Rudolfinum, Feb. 28 Czech Philharmonic Kalman, conductor Beethoven’s Missa Solemnis. Rudolfinum, Feb. 26 and 27 Czech National Symphony 
	Orchestra Marcello Rota conducts the music of Nino Rota. Obecní dům, March 11 State Opera Feb. 26—Death in Venice by 
	Britten Feb. 27—Swan Lake by 
	Tchaikovsky (ballet) Feb. 28—Aida by Verdi March 1—Death in Venice by 
	Britten March 3—Phantom of the 
	Opera (ballet) National Theater Feb. 26—Aida by Verdi Feb. 27—The Kiss by Hubička Feb. 28—The Devil and Kate 
	by Dvořák Feb. 28—La traviata by Verdi March 1—Jenůfa by Janáček 

Foto popis| 

Foto popis| From Finland, The Rasmus bring Black Roses and other treats to Lucerna Feb. 20. 
Foto autor| COURTESY PHOTO 
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Odvolací jednání ve sporu pražské nemocnice na Bulovce a rodičů dvanáctiletého Martina, který má po operaci v roce 2000 poškozený mozek. Obvodní soud pro Prahu 8 přiřkl rodičům odškodné ve výši 12 milionů korun.

Úřad městské části Praha 5: témata: Smíchovský masopust & Den městské části Praha 5 (21 .až 22. 2. 2009), Den otevřených dveří MČ Praha 5 (21. 2. 2009), vzdělávací kurz pro seniory ve spolupráci s MP, předávání záslužných medailí MČ Praha 5 (20.2.2009), ocenění nejlepších pracovníků záchranných složek za rok 2008, rozpočet MČ Praha 5 na rok 2009.

Jednání Rady městské části Praha 2.

Slavnostní odhalení plakety Stavba roku, udělené k Ceně primátora hlavního města Prahy ateliéru Ladislava Šalouna v rámci soutěže Stavba roku.

Podpis česko-saského memoranda o zkvalitnění železničního spojení Praha - Berlín.

Oficiální představení vítěze výběrového řízení na dodávku autobusů za účasti primátora Pavla Béma, tiskového mluvčího magistrátu Jiřího Wolfa, generálního ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy Martina Dvořáka a tiskového mluvčího dopravního podniku Ondřeje Pečeného. Na Mariánském náměstí před budovou magistrátu bude přistaven nový autobus k prohlídce.

Multikulturní festival Mene Tekel. Festival, který se koná od 23. února do 1. března, je oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví EU a v jeho rámci se uskuteční více než 40 projekcí, výstav a diskusí.

Nemocnice s poliklinikou v Praze v Italské ulici představí nově rekonstruované pracoviště RTG a své další plány.

Sraz amerických historických vojenských vozidel na podporu výstavby amerického radaru protiraketové obrany v Brdech.

Zahájení výstavy výtvarníků Toyen (Marie Čermínová) a Josefa Šímy v galerii Moderna. Potrvá do 5. dubna.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/548766



Jan Horal – O ideálech
15.2.2009    Český dialog    str. 09    aktuality
    Martina Fialková        
* Pane Horale, jak jste se podílel na vzniku tohoto filmu? 

	Radami, informacemi, které jsem mohl jeho tvůrcům poskytnout o té době. Zejména pak o atmosféře první republiky, kterou legionáři do značné míry utvářeli. Víte, já jsem se narodil brzy po první světové válce, je mi osmdesát šest. Můj otec, jeho přátelé, mnozí moji učitelé byli legionáři... to byly generace, které nás vychovávaly. Když mi bylo pět, přišel jsem do Sokola. Možná, že největší ztráta pro dnešní společnost je právě ten Sokol a sokolský duch, v němž nás tito lidé vedli odmalička. Dal mi nejvíc k tomu, že jsem byl schopen se pak ve druhém odboji za války (v Británii) postavit na zadní - a když bylo zapotřebí, bojovat. A přitom nebýt egoistou. Víte, pomoc Sokola byla naprostým základem, pilířem tehdejší výchovy k odolnosti, dobré fyzické kondici, ale hlavně také k lásce a úctě k vlastnímu národu a republice. V ideál sobody, poctivosti a užitečnosti práce pro Československou republiku věřili legionáři, tehdejší českoslovenští politici i občané – a v duchu těchto ideálů pro tuto republiku vychovávali děti a mládež a byli jí vzory. 

* Jak jste tedy viděl legionáře tehdy jako mladý kluk? 

	Historie mne odjakživa zajímala. Táta mi říkal, když chceš pochopit přítomnost, musíš znát minulost. Chodli k nám jeho kamarádi a vyprávěli... A mne velmi zajímalo, proč ti lidé, kteří šli do války v rakouskouherské uniformě, přešli na druhou stranu. Velká skupina Čechů je považovala zpočátku skutečně za dezertéry. Ta situace se měnila až v průběhu, kdy lidé pochopili, že je to příležitost ukázat světu, kdo jsou Češi, a že jsou schopni a ochotni bojovat za ideály nové republiky, o kterou šlo. Zpočátku ale neměli zdaleka jednoznačnou podporu veřejnosti. 

* Nepřipadalo vám, že je škoda, že se přípravy tohoto filmu nechopili Češi? Že to museli udělat Američani? 

	Vidíte, ted´jste to vlastně řekla! Ten film mohli vytvořit jen lidé, kteří mají dojem, že vznik československých legií bylo něco mimořádného. Kteří mají ještě ideály. Vypadá to, že naši lidé je jakoby ztratili. 

* 

Já myslím, že je ale i dnes mezi mladými lidmi dost výjimek, jsou i ti, kteří se o historii zajímají a jsou i čestní mladí lidé s ideály... dnes je myslím například dobře vychovává Skaut, který je docela rozšířený, nemyslíte? 

	Ale kdepak, podívejte se kolik je skautů, a kolik bylo tehdy sokolů! A hlavně, skauting je mezinárodní a nevěnoval a nevěnuje zdaleka tolik pozornost těm národním hodnotám, spíše sportu a čím dál více zábavě. Je pozitivní, ale dnes aby děti přitáhl, snaží se být hlavně zábavou. Já bohužel vidím, že obecně nyní panuje nezájem mladé generace o svoji minulost, nejen u nás, ale v celém západním světě. Neříkám to rád, ale západní svět je v naprosté dekadenci. 

* Co s tím? Je něco takového, jako film o hrdinných legionářích lékem? 

	Víte, život se zakládá ať chceme nebo ne na boji. Ale nové generace neumí bojovat za svá práva a budoucnost. Bojovat nebo se namáhat se nenosí. A ono to ani není třeba! Jenže kultura, která přestala bojovat, se stává dekadentní a spěje ke svému zániku. To není nic nového, to je zánik tolika kultur před naší. Po druhé světové válce západní svět žil lépe a lépe a zapomněl na to, že jsou i mimomateriální hodnoty. Zapomněl na ideje. I naše společnost zapomněla na to, jak se to stalo, že může žít lépe. A že měla ještě před 19 lety ideály. A to mohou českoslovenští legionáři v tomhle optimistickém americkém filmu alespoň trochu připomenout. 

***

Plk. Ing. Jan Horal, MBE, nositel řádu Francouzské čestné legie, Válečného kříže 39-45, Medaile za chrabrost Po okupaci Čech a Moravy odešel ve svých 16 letech do exilu. Do řad československé armády se dobrovolně přihlásil na Středním východě. V červenci 1943 se v rámci jednotky přesunul do Velké Británie a byl zařazen do Československé samostatné obrněné brigády. Během jejího nasazení u Dukerque byl vážně zraněn. Po vyléčení a návratu do Československa vystudoval obor strojního inženýrství. Po komunistickém převratu emigroval do Švédska. Po pádu komunismu se vrátil do Čech. Významný mecenáš válečných veteránů. (vizitka Jana Horala dle podkladů festivalu Mene tekel) 

Foto popis| Přejímání praporů dál nečitelně 
Foto popis| Rozdávání praporů 2. divizi 



Rendez-vous s Marcelou Vandrovou
11.2.2009    ČRo - Brno.cz    str. 00    brno / doporucujeme
    Marcela Vandrová        
Opět nás navštíví autoři knihy Mlynáři od Babic - Miroslav Kasáček a Luděk Navara. Bavit se budeme nejenom o III. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel.

Pořad Rendez-vous vysíláme od 14:00. Změna programu vyhrazena.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/545396




