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Proč a jak vznikla tato výstava
let od vzniku Československa
K
100
aždé výročí je dobrou příležitostí k zastavení a ohlédnutí se;
a letos se jich sešlo hned několik. Připadalo nám důležité
připomenout si i na tomto místě roky, které daly vzniknout zemi,
v níž dnes žijeme, a které ji také uvrhly na dlouhých čtyřicet let do
nesvobody a totality. Období komunistické diktatury zmařilo nebo
bolestně poznamenalo životy mnohým lidem i v našem okolí, a my
to možná ani netušíme.

Nechali jsme tedy vyprávět pamětníky, kteří chodí do našeho
kostela, a ze střípků jejich příběhů jsme začali skládat tuto mozaiku.
Můžeme v ní zahlédnout něco z tíživosti oné doby. Ne snad abychom
naříkali nad minulostí nebo někoho litovali, ale spíš proto, abychom
pochopili, že do tohoto příběhu patříme. Poznání minulosti nás může
naučit brát na sebe odpovědnost za přítomnost a budoucnost. Snad
k tomu přispěje i tato výstava.

70
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		 let od nástupu komunistické totality

			 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy
vedené Sovětským svazem

P. Pavel Pola OCD
Klášter Pražského Jezulátka

Here we allow witnesses of these events who attend our church
to tell the story. We have knitted together a bigger story from
these threads. In it, we feel some of the heaviness of the era. Our
objective was not to complain about the past or feel sorry for
anyone. Instead we want to understand that we all belong in this
story. Learning about the past teaches us to take responsibility
for the present and for the future. We hope this exhibition will
contribute to that lesson.
P. Pavel Pola OCD
Church of the Infant Jesus of Prague

Oběd s arcibiskupem
Helena Skleničková *1936
Žije na Malé Straně a do kostela Pražského Jezulátka chodí od roku
1992. Vyrůstala spolu se šesti sourozenci na pražském Zlíchově.
Její babička byla jednou zakládajících členek Svazu katolických
žen a její maminka pak jeho členkou. I Helena byla později aktivní
v mnoha katolických spolcích, v době komunistické totality již
nutně tajných. Své biřmování má ve vzpomínkách navždy spojené
s pražským arcibiskupem Josefem Beranem. Přijala jej, stejně jako
mnoho dalších biřmovanců, nedlouho po válce, v jubilejním roce
sv. Vojtěcha.

„P

Why and how we created this exhibition
years since the foundation of 							
E
100 Czechoslovakia
very anniversary is a good opportunity to pause and reflect. This
year there are several of them. Here, in this place, we also think it
is important to remember the different years that forged the country
we live in today. It is also important to recall the years that lead our
country into 40 long years of totalitarianism and loss of freedom.
The period of communist dictatorship marred or painfully scarred
the lives of many of the people around us in ways that we may not
even be aware of.

Lunch with the Archbishop
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o válce bylo takové velké nadšení pro Sovětský
svaz. A tak měli někteří lidé strach, že budou
komunisti vládnout i u nás. Uvědomila si to i církev
svatá, tu hrozbu, že by si na ni mohli došlápnout. Proto
začal arcibiskup Beran narychlo organizovat biřmování
po celé republice. Dokonce i na náměstích, aby se to
celé stihlo. Přijel i k nám a všechny nás bez přípravy
obiřmoval. Byla tam spousta dětí, mně bylo 12 let.
Maminka ho šla pozdravit, jako za ten Svaz katolických
žen. Podala si s ním ruku a řekla: „Nepřišel byste k nám
na oběd?“ On jí odpověděl: „Rád. Já se tady pobavím
s bratry a pak k vám přijdu.“ A skutečně přišel.
Dodnes mám vzpomínku na biřmování spojenou s tak
nečekanou návštěvou!“

Helena Skleničková *1936
Helena lives in Malá Strana and has attended the Church of the
Infant Jesus since 1992. She grew up in Prague-Zlíchov with her six
siblings. Her Grandmother was one of the founding members of
The Union of Catholic Women. Her Mum was also later a member.
Helena too was later an active member of many catholic groups.
During the communist totalitarian period, these groups were by
necessity, secret. In her memories, her confirmation is forever
connected with Josef Beran, the Archibishop of Prague. She was
confirmed together with many others shortly after the War, on the
950th anniversary of St Vojtech (St. Adalbert of Prague).

„T

here was such a big excitement for the Soviet
Union after the war. But some people were
worried the communists would rule in our country too.
The Holy Church also realised the threat; a communist
government could come down heavily on the Church.
That’s why Archbishop Beran started hastily organising
confirmations all over the country. To get it all done
in time, people were even being confirmed in public
squares. He came to us to and confirmed us all without
any preparation. There were a lot of people. I was 12.
My Mum went to greet him on behalf of the Union
of Catholic Women. She shook hands with him and
said: „What about coming for lunch to our place?“. He
answered: “I would like to. I will have a word with the
brothers and will come to your place after that.“ And he
did come. Until today, my memory of my confirmation
is connected with this unexpected visit!“

O dva roky později byl pražský arcibiskup Josef Beran, který za války
prožil tři roky jako vězeň nacistů v koncentračním táboře v Dachau,
internován pro změnu komunistickou tajnou policií. 16 let byl
držen na různých místech v republice a nesměl se stýkat s lidmi ani
vykonávat úřad arcibiskupa. V roce 1965 mu státní moc v souvislosti
se jmenováním kardinálem povolila vycestovat do Říma, bez
možnosti návratu. Nedovolili mu tehdy ani se rozloučit a naposledy
navštívit katedrálu. Zemřel v roce 1969 v Římě. V dubnu 2018 byly
jeho ostatky převezeny zpět do Prahy a pohřbeny v katedrále sv. Víta,
jak si sám kardinál Beran přál.

The Archbishop of Prague, Josef Beran, had spent three years in the
Dachau concentration camp as a prisoner of Nazis during the war.
Two years after Helena’s confirmation he was interned again; this
time by the communist secret police. He was held at various places
around the country for 16 years. He was not allowed to meet people
or perform the office of Archbishop. In 1965 the state allowed him
to travel to Rome in order to be appointed as a Cardinal, but he was
forbidden from returning. He was not allowed to say farewell or visit
the cathedral for a final time. He died in Rome in 1969. In April 2018,
in accordance with his wishes, his remains where brought back to
Prague and buried in St. Vitus cathedral.

Přání dnešní mladé generaci:
„Aby poslouchali hlavně všechna tahle vyprávění a uvědomili
si, v jakém blahobytu žijí. Aby si vážili přístupu ke vzdělání,
ke komunikaci, že mohou do ciziny, že se setkají s tolika lidmi
ve světě.“

Hopes for the today’s young generation:
„Above all, I hope they will listen to all these stories and
reflect on the affluence they enjoy. Appreciate access to
education, communication, the ability to travel abroad and
meet so many people.“

1950
Students‘ Sanctuary
Studentské útočiště
Josef Kopeček *1936
Dětství a mládí prožil poblíž Písecké brány na dnešní třídě Milady
Horákové. Na Malou Stranu se přistěhoval s manželkou v roce
1968. Už dříve zde ale studoval na zdejším Nerudově gymnáziu v
Hellichově ulici. To se v době vrcholících politických procesů stalo
útočištěm studentů, kteří by jinde kvůli svému „nevhodnému“
původu nemohli studovat.

„M

alostraňákem se cítím od studentských roků
– tedy téměř sedmdesát let. Když v roce
1950 rušili některá gymnázia, zrušili i Benešovo
reálné gymnázium v Dejvicích, kam jsem chodil až do
sexty. Poslední dva roky jsem nastoupil do Nerudova
gymnázia na Malé Straně. Měl jsem to z domova
nejblíž. A byl tam skvělý ředitel, doktor Ota Pokladník.
Byl sice v KSČ, ale přesvědčeným komunistou zjevně
nebyl. Kryl, co mohl. U něj našla útočiště spousta
studentů, které by jinde z kádrových důvodů nepřijali.
Bylo to v době nejtvrdších politických procesů. Asi
hodně riskoval. Když jsme se pak hlásili na vysoké
školy, snažil se nám pan ředitel napsat co nejpříznivější
posudky, aby nám pomohl. Byl to dobrý člověk, za ta
léta jsem si na něj často vzpomněl.“

I díky příznivému posudku ředitele Pokladníka se Josef Kopeček
dostal na vysokou školu, kde vystudoval dějiny umění a historii. Se
svou ženou Marií se seznámil, když dělal ještě jako student průvodce
na hradě Český Šternberk. Po svatbě dostal v práci výpověď a zákaz
pracovat v celém Středočeském kraji. V Praze mohl začít pracovat až
v roce 1969.

Přání dnešní mladé generaci:
„Aby pěstovali ctnosti – lásku k Bohu, lidem, rodině, vlasti. A
aby poznávali historii naší země.“

1980

Meeting after 40 years

Setkání po 40 letech

Josef Kopeček *1936

Marie Kopečková *1941

During his childhood and youth, Josef lived near the Písecká Gate
close to today’s Milada Horáková street. He moved to Malá Strana
with his wife in 1968. Earlier he had studied here at the Neruda
secondary school in Hellichova street. During the times of political
trials this school became a sanctuary for students who were not
permitted to study at other schools due to their „inappropriate“
origins.

Ve farnosti žije spolu s manželem od roku 1968. Pochází ze šlechtické
rodiny Šternberků. Kvůli svému původu a sourozencům v emigraci
byla těsně před maturitou v roce 1957 vyloučena z gymnázia.
Dostala zákaz dalšího studia kdekoli v republice a byla okamžitě
nasazena jako zemědělská dělnice na státní statek.

„I

have felt a citizen of Malá Strana since my student
years - that is almost seventy years. When some
secondary schools where closed in 1950, the Beneš
secondary school in Dejvice was dissolved too. At that
time, I was in the sixth class there. I started studying at
the Neruda school in Malá Strana two years before my
graduation. It was the closest school to my house. The
Director, Dr. Ota Pokladník, was an amazing person.
Even though he was a member of the communist party,
he was obviously not a committed communist. He gave
sanctuary to many students who would not have been
accepted elsewhere for political reasons. That was in the
times of harshest political show trials. He was probably
risking a lot by doing this. Later, when we applied to
universities, the Director helped us by trying to give us
the most favourable reports he could. He was a good
man. I have often remembered him in my life.“
Thanks at least in part to a favourable report from Director
Pokladník, Josef Kopeček was accepted to university. He graduated
in Art History and History. He met his wife Marie while he was a
student, working as a guide at Český Šternberk castle. After his
wedding, he was fired from his job and banned from working in the
Central Bohemia region. The ban was cancelled in 1969.

Hopes for the today’s young generation:
„Cultivate virtues - love God, people, family, and your
country. Learn about the history of our country.“

„T

ehdy hrozilo, když jste nepracovali, že vás obviní
z příživnictví. Bylo to jako vězení, nebylo úniku
– leda do dolů nebo do stavebnictví. Pak jsem našla
práci alespoň ve sklárně, opět jako pomocná dělnice.
Žádná sláva, ale pořád lepší než zemědělství, kde se
všechno dělalo ručně, žádná technika. Z továrny mě
propustili, až když jsem oznámila, že se vdávám. Byla
jsem nejmladší z devíti dětí, a tak jsem jako poslední
zůstala se stárnoucími rodiči. Někteří sourozenci
emigrovali v roce 1948, další pak po roce 1968.
V osmdesátých letech mě poprvé pustili na návštěvu za
bratrem do Mnichova. Jednou jsem byla sama v jeho
bytě a najednou se tam objevil další můj bratr, Emanuel.
Neviděli jsme se 40 let. On si mě pamatoval jako
sedmiletou holčičku. Podíval se na mě a říká: „Prosím
tě, kde máš copánky?“

Marie Kopečková *1941
Marie and her husband have lived in this parish since 1968. She
is a member of the Šternberk aristocratic family. Because of her
aristocratic origins and the fact that her siblings had emigrated,
she was dismissed from secondary school immediately prior to
her graduation in 1957. She was banned from studying at any
other school in the country and was immediately conscripted as an
agricultural worker on a state farm.

„I

n those days, there was a threat you would get
convicted of sponging if you didn’t work. It was
like a prison, there was no escape – except maybe into
the mines or building industry. Later, I at least found
work in a glass factory, again as a menial worker.
It was not fantastic but still better than agriculture
where everything was being done manually, without
machinery. I was fired from the factory when I
announced my marriage. I was the youngest of nine
children. Being the youngest, I stayed with our ageing
parents. Some siblings emigrated in 1948, others after
1968. In the 80s I was allowed to visit my brother in
Munich for the first time. Once I was in his flat alone
and suddenly my other brother Emanuel turned up. We
had not seen each other for 40 years. He remembered
me as a seven years old little girl. He looked at me and
said: „Please, where are your plaits?“

Marie se snažila co nejvíce pomáhat svým rodičům. Maminka
neměla žádný důchod, tatínek dostával 321 korun měsíčně. V roce
1965 se její rodiče odstěhovali do Vídně ke svým dětem. Marie
s manželem Josefem zůstali v Čechách. V roce 1968 se přistěhovali
na Malou Stranu do bytu, který rodině patřil už před válkou a teď
zůstal po emigraci bratra Zdeňka prázdný. Nastěhovat se mohli jen
díky sousedům. Ti sami riskovali, když Kopečkovým svědčili, že v bytě
již dávno bydlí, jinak by ho rodině komunistické úřady zabavily.

Marie was trying to help her parents as best as she could. Her Mum
did not receive any retirement money, her Daddy was getting 321
Crowns a month. The parents moved to be with their children in
Vienna in 1965 but Marie and her husband Josef stayed in Bohemia.
They moved to Malá Strana in 1968. They moved into a flat that
had remained empty after her brother Zdeněk emigrated. They
succeeded in this only thanks to their neighbours who took a great
risk by testifying that they had been living in the flat themselves for
a long time. The flat would otherwise have been confiscated from
the family.

Přání dnešní mladé generaci:
„Těm mladým? Propánakrále! No aby tomu všemu
nepropadli. Já se za ně modlím a říkám, Pane Ježíši, drž
je pevně za ruku.“

Hopes for the today’s young generation:
„To the young ones? Oh my goodness! Well, don’t make your
lives just about consumerism. I pray for them and say, Lord
Jesus, hold their hands firmly.“

Střelba na mostě
A Shooting on the Bridge

1968

Ludmila Burgrová *1955
Vyrůstala v Praze-Košířích, na Malou Stranu se přestěhovala po
svatbě. 21. srpen 1968 ji zastihl na návštěvě u babičky na Moravě.
V noci vyplněné hřmotem tanků a letadel se z rozhlasu dozvěděli,
že Československo obsazují vojska Varšavské smlouvy. S tatínkem se
hned ráno vydali na cestu domů do Prahy.

„V

šude vládlo takové divné rozčilení a chaos.
Chytili jsme nějaký vlak, který nás dovezl jen na
okraj Prahy a dál už nejel. Potřebovali jsme se dostat
přes město domů, ale nejezdily ani tramvaje. Nějaký
pán nás svezl svým autem na nábřeží, kde už stály
tanky a dál se jet nedalo. Museli jsme se nějak dostat
přes řeku. Táta měl dva kufry. Já kufr a tašku, bylo
mně 13 let, ale vůbec jsem tu tíhu nevnímala. Táta
kdysi studoval v Sovětském svazu vojenskou školu,
a tak uměl opravdu hodně dobře rusky. Podařilo se
mu s těmi ruskými vojáky domluvit a oni nás pustili
přes Palackého most. Pamatuju si, že jsme na něm
byli úplně sami. Když jsme byli asi tak v půlce, začala
se najednou ozývat ze sousedního mostu střelba.
Hrozně jsem se bála a začala jsem utíkat. Táta křičel:
„Neutíkej, neutíkej!“ ale přitom běžel se mnou. Střelba
se začala ozývat i blíže k nám. Doběhli jsme na druhou
stranu i s těmi kufry v rukou. Tam jsme se schovali
v postranních ulicích.“

Ludmila Burgrová *1955
Ludmila grew up in Prague Košíře and moved to Malá Strana after
her wedding. The Warsaw Pact invasion of 21 August caught her
visiting her Granny in Moravia. In a night filled with swarms of tanks
and planes, she learned from the radio that Czechoslovakia was
being invaded. Ludmila and her father set off to return to Prague
first thing in the morning.

„A

strange anger and chaos was present
everywhere. We caught a train that brought us
to the edge of Prague but did not go any further. We
needed to get home through the city, but the trams
were not running. A man gave us a lift in his car to
the embankment. Tanks were already there, and we
couldn´t drive any further, but we had to get over
the river somehow. My Dad had two suitcases. I had
a suitcase and a bag. I was 13. Suddenly I no longer felt
the weight of the suitcase at all. My Dad had studied at
a military school in the Soviet Union, so his Russian
was really very good. He managed to talk to the Russian
soldiers and they let us go across Palackého bridge. I
remember we were crossing completely on our own.
When we were maybe in the middle, shots rang out
from the next bridge over. I was terribly frightened and
started to run but my Dad shouted „Don’t run! Don’t
run!“ He was running after me. We started to hear
shooting closer to us. We reached the other side of the
bridge with the suitcases still in our hands. We hid in
the side streets.“

Ludmile se i s tatínkem nakonec podařilo dostat šťastně domů. Její
otec byl první Čechoslovák, který se stal nositelem titulu doktor
vojenských věd z prestižní válečné škole v Leningradě. Během
čistek prováděných komunisty po roce 1968 vyhozen z armády
kvůli nesouhlasu s přítomností okupačních vojsk. Ludmila nemohla
z kádrových důvodů studovat gymnázium, vyučila se tedy krejčovou.
Až později při zaměstnání jí bylo umožněno večerně studovat střední
školu.

Fortunately, Ludmila and her father managed to get home in the
end. Her father was the first Czechoslovak with a doctorate from the
prestigious Military School in Leningrad. After 1968 he was sacked
from the army during a communist purge - he did not agree with the
presence of the occupying troops. As a result, Ludmila was not able
to attend secondary school. She qualified as a dressmaker instead.
She was later allowed to take secondary school evening classes while
working.

Přání dnešní mladé generaci:
„Já bych jim přála, aby měli kolem sebe opravdové
společenství, nejen přes počítače. Tam má každý milion přátel
a nakonec je v tom sám.“

Hopes for the today’s young generation:
„I would like them to build a real community around
themselves, not just through computers. Everybody today has
millions of friends but in the end, they are alone.“

1959

Návštěva uvězněného otce
Visiting a Father in Prison
Petr Burgr *1953

Petr Burgr *1953
Narodil se a vyrůstal na Malé Straně. Jeho děda s babičkou zde měli
cukrárnu, kterou jim komunisté na začátku padesátých let sebrali.
O pár let později byl jednoho brzkého rána zatčen Petrův otec. Po
šesti týdnech samovazby byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen
a trest si pak odpykával na Pankráci. Tady pětiletý Petr zažil tzv.
návštěvu rodiny odsouzeného.

„S

maminkou a sestrou jsme čekali v místnosti
plné lidí, hluku a dětského pláče. Jako když je
plné nádraží cestujících, co čekají na zpožděný vlak.
Dveře se otevřely a my vešli do sálu rozděleného
dlouhým stolem, za kterým seděli odsouzení, vždy od
sebe oddělení bachařem, takže každý vězeň měl svého
dozorce. Otce měla na starosti dozorkyně. Návštěva
probíhala a já si všimnul, že jeden vězeň má na klíně
malé dítě. Ukázal jsem to rodičům. Otec se obrátil
na dozorkyni a zeptal se jí, zda si mě může také vzít
k sobě. Už to mě překvapilo. Proč se můj tatínek ptá
cizí ženy, zda si mě může vzít na klín? „Ne, ten už je
velkej,“ prohlásila rezolutně dozorkyně. A světe div se!
Můj tatínek, do té doby pro mě nejvyšší autorita, tu cizí
paní poslechnul a na klín si mě nevzal.“
Otec Petra Burgra byl ve vykonstruovaném procesu v roce 1959
odsouzen na tři roky vězení za ohrožení hospodářství republiky.
Důvodem byla snaha státní moci dostat do kriminálu stavební
profese, aby měl kdo projektovat stavby, na kterých následně
pracovali odsouzení muklové.
Otcovo zatčení, následné domovní prohlídky a jeho věznění
převrátily na ruby život celé rodiny. Maminka, do té doby
v domácnosti, musela nastoupit na stavbu jako pomocná dělnice.
Koncem roku 1960 byl Petrův otec podmínečně propuštěn, v roce
1971 bylo jeho odsouzení oficiálně prohlášeno za justiční omyl.

Přání dnešní mladé generaci:
„Přál bych jim, aby měli povědomí o tom, co ta republika za
těch 100 let prožila, protože ono se to dost opakuje.“

Petr was born and grew up in Malá Strana, where his grandparents
had a sweet shop. The shop was confiscated by the communists
at the beginning of the 1950s. Early one morning some years
later, Petr’s father was arrested. After six weeks in solitary he was
sentenced at a show trial. He served his sentence in Pankrác prison.
This is where Petr, as a five year old, experienced a ‘visit of the
family of the convict’.

„I

was waiting with my Mum and sister in a room
full of people. It was noisy and children were
crying. It was like a train station full of people waiting
for a delayed train. The door opened, and we entered
a hall divided by a long table. The convicts were sitting
at the table with a prison guard between each of them,
so every prisoner had their own guard. A female
guard was in charge of my father. During the visit I
noticed that one of the prisoners had a child on his
lap. I pointed this out to my parents. My father turned
to the guard and asked her if he could also put me on
his lap. That in itself surprised me: Why is my Daddy
asking a strange lady if he can put me on his lap? She
responded tersely “No, he is not little anymore!“ And
wonder of wonders! My Daddy, up to then my highest
authority, obeyed this strange woman and did not put
me on his lap.“
Petr Burgr’s father was sentenced to three years in prison in 1959
at a show trial for ‘threatening the republic’s economy’. The true
reason was a state objective to imprison members of the building
professions, who would then plan building projects on which
the convicts later worked. His father’s arrest, subsequent home
searches, and his imprisonment upended the life of the entire family.
His Mummy, who until then had been a housewife, was forced to
take a job as a menial worker on a building site. At the end of 1960,
Petr’s father was released on parole, in 1971 his sentence was
officially recognised as a judicial error.

Hopes for the today’s young generation:
„I would like the young generation to understand what the
Republic has been through in the last 100 years - because
history keeps repeating.“

1971

Dary pro soudruha Stalina
Gifts for Comrade Stalin

1949

Elisabeth Lobkowicz * 1947

Milada Kubistová *1936

Milada Kubistová *1936
Pochází z pražského Smíchova. V dětství a mládí se věnovala atletice,
později k ní s manželem vedli i své děti. Navštěvovala gymnázium
v Hellichově ulici, odmaturovala tu ale už na tzv. jedenáctiletce,
na kterou se škola po reformě v roce 1953 spolu se všemi
československými gymnázii musela přeměnit. Jako každá mladá
dívka měla i ona své velké dětské přání.

„P

ořád jsem se učila plést a chtěla jsem si sama
udělat svetr. Neustále jsem přemlouvala
maminku, no ale po válce prostě nebylo z čeho. Když
mně bylo 12 let, šli jsme se školou do Veletržního
paláce. Byla tam výstava darů pro Stalina, který měl
zanedlouho 70. narozeniny. Školy se tam musely chodit
dívat povinně. Celé přízemí bylo zaplněné dary od
škol, od podniků, prostě ze všech oblastí. A jak jsme
to obcházeli, najednou jsem to uviděla – hromada
vlny. Ale tak nádherné pravé vlny! A ty barvy, to vidím
do dneška! Byl to dar pro Stalina! A my s maminkou
páraly svetry po sourozencích, abych si to aspoň
vyzkoušela…“

Výstava darů ve Veletržním paláci byla součásti propagandistického
šílenství, které rozpoutali vládnoucí komunisti v souvislosti se
sedmdesátými narozeninami generalissima Stalina. „Dary svědčí
o oddanosti našeho lidu vůdci a učiteli všech pracujících,“ hlásal
dobový tisk. Část darů byla skutečně přepravena do Sovětského
svazu. Kde nakonec skončila ona krásná vlna, je otázkou.

Přání dnešní mladé generaci:
„Přála bych všem větší klid a důkladnost v tom, co dělají.“

Výlet na Mars

Milada comes from Smíchov in Prague. In her childhood and youth,
she did athletics. Later, she and her husband introduced it to their
children. She attended the secondary school in Hellichova street. She
graduated after completing ‘eleven year studies’ – a new schooling
system introduced to all Czechoslovak secondary schools after the
1953 reform. Like every young girl, she had a big dream.

„I

was always teaching myself how to knit and I
wanted to knit my own jumper. I constantly asked
my Mum to find me something to knit from, but after
the war there was nothing. When I was 12, I visited
the Veletržní palace with my school. There was an
exhibition of gifts for Stalin for his forthcoming 70th
birthday. It was compulsory for schools to go and see
it. The entire ground floor was filled with gifts from
schools and companies with all different kinds of
products. As we were walking through, suddenly I saw
it – a pile of wool. It was beautiful real wool! I can still
see the colours today! It was a gift for Stalin! And me
and my Mum had to unknit jumpers from my siblings
so that I would at least be able to try knitting...“

Narodila se v Paříži do francouzské šlechtické rodiny. S manželem
Jaroslavem, pocházejícím z českého rodu Lobkowiczů, se seznámila
v červenci 1968 v Německu. Od roku 1971 žili společně v Mnichově,
Jaroslav jako manžel cizinky na tzv. vystěhovalecký pas. I pod
vlivem jeho vyprávění toužila uvidět na vlastní oči jeho vlast, která
začala procházet obtížným obdobím tzv. normalizace – opětovným
utužováním komunistické vlády v zemi.

„J

á jsem poprvé navštívila Československo v roce
1971. Chtěla jsem vidět, jak to vypadá. Hranici
mezi východem a západem a vůbec všechno. Bylo to
pro mě jako výlet na Mars. Tak jsem na to koukala.
Manželovi příbuzní byli rezignovaní. Pořád říkali: „To
není tak špatný.“ Báli se, byli jako rukojmí. Zvlášť ti,
kdo měli příbuzné na Západě. Už se ani nepokoušeli nic
dělat, věděli, že to je ztracené. Po těch letech už to ani
nezkoušíte. Zámek, který rodině patřil a ze kterého je
po komunistickém převratu vyhodili, byl zavřený. Park
také. Nikdo nevěděl, co je uvnitř. Příbuzní vzpomínali,
jak museli v roce 1951 ze zámku odejít. Vystěhovali
je do bývalé lobkovické kanceláře. Takže tam nebyla
kuchyně, ani koupelna. Neměli se kde umývat, prát
museli chodit do řeky.“

The exhibition of gifts in Veletržní palace was a part of a program
of crazy propaganda launched by the ruling communists to mark
the 70th birthday of Generalissimo Stalin. The contemporary press
announced that: „The gifts evidence the devotion of our people to
our leader and to the teacher of all working people“. Only some
of the gifts were actually delivered to the Soviet Union. What
happened to the beautiful wool is an unanswered question.

Rodina Lobkowiczů dostala zámek v Křimicích na Plzeňsku zpět
v rámci restitucí v roce 1994. Fakticky ho ale od státu mohli převzít
až v roce 2007. Budova byla ve velmi zdevastovaném stavu a vnitřní
vybavení zničené nebo rozkradené. Lobkowiczové začali s rozsáhlými
opravami a dnes zámek slouží mimo jiné k různým kulturním účelům
i pro veřejnost. Elisabeth žije na Malé Straně od roku 1995 a od té
doby chodí pravidelně do kostela Pražského Jezulátka. Česky se učila
společně se svým synem.

Hopes for the today’s young generation:
„I wish everyone more peace and thoroughness in what
they do.“

Přání současné mladé generaci:
„U nás chybí elity. Tak bych nám všem přála lidi, kteří jsou
schopní se nebát a nasadit pro dobrou věc třeba i svůj život.“

Trip to Mars
Elisabeth Lobkowicz *1947
Elisabeth was born in Paris into a French aristocratic family. She met
her husband Jaroslav in 1968 in Germany. He comes from the Czech
Lobkowicz family. After 1971 they lived together in Munich. Jaroslav,
as the husband of a foreigner, had a so called ‘emigrant passport’.
After hearing so many stories from Jaroslav, Elisabeth longed to
see his country with her own eyes. At the time Czechoslovakia was
going through the difficult ‘normalisation’ period – recementing
communist rule.

„I

visited Czechoslovakia for the first time in 1971.
I wanted to see how it looked. I wanted to see the
border between the East and the West, I wanted to see
everything. It was like a trip to Mars for me. That’s how
I saw it. My husband’s relatives were resigned to the
situation. They kept on saying: „It’s not so bad.“ They
were frightened. They were like hostages. Especially
the ones who had relatives in the West. They were not
trying to do anything anymore; they knew it was all
lost. After so many years you don’t even try any more.
The chateau that belonged to the family and from which
they were thrown out after the communist takeover
was closed. The park was closed as well. Nobody knew
what was inside. The relatives recalled how they had
had to leave the chateau after 1951. They were moved to
the former Lobkowicz office. There was no kitchen, not
even a bathroom. They did not have anywhere to wash,
they had to do their laundry in the river.“
The chateau in Křimice in the Pilsner region was returned to the
Lobkowicz as part of the restitution process in 1994. In reality,
they were not able to take over the chateau from the state until
2007. The building was in a devastated condition and the interior
furnishings had been destroyed or stolen. The Lobkowicz family
embarked on vast reconstruction. Today the chateau hosts various
cultural events and is also open to the public. Elisabeth has lived
in Malá Strana since 1995. She has regularly attended the Prague’s
Church of the Infant Jesus since then. She has learnt Czech together
with her son.

Hopes for the today’s young generation:
„Elites are missing here. I would like all of us to have people
around us who are able to overcome fear and are willing even
to risk their lives for important things.“

1977

Síla strachu

Protest

The Power of Fear

Jaroslava Šiktancová *1954

Jaroslava Šiktancová *1954
Vyrůstala v Praze na Novém Městě. V malostranské farnosti žije od
roku 1991. Po gymnáziu se rozhodla pro studium na DAMU, kde se
věnovala divadelní režii. V roce 1977 zasáhla do jejího života Charta
77 – neformální protestní iniciativa, která vyzývala k dodržování
základních lidských práv v tehdejším Československu.

„K

dyž jsem podepsala Chartu 77, studovala jsem
ještě pořád DAMU. Byla jsem na praxi ve
Vinohradském divadle. Tam se podepisovala komunisty
organizovaná Anticharta. Vzpomínám si, jak za mnou
přišel jeden z mých pedagogů a řekl: „Tak a tady
zase podepíšeš tohle, ne?“ Odmítla jsem to. Na první
výslech mě příslušníci Státní bezpečnosti předvedli
až po několika měsících. Výslechy ale nakonec trvaly
celý rok. Mezitím mě ze školy vyhodili. Nebýt jednoho
kamaráda - herce, který písemně protestoval proti
mému vyloučení, tak bych ani později neměla doklad,
že mě vyhodili kvůli Chartě. V jeho dopise i odpovědi
rektora se slovo Charta jasně objevilo. Jinak by to
otevřeně neřekli. Kárná komise totiž konstatovala, že
jsem „zaujala negativní postoje a setrvala jsem na nich.“

Jaroslava Šiktancová nemohla po podpisu Charty 77 dostudovat,
ani dál vykonávat svoje povolání – divadelní režii. Pracovala na
různých místech jako uklízečka. V polovině 80. let zvažovala emigraci,
nakonec se ale rozhodla zůstat, když poznala svého budoucího
manžela. Po revoluci, v roce 1990 dokončila DAMU, kde později
začala učit herectví.

Přání dnešní mladé generaci:
„Přála bych všem, aby měli štěstí potkat v životě autoritu,
kterou by mohli přijmout – a aby to byla autorita dobrá.“

Jaroslava grew up in Prague-Nové Město. She has been living in the
Malá Strana parish since 1991. After graduating from secondary
school, she decided to study at DAMU (the Theatre Faculty of the
Academy of Performing Arts in Prague) where she specialised in
theatre direction. Charta 77 affected her life in 1977. This was an
informal protest initiative that called for the respect for human
rights in the then Czechoslovakia.

„W

hen I signed Charta 77, I was still studying at
DAMU. I was doing my practical training at
Vinohrady theatre. The communists were circulating
an organised ‘Anti-charta’ there. I remember one of my
teachers coming to me and saying: „And now you will
sign this one here, won’t you?“ I refused. I was taken
for the first interrogation by the State police after just
a few months. The interrogations lasted a whole year. In
the meantime, I was expelled from school. If it weren’t
for an actor friend who protested against my dismissal
in writing, I wouldn’t have any proof I was kicked out
for signing the Charta. The word Charta was clearly
mentioned both in his letter and also in the answer of
the rector. They wouldn’t have said it openly otherwise.
The disciplinary commission stated that „I have
adopted negative attitudes and maintained them.“

Jaroslava Šiktancová was not allowed to finish her studies after
signing Charta 77. She could also no longer work in her occupation;
theatre direction. Instead, she worked at various places as a cleaner.
She was considering emigration in the middle of 80s. In the end,
she decided to stay after meeting her future husband. After the
revolution she finished DAMU and started teaching acting.

Hopes for the today’s young generation:
„I would like everybody to be lucky enough to meet an
authority in their life they can accept - and I would like it to
be a good authority.“

1972

Petr Šiktanc *1958
Petr Šiktanc *1958
Vyrůstal v Holešovicích, ale studoval gymnázium Jana Nerudy
v Hellichově ulici, které také v 70. letech zůstávalo otevřené
i kádrově nevyhovujícím studentům. Jeho tatínek – básník,
překladatel a novinář Karel Šiktanc – vystupoval po roce 1968
otevřeně proti totalitnímu režimu. Musel proto opustit zaměstnání
a živil se manuální prací. Svá díla nesměl publikovat. Petr chtěl
studovat filosofii a historii, zkoušel se hlásit i na práva. Kvůli
protirežimní aktivitě svého tatínka ale nebyl ke studiu přijat.

„V

deváté třídě jsem měl oblíbeného pedagoga
– dějepisáře. To byl bezvadný chlap. Měl nás
i na tělocvik, učil nás baseball a byl tak prozápadně
orientovaný. Byl to takový vzor, my jsme ho milovali.
A pak přišla hodina dějepisu, kde začal probírat
události roku 1968. Mně bylo 14 let a to jsem
jenom zíral! Předvedl absolutně prorežimní výklad.
O přestávce mi řekl, abych za ním přišel do kabinetu.
Tam mi řekl, ať se nezlobím, že to tak musel říkat a
abych pozdravoval tatínka. Neumím si představit, co
by ho mohlo donutit, aby o tom takhle mluvil. Musel to
být nějaký strach. Když jsem později shodou okolností
také chvíli učil, poznal jsem, že k tomu člověka vlastně
nikdo přímo nenutil. Dělal to vlastně sám od sebe,
z nějakých přehnaných obav. Začal jsem přemýšlet,
kam až může člověk ze strachu dojít.“

Petr grew up in Prague-Holešovice. But studied at Jan Neruda
secondary school in Hellichova Street. This school was unusual in
accepting ‘politically inappropriate’ students even during the 1970s.
His father, the poet, translator and journalist Karel Šiktanc, openly
spoke against the totalitarian regime. As a result, he had to leave his
job and do manual work for living. He was not allowed to publish his
work. Petr wanted to study philosophy and history, he also tried to
apply to law school. However, he was not accepted to any university
because of his Daddy’s anti-regime activities.

„I

had a favourite teacher in the ninth grade. My
history teacher was a great guy. We had PE with
him, he taught us baseball, he was pro-western. He was
a role model for us and we loved him. Then the time
arrived for the history lesson where we covered the
events of 1968. I was 14 and I just stared! He delivered
a completely pro-regime lecture. During the break he
told me to come and see him in the teachers’ office,
where he told me not to be angry. He told me that
he had to say it like that and to say hello to my Dad.
I can’t imagine what could have forced him to speak
like he did. It must have been some kind of fear. As it
happened, I also taught later for some time. I learnt
that nobody directly forced anybody. People acted from
their own will, founded in exaggerated fear. I began to
think about how far fear can force a man.“

Petr pracoval před revolucí jako kulisák a závozník. Po roce 1989
mohl začít publikovat prózu i poezii, působil jako redaktor v denících
Prostor a Telegraf a v časopisu Týden. Dnes znovu pracuje u divadla.

Before the revolution, Petr worked as a stagehand and a truck
driver’s assistant. After 1989 he was able to start publishing prose
and poetry. He also worked at the Prostor and Telegraf dailies and at
Týden magazine. Today he once again works in the theatre.

Přání dnešní mladé generaci:
„Přeji každému, aby v sobě měl touhu po pravdě a potřebu
vnitřní čistoty. To jsou moc důležité věci.“

Hopes for the today’s young generation:
„I would like everybody to have a longing for the truth and
a need for inner cleanliness. These are very important things.“

Osudová léta Fateful Years
2018 ...
1993
1989
1977

Československo se rozděluje na samostatnou
Českou republiku a Slovenskou republiku
pád komunistického režimu v Československu
– tzv. Sametová revoluce

Charta 77 – petice upozorňující na
nedodržování lidských práv v Československu

21. 8. 1968

Československo obsazují vojska
Varšavské smlouvy v čele se
Sovětským svazem; končí veškeré reformy a postupně nastupuje
tzv. normalizace – opětovné utužování komunistické totality

1967/68

Pražské jaro – nastupuje reformní křídlo komunistické strany, 		
rodí se změny směřující k demokratizaci režimu

60.léta
50. léta
1948

postupně se uvolňuje 		
politická situace

období vykonstruovaných 				
politických soudních procesů

komunisté definitivně přebírají moc
v Československu, nastupuje totalita

15. 3. 1939
1938

nacistické Německo obsazuje
zbytek Československa

Mnichovská dohoda, Československo je nuceno
odstoupit pohraniční území Německu

1918

konec 1. světové války, rozpadá se Rakouskouherská monarchie, vzniká Československo

2018 ...
1993
1989
1977

Vytvořil/Created by

Czechoslovakia divides into independent 			
Czech and Slovak Republics
the fall of communism in Czechoslovakia - 		
the ‘Velvet Revolution’

Charta 77 – a petition describing violation
of human rights in Czechoslovakia

21 August 1968

Czechoslovakia is occupied
by Warsaw Pact troops lead
by the Soviet Union; all reforms end, the so called ‘Normalization’ period
gradually begins: a retightening of communist totalitarianism

1967/68
1960‘s

		 The Prague Spring – the reforming wing of communist party takes power;
		 birth of changes which ultimately lead to a democratic regime

Klášter Pražského Jezulátka
Church of the Infant Jesus of Prague
Na přípravě výstavy spolupracovali/These people cooperated on the exhibition:
Petr Buchta, Hana Říhová, Jana Šamánková

Děkujeme/Thanks
Děkujeme všem devíti pamětníkům,
že nám dali nahlédnout do svých životních příběhů.
We would also like to thank our nine witnesses
for giving us this special glimpse into their life stories.
Děkujeme M & J Turnbull za překlad do angličtiny.
Thanks to M & J Turnbull for translation to English.

gradual liberalisation of the 		
political environment

1950‘s
1948

the period of political 		
show trials

the Communists take absolute power in 				
Czechoslovakia, the beginning of totalitarianism

15 March 1939
1938

Nazi Germany occupies the
rest of Czechoslovakia

The Munich Agreement, Czechoslovakia is forced
to surrender its border regions to Germany

1918

The end of World War I, dissolution of the Austro-Hungarian
Monarchy, the foundation of Czechoslovakia
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