STEJNÉ PŘÍBĚHY,
JINÁ JMÉNA

Motto výstavy Stejné příběhy, jiná jména
poukazuje na podobnost osudů odpůrců
komunismu v Československu s příběhy lidí, kteří
se v současné době zasazují o dodržování lidských
práv, svobodu, demokracii a právní stát v zemích
postsovětského regionu.
Výstava navazuje na pietní happening ke Dni
Příběhů bezpráví 2021 na pražské náplavce.
Každý rok v souvislosti se Dnem památky obětí
komunistického režimu, dnem smutného výročí
popravy Milady Horákové, vzdáváme spolu se
studenty úctu obětem komunistického bezpráví
a odpůrcům komunistického režimu. I díky
jejich postojům a činům dnes máme svobodu
a demokracii.
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Jan Palach
*1948

† 1969

Student Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, který se 16. ledna 1969 upálil
na protest proti potlačování svobod
a pasivnímu přístupu veřejnosti po
začátku okupace Československa
armádami států Varšavské smlouvy.

Irina
Slavina
Rusko
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Zbyšek Petržílek
*1932

†1996

Talentovaný student, který byl ve svých
sedmnácti letech zatčen a obviněn
z řady zločinů, například ničení majetku
KSČ, účasti na výrobě fosforových
náloží.
Odsouzen za velezradu k trestu
odnětí svobody v délce tři a půl roku
a k propadnutí veškerého majetku.
Trest si odpykával v ústavu pro
mladistvé v Zámrsku.

Azat
Miftachov

Rusko
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Ivan Kubíček
*1933

†2003

Novinář a prozaik. V září 1968
publikoval novinový článek, v němž
vyzval všechny poctivé občany
k „vnitřní emigraci“ a k nespolupráci
s okupanty.
Ještě týž den byl v pozdních nočních
hodinách deportován na sovětské
velitelství v Trenčíně, kde mu bylo
třemi generály vyhrožováno fyzickou
likvidací, pokud neukončí svou
„kontrarevoluční“ novinářskou činnost.

Avazmad
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Dalibor Coufal
*1930

†2020

Student Vysoké škole technické
Dr. Edvarda Beneše v Brně. Pro své
politické názory byl dva měsíce před
závěrečnými zkouškami ze studia
vyhozen.
Krátce poté musel narukovat na vojnu
a byl povolán k PTP-VTNP, pomocným
technickým praporům – vojenským
táborům nucených prací. Po návratu
z PTP Daliboru Coufalovi zůstala
nálepka politicky nespolehlivé osoby.

Bejbarys
Tolymbekov

Kazachstán
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Bedřiška Synková
*1935

Byla členkou ilegální skautské
organizace, kterou později také sama
vedla. Za jejího působení se skupina
postupně rozrostla a vydávala časopis
Lilie.
Za tuto činnost byla v srpnu 1954
zatčena a vzata do vazby. Bedřišce
Synkové bylo pouhých dvacet let,
ve vězení měla strávit osm let pro
velezradu.

Ksenia
Syramalot
Bělorusko
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Dagmar Šimková
*1929

†1995

V třiadvaceti letech zadržena Státní
bezpečností. Byla obviněna z toho,
že v zahradě rodinné písecké vily
ukryla dva kamarády-vojenské zběhy,
kteří se chtěli dostat přes železnou
oponu, roznášela protistátní tiskoviny
a „soustavně se zabývala myšlenkou
na ilegální útěk do nepřátelské ciziny“.
Krajský soud v Českých Budějovicích
ji za to odsoudil k osmi letům žaláře.
Pro své nezlomné chování nakonec
dostala patnáct let nepodmíněně.
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Augustin Bubník
*1928

†2017

Československý hokejový reprezentant,
držitel stříbrné medaile ze ZOH 1948
a mistr světa z roku 1949. V březnu
roku 1950 byl společně se svými
spoluhráči zatčen v pražské restauraci
za „protistátní řeči“. Prošel vyšetřovací
vazbou ve smutně proslulém Domečku
v Praze na Hradčanech. Dvacetiletý
sportovec dostal v politickém procesu
14 let – za špionáž, velezradu a rozvracení lidově demokratického zřízení.
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Karel Pecka
*1928

†1997

Český spisovatel, který se ve své tvorbě
věnoval vězeňské tematice a čerpal
zejména z toho, co prožil.
Jako dvacetiletý byl roku 1949 po
nezdařeném pokusu o útěk do zahraničí
odsouzen za velezradu na 11 let vězení,
prošel několika pracovními tábory.
Patřil k prvním českým spisovatelům,
kteří své rukopisy navzdory možnému
postihu poskytovali exilovým
nakladatelstvím.
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Štefan Kiripolský
*1914

†1992

Československý reportér vídeňské
pobočky Rádia Svobodná Evropa.
V roce 1954 byl sovětskými
okupačními vojsky z Rakouska unesen
do Československa. Sovětští vojáci
jej vysadili z vlaku na železničním
kontrolním bodě ve Vídeňském
Novém Městě. Rok a půl byl
podrobován výslechům spojeným
s mučením a týráním a poté odsouzen
k doživotnímu trestu odnětí svobody.
Ten mu byl později změněn nejprve
na 25 let a poté 15 let vězení.
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