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Třicáté výročí sametové revoluce si připomene pod heslem Nezap
omeňme
celá Česká republika.
„Sametová revoluce představuje zásadní milník našich
novodobých dějin. Díky ní zmizel z Ústavy článek o vedoucí úloze
strany. Po dlouhých letech byly svobodné volby. Něco, co si aktéři
událostí z listopadu 1989 neuměli pár týdnů před tím ani
představit. To si zaslouží nejen připomínat, ale i oslavit,“
vysvětluje motivy pro uspořádání koncertů ředitel obecně
prospěšné společnosti Post Bellum Mikuláš Kroupa. Jeden
z těchto koncertů se uskuteční 17. listopadu ve Vysokém Mýtě.
Program oslav ve Vysokém Mýtě a v dalších městech v celé
republice je uveden na stránce Paměti národa
www.nezapomenme.cz
.

Hlavním posláním obecně prospěšné společnosti Post Bellum je budování sbírky Paměť
národa, kterou tvoří tisíce příběhů lidí, jež na vlastní kůži zažili významné historické okamžiky a
jsou ochotni o nich vyprávět. Zpracované vzpomínky jsou dostupné na www.pametnaroda.cz .

Paměť národa má po České republice několik poboček, mimo jiné také v Hradci Králové.
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Činnost pobočky přibližuje Tomáš Heller, ředitel Paměti národa Východní Čechy: „Natáčíme,
vzděláváme, vyprávíme. Hledáme příběhy z východních Čech, na které se zapomnělo nebo
mělo zapomenout. Pořádáme výstavy, besedy, promítání, vyrábíme dokumenty. Naše
pozornost není zaměřena pouze na velká města, ale i na malé vesnice. Zprostředkováváme
mezigenerační dialog.“

Paměť národa Východní Čechy

Chcete nás podpořit? Přihlaste se do Klubu přátel Paměti národa a Váš příspěvek poputuje na
natáčení východočeských pamětníků. Více na www.klub.pametnaroda.cz .

Máte tip na pamětníka? Kontaktujte nás na e-mailu: tomas.heller@postbellum.cz .

Zajímá Vás, kde natáčíme? V nahrávacím studiu na adrese Bratří Štefanů 102, Hradec Králové,
ale i v celých východních Čechách.

Chcete být informováni o akcích Paměti národa Východní Čechy, dát nám tip na pamětníka,
pomoct jako dobrovolník, přijít na stáž? Staňte se členy Facebookové stránky Paměť národa
Východní Čechy a nic z naší činnosti Vám neunikne.
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Manifest Festivalu svobody

Díky za svobodu! Čím více ji užíváme, tím více jsme lidmi. Její skutečnou hodnotu pochopíme,
teprve když ji ztratíme. Co je svoboda slova, pochopil v sedmdesátých letech čistič výloh, který
pro přátele opsal báseň Jaroslava Seiferta – a přišli si pro něj pánové z StB. Co je svoboda
pohybu, si uvědomil malý chlapec, jehož rodiče zůstali v zahraničí, a státní orgány mu umožnily
setkání s nimi až po deseti letech. Co je svoboda shromažďování, vtloukli policajti obušky do
hlavy skupině mladých lidí, kteří se sešli, aby dali najevo nesouhlas se zbytečným kácením
stromů. A proč to připomínáme? Abychom nezapomněli, jakou hodnotu má svoboda, a
abychom o ni nepřišli.

Svoboda! Už 30 let si užíváme její plody: máme svobodu slova a volný přístup k informacím,
můžeme volně vybírat a měnit povolání, podnikat, cestovat, zakládat spolky, dělat umění,
vyznávat Boha podle osobního přesvědčení a mnoho dalšího. I dnes, v období oslav 30 let
svobody, jsme ale znepokojeni tím, co se děje u nás i v zahraničí. Obáváme se, abychom
nezodpovědným chováním o svobodu nepřišli nebo si nenávratně nezničili přírodu. Chceme-li
žít ve svobodě, radosti a poctivosti, musíme je okolo sebe pěstovat, doma, mezi přáteli, ve
svém městě i v politice. Spojuje nás láska ke svobodě a úcta k těm, kteří se v minulosti za
svobodu zasadili.

Sláva svobodě! Sláva všem svobodným lidem dobré vůle.

Děkujeme.

Vaše Paměť národa
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