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Vá�ená paní, vá�ený pane
dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci a následný festival

„Nezapomeò na stìnu smrti“
20 let od pádu „�elezné opony“

27. listopadu 2009
Místo konání konference:
Místo konání festivalu:

Zámek Mikulov – sala terrena
Mikulov – Námìstí, radnice, kino



Anotace:

Dvì desetiletí uplynou od pádu �elezné opony, na ní� za dobu její existence zemøely stovky lidí.
Poslední 16. kvìtna 1989. V havarovaném automobilu na hranièním pøechodu ve Strá�ném
zahynul chlapec jménem Kevin Strecker. Jeho matka se ten den spoleènì s dalšími svými
syny pokoušela prorazit hranièní závoru. Neúspìšnì.

O devítiletém Kevinovi toho stále pøíliš nevíme ani po dvaceti letech. Stejnì tak málo toho
víme i o mnoha dalších mrtvých, obìtech, ale i o èeskoslovenské �elezné oponì obecnì.
Její historie je pøitom nìèím víc ne� pouhou jednou kapitolou dìjin totalitního Èeskoslovenska
èi sovìty ovládané východní Evropy. Je to dáno u� samotným faktem, �e bìhem komunistic-
kého panování právì ona si vy�ádala tolik obìtí. Bylo jich víc ne� pøi sovìtské okupaci Èesko-
slovenska, víc ne� bylo popravených pøi politických soudních procesech v padesátých
letech.

Nejde jen o pøipomínku samotné existence �elezné opony. Obèanské sdru�ení PAMÌ�
spoleènì s mìstem Mikulov a Regionálním muzeem v Mikulovì poøádá v dobì kulatého
výroèí konferenci a festival s názvem Nezapomeò na stìnu smrti. Festival spojený s konfe-
rencí by mìl zkusit najít odpovìï na otázky, zda toho o èeskoslovenské stìnì smrti víme
dost i dvacet let po jejím zániku. Zda víme dost o jejích tvùrcích, obìtech i okolnostech jejího
vzniku. Zda si její existenci dostateènì pøipomínáme, zda se o ní dostateènì uèíme ve školách.
A zda si uvìdomujeme, �e svoboda má svou cenu a mnoho lidí ještì pøed dvaceti lety riskovalo
�ivot, aby ji získalo. A mnoho lidí jej, bohu�el, také ztratilo. Konfernece je urèena pro odbornou
veøejnost, pøedevším pro pedagogy.

Pøíloha: Program konference, program festivalu
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Návrat „Hrušeckého tanku“

Souèástí akce bude návrat „Hrušeckého tanku“ na ji�ní Moravu. O co se jedná? 19. kvìtna
1970 se pokusil prorazit �eleznou oponu na Bøeclavsku Vladimír Beneš s vlastnoruènì
sestrojeným tankem. Ukryl do nìj celou svou rodinou: man�elku a ètyøi dìti. Beneš, který
vyjel z nedalekých Hrušek, ale netušil, �e stroj se mu poláme a on ho bude muset odstavit
u Bøeclavi. Poté byl stroj zabaven policií, krátce vystaven v Bøeclavi a nakonec skonèil v Muzeu
policie v Praze, kde je dodnes.

„Hrušecký tank“ bude bìhem konference a festivalu vystaven na zámku v Mikulovì spolu
s dalšími exponáty: maketou pohranièních zátarasù a vlastnoruènì sestrojeným balonem,
kterým chtìl uletìt na Západ Jiøí Runkas z Moravských Budìjovic. Pøítomná bude sestra
Vladimíra Beneše paní Buršíková i Jiøí Runkas.

Konference i festivalu se zúèastní další pamìtníci, kteøí se pokusili pøekonat �eleznou oponu
dùmyslným zaøízením èi trikem. Kromì Jiøího Runkase i Václav Baøina z USA, který se pod
�eleznou oponou podhrabal, a Vladimír Køí�, který vycestoval pomocí diplomatického pasu
neexistujícího státu.


