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DRAMA JEDNÉ NOCI - TRAUMA JEDNOHO NÁRODA

DRAMA EINER NACHT – TRAUMA EINER NATION

DRAMA OF ONE NIGHT – TRAUMA OF ONE NATION

30. září 2013 uplyne 75 let od Mnichovského diktátu

MOTTO

“Mnichovská dohoda byla událostí, která poznamenala nebo ovlivnila atmosféru v naší zemi a 
její dějiny na dlouhá desetiletí. Proto je velmi důležité, aby byla trvalým tématem naši refle-
xe.”

Václav Havel, 2008

MOTIvACE

Občanské sdružení Media Archiv vzniklo v r. 1992 jako organizace přinášející do Čech světový 
video-art. V poslední době svoji činnost zaměřuje na shromážďování audiovizuální databá-
ze týkající se čs. exilu v 20. století pro Památník československého exilu (1938-1989) www.
ceskoslovensky-exil.info.

Historii československého exilu lze počítat od osudového data 29.9.1938. Po Mnichovském 
diktátu se z tehdejší ČSR odstěhovala první vlna exulantů.

Dnešní situace, kdy se nejrůznější organizace přiživují na 
československé válečné a poválečné totalitní historii a za-
plavily Prahu nabídkami prohlídek míst tragických okamži-
ků našich dějin (např. WW II Tour - https://sites.google.
com/site/ww2inprague/home), nás přiměla připomenout 
události, kterými to začalo. Nechceme dopustit, aby tyto 
události zůstaly do budoucna jenom levnou atrakcí globa-
lizované turistiky. Proto připravujeme vzdělávací projekt: 
„Mnichov 1938 - Historický portál“

Chceme se zaměřit zejména na mladou generaci a proto 
připravujeme projekt, který využívá nejnovější výrazové prostředky blízké této cílové skupi-
ně:

• interaktivní web
• školní soutěž
• paralelní výstavy a projekce filmů
• živá televizní diskuse

POPIs PROJEkTU

Je tomu již tři čtvrtě století, kdy bylo v průběhu jedné jediné noci rozřezáno Českosloven-
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sko tak, aby pak jeho zbytek připadl Adolfu Hitlerovi jako snadná kořist zvaná Protektorat 
Böhmen und Mähren.

Nadcházející smutné výročí skýtá jedinečnou šanci, jak ony mnichovské okamžiky přiblížit 
mladé generaci nejen na území bývalého Československa, ale v rámci celé EU. Media archiv, 
usilující o vybudování Památníku československého exilu (1938-1989), považuje historickou 
paměť za nenahraditelnou kulturní hodnotu.

TElEvIzNí A INTERNETOvÉ vysílÁNí

Na „přímém přenosu z Mnichova 1938“ by se měly podílet veřejnoprávní televize sedmi stá-
tů: ČT, BBC, ZDF INFO, TV France, RAI a RTVS. Spolupráce s dalšími subjekty (CNN, Polsko, 
Rakousko...) je vítána.

Prezentace tehdejších událostí bude probíhat „tehdy a nyní“ paralelně ve dvou prostředích: 
diskuse ministrů zahraničí Slovenska, Francie, Německa, Spojeného králoství, Itálie a Česka u 
interaktivní mapy a jako představení on-line 3D simulace samotného mnichovského jednání, 
přenášené (jakoby průmyslovou kamerou), černobíle s titulky. Za diskutujícími na obrazov-
kách kromě mapy a zmíněného přenosu z roku 1938 z autentických prostor bude vidět face-
booková diskuse.

Mezinárodní konference historiků a politiků proběhne v budově bývalého Federálního shro-
máždění. Namátkou několik hostů:

Georges-Marc Benamou, francouzský spisovatel, podle jehož románu Mnichovský přízrak 
chystali celovečerní film Václav Havel a Miloš Forman

Miloš Forman alespoň prostřednictvím telemostu či dokumentu

Madeleine Albright, dcera někdejšího československého diplomata

Otto Olejár a Jan Němec, režiséři,absolventi FAMU, 
českoslovenští exulanti v Británii natočili v r. 1988 ná-
kladný dokument ( rozpočet 330 000 Liber ) „Peace in 
Our Time?“. Tento film považujeme za důležité odvysílat 
a získali jsme veškerá práva k jeho užití od autora a pro-
ducenta.

„Přináším vám mír pro naše časy“, říká Chamberlain v 
podání Johna Cleese (jednoho z Monty Python), aby mu 
dohodu z Mnichova vítr vzápětí vyfoukl z ruky a zavál ji 
pod startující letadla. Lákadlem pro široké publikum by 
mohlo být také to, že hudbu k tomuto dokumentu napsal 
a nahrál legendární Eric Clapton.

http://youtu.be/pmwmuPTa0To

Komentátoři: Jacques Rupnik za Francii, redaktor německého rozhlasu v Praze Till Janzer, 
Erik Best, bývalý zpravodaj v Praze Tomasz Maćkowiak či případně polský ministr zahra-
ničí Radoslaw Sikorski s americkou manželkou Annou Appelbaum, autorkou knih Železná 
opona nebo Gulag (Pullitzerova cena) …

http://youtu.be/pmwmuPTa0To
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Partnery projektu by se měly stát tyto instituce a subjekty: MZV ČR, MŠMT ČR, Česká centra, 
Post Bellum, ČSDS dokumentační středisko, NFA, Libri Prohibiti, CIANT, ÚSTR, a další.

INTERAkTIvNí wEbOvý PORTÁl

Webová stránka projektu představuje vstupní portál do historie. Bude přístupná na domé-
nách: http://www.mnichov1938.cz/ (vstup pro české návštěvníky) a http://www.mu-
nich1938.org/ (vstup pro zahraniční návštěvníky)

Webový portál bude spouštěn postupně, v první fázi (po 1.4.2013) plánujeme zveřejnit in-
formace pro partnery a sponzory projektu. V dalších fázích postupně do června 2013 stránky 
rozšíříme následovně:

• Živá mapa
• Archiv audiovizuálních děl
• Školní studijní materiály

Paralelní výstavy a Projekce filmů

Součástí projektu jsou malé výstavy, které plánujeme pořádat za pomoci Českých center - 
stejná výstava bude probíhat paralelně po Evropě.

Zahájení výstav spojené s vernisáží proběhne den před konferencí, v sobotu 28.9.2013.

Školní soutěž

Vzdělávací aspekt celého projektu podtrhne jeho publicita školách spojena se studentskou 
soutěží:

• téma: Zrada,
• žánry: esej, obraz, animace,
• cílová skupina: žáci II. stupně základních a studenti středních škol.

Vyhlášení vítězů udělení cen proběhne při vernisáži výstavy den před konferencí.

kONTAkT

www.petrvrana.eu

www.ceskoslovensky-exil.info

MEDIA ARCHIV

Rozvodova 36, Praha - Modřany

IČO: 457 74 16
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