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Žádost o spolupráci při realizaci pamětní desky
Vážení,
Centrum české historie, o.p.s., plánuje na podzim letošního roku odhalit na
Masarykově nádraží v Praze pamětní desku Čechům, Židům a protinacisticky
smýšlejícím Němcům, vyhnaným v roce 1938 henleinovci z našeho pohraničí
(transportní vlaky s uprchlíky směřovaly z velké části právě na toto nádraží).
Do vnitrozemí bylo tehdy nuceno uprchnout více než 370 000 lidí. Zatímco poválečný
odsun německého obyvatelstva je dnes v médiích pravidelně připomínán, osudy lidí
vyhnaných často za dramatických okolností z našeho pohraničí upadají spíše
v zapomnění.
Smyslem odhalení pamětní desky je tedy tyto události připomenout a bez rozdílu
národnosti uctít památku těch, kteří našli odvahu postavit se nacismu, nebo se stali
jeho obětí. Záštitu nad odhalením pamětní desky převzal předseda Senátu PČR
Milan Štěch.
V této souvislosti se na vás obracíme jako na představitele města (obce), které se
v důsledku Mnichovské dohody ocitly v zabraném pohraničí s těmito prosbami:



Podpořte výrobu pamětní desky.
Pomozte při shromáždění dobových dokumentů.

Víme, že uplynula dlouhá doba, ale někteří pamětníci ještě žijí, stejně tak jako jejich
potomci, kteří od nich slyšeli o těchto událostech vypravovat.
Rádi bychom je prostřednictvím Vašeho úřadu (například na webových stránkách, ve
Vašem zpravodaji, novinách apod.) oslovili a požádali je, aby nám své vzpomínky
poslali. Mnoho informací také obvykle obsahují staré kroniky a archivy, a proto
bychom uvítali spolupráci s Vaším kronikářem. Získané historické podklady můžeme
zveřejnit na stránkách projektu www.utekyavyhnani1938.cz .
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Velikost navržené pamětní desky je 1 500 x 1 200 mm, deska je z tvarového plastu
se závěrečnou úpravou lakováním. Náklady na výrobu pamětní desky jsou přibližně
200 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že vyhnání se týkalo i Vašich obyvatel a Vašeho kraje, dovolujeme
si Vás požádat o finanční příspěvek na realizaci celého projektu. Za tím účelem jsme
zřídili samostatný transparentní účet u FIO banky, a.s., číslo účtu: 2800821324/2010.
Zbylé prostředky budou použity na vydání knihy, ve které události roku 1938
připomeneme spolu se vzpomínkami pamětníků, které se nám podaří shromáždit.
Koordinátorem projektu, za naši neziskovou organizaci, byl pověřen JUDr. Jaroslav
Těšínský, email: vyhnani1938@seznam.cz.
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