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STEZKA SVOBODY – rozšíření o nové čtyři příběhy

 Uvedený projekt je realizován v rámci Fondu malých projektů 
Rakousko – Česká republika pod registračním číslem KPF-02-39. 

 V rámci uvedeného projektu bylo realizováno bádání, jež 
vedlo k vybrání čtyř příběhů. Příběhy byly zpracovány graficky 
do panelů, které jsou zabudovány na „Stezce svobody“ – stezka 
tak bude rozšířena o nové osudy občanů na jižní Moravě. Cílem je 
seznámit s nimi širokou veřejnost, ty, kteří touto stezkou 
procházejí nebo projíždějí. Do projektu jsou zapojeni studenti 
z obou stran hranice, z Rakouska i České republiky. Příběhy 
zpracovali ze svého pohledu a ty nejlepší budou prezentovány 
v rámci putovní výstavy „Překonej stěnu smrti“ v městech 
rakouského příhraničí. Uvedený projekt doplňuje dvojjazyčná 
brožura představující příběhy z panelů s mapou uvedeného úseku 
hranice. V příbězích se podařilo představit dvě skupiny občanů – 
ty, kteří se na druhou stranu nedostali a jejichž touha po 
svobodě skončila smrtí na železné oponě; druhou skupinou jsou 
občané z druhé strany hranice – Rakouska, které rovněž zasáhla 
krutost totalitní moci a na hranici zemřeli. V letošním roce si 
připomínáme třicet let od pádu železné opony. Těmito příběhy 
přibližujeme utrpení obětí na železné oponě jako memento 
i touhu, aby se toto období nikdy neopakovalo. Aby svoboda 
a život byly vnímány jako ty nejvyšší hodnoty.

                                                                                  
Miroslav Kasáček – předseda kolegia
Občanské sdružení PAMĚŤ
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FREIHEITSWEG – Erweiterung um 4 neue Geschichten

 Das genannte Projekt wird im Rahmen des Kleinprojektefonds 
Österreich – Tschechische Republik unter der Registriernummer 
KPF-02-39 realisiert.

 Im Rahmen des genannten Projekts erfolgten Recherchearbeiten, die 
zur Auswahl der vier Geschichten führten. Die Geschichten wurden in 
grafischer Form auf Schautafeln dargestellt, die entlang des „Wegs der 
Freiheit“ aufgestellt wurden – dieser Weg erinnert damit an das 
Schicksal weiterer Bürger aus Südmähren. Ziel ist es, die breite 
Öffentlichkeit und alle, die auf diesem Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
unterwegs sind, mit diesen Geschichten bekannt zu machen. In das Projekt 
sind Studenten von beiden Seiten der Grenze, aus Österreich wie aus 
Tschechien, eingebunden. Diese haben die Geschichten aus ihrer 
Perspektive bearbeitet, die besten davon sollen im Rahmen der 
Wanderausstellung „Die Überwindung der Todesmauer“ in grenznahen Orten 
Österreichs präsentiert werden. Das genannte Projekt wird durch eine 
zweisprachige Broschüre ergänzt, welche die Geschichten von den 
Schautafeln zusammen mit einer Karte des entsprechenden 
Grenzabschnitts präsentiert. In den Geschichten ist es gelungen, zwei 
Gruppen von Bürgern darzustellen – jene, die es nicht bis auf die andere 
Seite schafften und deren Sehnsucht nach Freiheit mit dem Tod am 
Eisernen Vorhang endete, aber auch jene, die auf der anderen Seite der 
Grenze in Österreich lebten, aber gleichfalls der Brutalität des 
totalitären tschechoslowakischen Staats an dessen Grenze zum Opfer 
fielen. Inzwischen sind genau dreißig Jahre seit dem Fall des Eisernen 
Vorhangs vergangen. Mit diesen Geschichten wollen wir an das Leiden der 
Opfer dieser Grenze erinnern, sie sollen gleichzeitig als Mahnung 
dienen und unsere Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass sich diese Epoche 
nie mehr wiederholen möge und dass die Freiheit und das Leben als unsere 
höchsten Werte gelten mögen. 

                                                                                  
Miroslav Kasáček – Vorsitzender der Kollegiums
Verein PAMĚŤ
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