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Letos na podzim uplyne čtvrtstoletí od pádu komunistického režimu v Československu
a současně od otevření hranic mezi Západem a Východem.
Nešťastné i šťastné příběhy jihomoravské části železné opony budou nyní dostupné
prostřednictvím mobilního průvodce. Na základě GPS souřadnic nebo načtením QR kódu
v určitém místě poblíž současné rakouské hranice bude možné získávat informace rychle,
snadno a s malou finanční náročností. Průvodce obsahuje textové, obrazové a video
nahrávky. Audio nahrávkami pamatuje také na zdravotně znevýhodněné občany.
Mobilní průvodce Příběhy železné opony byl vytvořen v rámci Projektu CZ 0282 „Příběhy
železné opony – cesty ke svobodě“, realizovaném Občanským sdružením PAMĚŤ a jeho
partnerem - městem Laa an der Thaya (Stadtgemeinde Laa an der Thaya) v rámci Programu
„Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, Fond malých
projektů“. Spolufinancován je Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF).
Cílem projektu je zvýšení poznávacích možností o historii železné opony. Celkem patnáct
příběhů z různých míst, různých časů a různých metod překonání železné opony přiblíží
návštěvníkům rakousko-českého příhraničí i nedávnou minulost rozdělené Evropy.
Bývalá železná opona je symbolickým místem, které připomíná neblahou minulost
a současně neutuchající snahu a vůli vymanit se z ní. Je místem mnoha tragédií, ale také
místem nadějí.
OS PAMĚŤ již vybudovalo Stezku svobody, která se těší velkému zájmu nejen turistů, ale
i ostatní veřejnosti, včetně zahraniční. Zájem o historii železné opony potvrzují poznatky
z aktivit sdružení, zejména z besed, výstav ve školách a městech. Zvýšila se také
návštěvnost webových stránek sdružení.
Informační tabule na Stezce svobody zachycují jen část událostí z období železné opony.
Další informace má možnost potenciální návštěvník dané lokality získat pouze v textové
podobě v češtině, některé v němčině, což od něj vyžaduje vlastní přípravu na návštěvu
regionu. Vytvořený mobilní průvodce řeší tento nedostatek.
Použité fotografie pochází z Archivu bezpečnostních složek, archivů pamětníků a OS
PAMĚŤ.
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