
  

Božena Pačandová
Příběh, který nikde jinde neuslyšíte.

Prezentaci vytvořil Jan Burian ve spolupráci s Jonášem Futerou a Davidem Pačandou. 



  

Náš tým

Jan Burian

fotograf

Jonáš Futera

zvukař

David Pačanda

moderátor



  

Pamětník

Božena
Pačandová 
prateta našeho spolužáka



  

Solotvyno – rodná obec 
Zakarpatská Ukrajina

Paní Pačandová se narodila v roce 1934 
na tehdejší Podkarpatské Rusi v obci 
Solotvyno (Солотвино), která je dnes 
známá díky Solotvinským slaným jezerům, 
nazývaných jako Ukrajinské Mrtvé moře.



  

Jak šel čas...
Protože tatínek byl příslušníkem 
českého četnického sboru, 
museli se v roce 1940 kvůli 
Mnichovské dohodě odstěhovat 
k babičce do obce Strmilov 
v jižních Čechách.



  

Strmilov na vlastní kůži



  



  

Místo zřícení bombardéru Liberator
v obci Vlčice, 3 km od Strmilova



  



  

"Vítězný únor"

Po Vítězném únoru byl 
tatínek obviněn z napomáhání 
k nelegálnímu přechodu hranic 
do Rakouska. Důsledkem 
tohoto obvinění byl nucený 
odchod od četnického sboru, 
vystěhování z Dolního Dvořiště 
zpět do Strmilova a zákaz 
studia pro obě jeho dcery.



  

Nový život v Poděbradech

   Rodina pana Pačandy se musela 
vystěhovat i z jihočeského 
Strmilova, který byl v době 
nastupující železné opony příliš 
blízko hranice s Rakouskem.

   Bratr pana Pačandy (strýc paní 
Pačandové) naštěstí umožnil 
jejímu tatínkovi získat místo 
v poděbradské mlékárně, kde 
pracoval jako opravář vozů 
a rodina se za ním přestěhovala 
do Poděbrad. 



  

Vlastní kariéra

    Když byla paní Pačandová starší, 
podařilo se jí, i přes problematický 
původ, v roce 1962 získat práci ve 
skladu Ministerstva vnitra v 
Dymokurech, který sídlil 
v zámečku zestátněném šlechtické 
rodině Czerninů.



  

Protože nesouhlasila s 
okupací ČSSR sovětskými 
vojsky v roce 1968 a nebála 
se o tom mluvit, byla v roce 
1970 propuštena ze 
služebního poměru.  

Propuštění pro politický postoj



  

...Svoje politické názory začala uplatňovat v údobí, kdy bylo na našem území 
cvičení spojeneckých armád a kdy se u ní začaly projevovat až fanaticky 
protisovětské názory. Prohlašovala, že při spatření Sovětského vojáka se jí dělá 
špatně a musí přejít na druhou stranu ulice. 
Po lednu 1968 se plně stavěla za progresivní politiku. Jejím "BOHEM" byl 
Dubček a heslo "JSME s Vámi – buďte s námi". Její názory byly v souladu 
s vysíláním Svobodné Evropy, našich sdělovacích prostředků a článků, 
publikovaných v časopise Reprotér, Svobodné slovo a Literární noviny.  Její 
protisovětské názory a pohled na situaci byly až fanatické. 
Při diskuzi o sdělovacích prostředcích, kdy se s.Janoušek snažil vysvětlit jejich 
škodlivý vliv a jejich rozbíječskou práci, prohlásila, ať toho nechá, že je jí z těch 
jeho řečí na "blití".
Plně schvalovala článek 2000 slov, Palachovo upálení považovala za hrdninský 
čin. Zásah proti rozvratným živlům v roce 1969 považovala za potlačení 
demokracie a nazvala jej návratem do padesátých let. Odmítla žádost 
spolupracovníků o přepsání na čisto resoluce, která odsuzovala 
protispolečenské síly a která dávala plnou podporu Lidovým milicím, ČSLA 
a Bezpečnosti.
Pro její až fanaticky nepřátelské názory a politický postoj k situaci v roce 1968-
1969 navrhuji propuštění s.Pačandové ze služeb ministerstva vnitra.

Náčelník ÚS-1 MV ČSR Dymokury
           (mjr. P a l e č e k) 



  

Současnost

    Ještě před tím, než odešla do důchodu, pracovala 
v Okresním průmyslovém podniku v Poděbradech a poté 
v Zemědělském podniku Poděbrady.

   Je ráda, že se dožila pádu komunistické totality v roce 1989 
a svobodného života v demokracii. Žije v Poděbradech 
a stále se aktivně zajímá o veřejný život a politiku.

   Dnešní generaci vzkazuje, aby už to, co musela prožívat 
ona a spousta dalších lidí v době nesvobody, nikdy dnešní 
mládež nezažila. 



  

Děkujeme Vám za pozornost!

Foto na str. 1., 6., 7., 8., 9.: Jan Burian

Reprofoto na str. 5. a 10.: Jan Burian

Foto str. 4.: https://www.turistika.cz/mista/solotvino-ukrajinske-mrtve-more/detail a https://www.dusekarpat.cz/ukrajina/solotvinska-jezera/

Mapa na str. 4.: Google maps

Foto a mapa na str. 9.: http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/415/ 

Foto na str. 11.: https://d48-a.sdn.szn.cz/d_48/c_img_F_B/fuxCLW.jpeg?fl=res,600,400,3,ffffff 

Foto na str. 12.: http://www.stredoceske-zamky.cz/mapa_stredoceskeho_kraje/zamky/dymokury/dymokury1mala.jpg

Skenované dokumenty na str.12. a 13.: Archiv bezpečnostních složek Praha  
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	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16

