
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 20. 2. 
SUPERMÁMA   13:00 – 15:00 
Zdeňka Deitschová  (* 18. 5. 1928) Žijící legenda, česká výtvarnice animovaného filmu, od roku 1946 do roku 2011 ředitelka 
Krátkého filmu, její manžel je americký ilustrátor Gene Deitsch, který získal Oscara 
Téma: Animovaná tvorba pro děti v období 1948. 

 
NA VRCHOLU   16:00 – 18:00 
Prof. Oldřich Tůma  
Téma: Ozbrojená pěst dělnické třídy neboli Lidové milice. Proč vznikly, co měly za úkol a jak své poslání plnily.  

 
CITY KOKTEJL   18:00 – 19:00 
Tomáš Hála - filmový historik, dramaturg kina Ponrepa 
Téma: Přehlídka českých a zahraničních uměleckých a dokumentárních filmů z období totality či reflektující totalitu a násilí v kině 
Ponrepo.  
 
LADY M  19:00 – 20:00 
Téma: Móda 50. let UPM – dáma, dělnice nebo matka? Módní trendy mladých žen v 50. letech, co se nesmělo a co byla západní 
provokace?  První nylonky a další zajímavosti.  
 
PRAŽENÍ  21:00 – 23:00 
Tomáš Bursík - historik  
Téma: vězenství v 50. letech – praktiky, výslechy, a podmínky vězňů v 50. letech 
Tomáš Hvězda  - vězněný skaut 
Téma: osobní zkušenosti z komunistického žaláře kvůli členství ve Skautu 
 
 

ÚTERÝ 21. 2. 
SUPERMÁMA 13:00 – 15:00 
Jiří Berg 
Téma: Historie automobilů - rodinná auta v 50. letech aneb která rodina si mohla dovolit auto, jaká značka, výbava a bezpečnost 
dětí, ukázky, fotky opravdových veteránů 50. let 
PhDr. Jaroslav Šturma. CSc 
psycholog, předseda Českomoravské psychologické společnosti, žák Zdenka Matejčka 
Téma: Výchova dětí v 50. letech, jak fenomén týdenních jeslí ovlivnil vývoj další generace (tzv. deprivace dětí v 50. letech), 
pracující ženy. 
 
NA VRCHOLU  16:00 – 18:00 
Vladimír Just  - spisovatel 
Téma: Vše o divadle za komunistického režimu těsně po roce 1948, znárodňování divadel a divadelní zákon. Král komiků neboli 
Vlasta Burian. Kde je Čapek?; na co se „smělo“ chodit, herci v 50. letech a jejich osudy. 
 
CITY KOKTEJL  18:00 – 19:00 
VISACÍ ZÁMEK – punková kapela  
Téma: Přehlídka Rockem proti totalitě v hudebním klubu Vagón. Výstava Pro svobodnou Čínu.  
 
LADY M  19:00 – 20:00 
Téma: Skauting 
 
PRAŽENÍ  21:00 – 23:00 
David Suchařípa – herec, známý fanatický odpůrce komunismu 



 
 
Téma: rodina, výchova a vlastní názor 
Aleš Opekar – hudební kritik 
Téma: hudba v 50. letech. Co se smělo a nesmělo, vliv sovětského proudu, vyznávání folklóru, zakázaný saxofon, budovatelské 
písně aneb „jak jsme přežili“. 
 
 

STŘEDA  22. 2.  
SUPERMÁMA 13:00 – 15:00 
PhDr. Ludmila Vaďurová - dětská psycholožka 
Téma: jeden z příběhů v knižním titulu "Dcery"; jaké to bylo vyrůstat jako dítě politického vězně, jinak doma, jinak ve škole, jak 
přežít a udržet si zdravý rozum. Tvůj táta není soudruh?   
 
MUDr. Marcela Rozehnalová – dětská lékařka 
Téma: dědictví předků z hlediska psychologie, jak následující generace nesou a řeší osobní problémy vzniklé v předchozích 
generacích. 
 
NA VRCHOLU  16:00 – 18:00 
Prokop Tomek - historik 
Téma: Víte, kdo byli agenti-chodci? Ti, kteří (tajně) bojovali proti komunistickému režimu. Kdo to byl? Poznali byste je? Kdo jim 
pomáhal a co riskovali? 
 
JUDr. Jiří Navrátil - nositel nejvyššího světového skautského vyznamenání Bronzový vlk 
Téma: Jaký byl pohled komunistického režimu na skauty? JUDr. Jiří Navrátil a skauting kolem roku 1948, osobní výpověď 
vězněného skauta, jak přežil jako vězeň v žaláři 50. let s vědomím skautských zásad. Výročí 100 let existence skautingu – zlaté 
návraty do České republiky, skauting dnes. 
 
CITY KOKTEJL  18:00 – 19:00 
LU Š-PCHING – čínská vězenkyně svědomí + tlumočnice Jana Novotná 
Téma: Paralela 50. let a dnešního života v Číně. LU Š-PCHING byla zatčena v roce 1999 a pak byla nepředstavitelným způsobem 
týrána stejně jako tisíce spoluvězňů. Po propuštění na kauci opět praktikovala Falun Gong, byla unesena a odsouzena na několik 
let nucených prací ve Wanjie. V kobce 2,5x 1,5m byla mučeno na železné židli, zavěšením, elektrošoky, bez jídla a pití, bez 
možnosti hygieny. Byla propuštěna na kauci v roce 2003. Přišla o práci a byla nucena opustit rodné město. Později emigrovala do 
Finska, kde žije dodnes a podává svědectví o zločinech současné vládnoucí diktatury Číny.  
 
LADY M  19:00 – 20:00 
Jiří Krombohltz – psychiatr  
Téma:  Žena 50. let, jak se stane z dámy dělnice 
 
PRAŽENÍ  21:00 – 23:00 
Jiří X. Doležal – novinář 
Téma: osobní zkušenosti Jiřího ze života v komunistické rodině, rozhovor o matce, profesorce marxismu-leninismu,  a otci, 
kontroverzním členu STB 
  
 

ČTVRTEK  23.2. 
SUPERMÁMA 13:00 – 15:00 
MUDr. Helena Máslová - gynekoložka, specialistka na psychosomatickou medicínu 
Téma: technizace a medicinizace porodů v 50. letech, vlivy tohoto jevu na další generace, kde byla tehdy Evropa? 
 
NA VRCHOLU  16:00 – 18:00 
Jaroslav Šebek – historik 
Téma: Československá nebo Československá socialistická republika? Co by bylo, kdyby nebyl rok 1948? Kde bychom byli? Proč 
jsme si ve svobodných volbách zvolili komunistickou stranu. 
 
CITY KOKTEJL  18:00 – 19:00 
Anita Lackenberger – rakouská historička a režisérka + Jana Vinšová – produkční firmy ProductionWest 
Téma: film: ZTRACENÝ ŽIVOT – ŽENY V SOVĚTSKÉM GULAGU – jejich osudy, co znamenalo jít do gulagu, nucené práce, popravy a 
podmínky žen daleko od domova. Stalinistická čistka v roce 1937. 
 
 



 
 
LADY M  18:00 – 20:00 
Alex Doležalová – psycholožka – žena v 50. letech a dnes – vztah mužů a žen, práce žena matka  a manželka, vliv politiky na 
osobní vztahy 
 
PRAŽENÍ  21:00 – 23:00 
Mgr. Pavel Fojtík – historik DP hl.m.Prahy – doprava za komunismu, šli jsme s dobou? Design, bezpečnost a technický vývoj. 
Podzemní dráha?  - utopie.  
 

PÁTEK  24. 2. 
SUPERMÁMA 13:00 – 15:00   přímý přenos z Národního památníku na Vítkově 
Kateřina Saparová  - koordinátorka projektu Příběhy bezpráví  (Jeden svět na školách od ČvT): Jak dnešní generace zkoumá a vidí 
zvěrstva 50.let. „Máme to štěstí, že jsme poznali svobodu“ 
Anna Lukešová – tisková mluvčí Skautů s hostem – od Skautu k pionýrům a zpět 
 
NA VRCHOLU  15:00 – 17:00   přímý přenos z Národního památníku na Vítkově 
PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel Národního muzea 
Téma: Projekt Národního muzea I zlo může mít pozlátko… 
Marek Vítek -  generální ředitel Televize Metropol 
Téma:  Projekt Rudý týden.  
Soňa Červená, operní pěvkyně a Ondřej Černý,  ředitel Národního divadla 
Téma: Opera Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila „Zítra se bude...“ Soňa Červená líčí pocity uvědomění si osobní svobody, strhující 
sujet i bouřlivý aplaus. O přijetí tématiky a hudebního zpracování z úst ředitele ND. 
Jaromír Švarc - architekt projektu Laboratoř moci 
Téma: Průběh o průběhu přípravy síně pro soudruha Gottwalda, z čeho vycházeli a co objevili.  
 
MAGAZÍN PRAHA V POHYBU  17:00 – 17:30 
MAGAZÍN NA ZDRAVÍ 17:30 – 18:00 
ZPRÁVY  18:00 – 18:10 
 
CITY KOKTEJL  18:00 – 19:00 
Prof. JUDr. Jan Kuklík  -  proděkan Právnické fakulty UK, historik práva 
Téma: Politické procesy 50. let, rekonstrukce politických procesů 
 
LADY M  19:00 – 20:00 
Zdeněk Marcín – šéfkuchař Pražský kulinářský institut 
Téma: gastronomie 50. let, strmý pád slavné prvorepublikové kuchyně 
Marie Jílková – Dcery 50. Let 
Téma: Jak se jí žilo a žije dnes, aneb dávej si pozor na jazyk – věta, která v mládí doprovázela nejen Marii Jílkovou. 
 
PRAŽENÍ  21:00 – 23:00 
Marcela Šášinková  - kurátorka výstavy  „První dámy  – osud, poslání, úděl?“  
Téma: Muzeum Roztoky u Prahy. Životní styl manželek komunistických prezidentů. Kdo byly – jak žily, jak se oblékaly a jak trávily 
den. Marta Gottwaldová nebyla Marta, ale Marie. Život s notorickým alkoholikem soudruhem Gottwaldem. 
 
Víkend 25. a 26. 2.  
Ve speciálním víkendu diváci uvidí sestřihy hostů, které v týdnu mluvili k problematice 50. Let, záznam tiskové konference, 
dokumenty zaměřené na 50. Léta 20. století a zajímavé reportáže.  
Reportáže  
Laboratoř moci 
Člen osobního lékařského týmu Dr. Křeček 
Dopisy Milady Horákové 
Národní památník na Vítkově 
A další.  


