TISKOVÁ ZPRÁVA

I. ročník Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let
Občanské sdružení PANT udělí poprvé Cenu Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let. Cena je udělována
studentům za nejlepší umístění v prestižní soutěži s tematikou moderních dějin a totality, organizované Občanským
sdružením PANT. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve čtvrtek 20. února 2014 v 11 hodin v kavárně Krásný
ztráty (Náprstkova 10, Praha 1) v rámci závěrečného ceremoniálu VII. ročníku soutěže EUSTORY.
„Laureáty letošního prvního ročníku Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let jsou autoři prací zaslaných
do soutěže Příběhy 20. století, kterou Občanské sdružení PANT organizovalo spolu se společností Post Bellum.
Ocenění zpracovali osudy československých občanů pronásledovaných komunistickým režimem v 50. letech
20. století,“ vysvětluje Jiří Sovadina z Občanského sdružení PANT, šéfredaktor výukového portálu Moderní dějiny.cz.
Cenu Evy Vláhové v roce 2014 získávají:
Vít Stibor (Masarykovo klasické gymnázium, Říčany – 15 let) za příběh Komunistická odplata za obranu vlasti
Pavlína Řmotová (Gymnázium Jana Opletala, Litovel – 18 let) za příběh Láska napříč režimy
Lucie Teplá (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – 20 let) za příběh Zatnul jsem zuby a šel jsem dál...
„Ocenění studenti získají pamětní diplom a finanční prémii ve výši 5000,- Kč. Donátory Ceny Evy Vláhové jsou Jana
a Tony Švehlovi z USA,“ upřesňuje Jiří Sovadina. Ceny vítězům předá Zdeněk Svěrák za účasti vzácných hostů,
zástupců německé centrály EUSTORY, Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, Ústavu pro studium totalitních režimů, učitelů dějepisu a partnerských nakladatelství.
Eva Vláhová (1943–2013) se narodila v Ostravě, v Porubě absolvovala jedenáctiletou střední školu. V roce 1954 byl
zatčen její otec Ladislav Rett, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, sociální demokrat, v letech 1945–1948
přednosta právního oddělení OKD v Karviné. Odsouzen byl k jedenácti letům vězení pro trestný čin velezrady, údajně
se měl pokusit rozvrátit lidově-demokratické zřízení. Trest si odpykal v uranovém lágru Příbram-Bytíz, ve věznicích
Leopoldov a Pankrác. Domů se vrátil s podlomeným zdravím po amnestii v roce 1960. Po maturitě nastoupila Eva
k Vítkovickým stavbám jako kreslička a až do otcovy první dočasné rehabilitace v roce 1969 neustále bojovala
s cejchem dcery politického vězně. Nakonec vystudovala při zaměstnání abiturientský kurz s maturitou na průmyslové
škole stavební, po mateřské dovolené změnila zaměstnání a v letech 1974–1999 pracovala na Severomoravském
ředitelství spojů, odkud odešla do důchodu.
Eva Vláhová, dcera politického vězně 50. let, spolu s Janou Švehlovou-Roubíkovou a dalšími ženami s podobnými
osudy založily sdružení Dcery 50. let, které usiluje o zdokumentování a uveřejnění zamlčovaných úseků dějin
padesátých let minulého století. Začaly besedovat ve školách, natáčet audiovizuální rozhovory. Jejich filmový
projekt byl v roce 2008 v Bruselu oceněn Zlatou hvězdou. Právě Eva byla dlouholetou předsedkyní sdružení a rovněž
členkou výboru ostravské pobočky Konfederace politických vězňů.
V roce 2009 se Eva Vláhová stala laureátkou Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě, kterou každoročně
uděluje Občanské sdružení PANT. Byla tak oceněna nejen činnost paní Evy a Dcer 50. let, ale všech dětí politických
vězňů, které dnes vydávají svědectví o nelidskosti komunistického režimu a pronásledování rodin odsouzených.
Občanské sdružení PANT se dlouhodobě věnuje aktivitám podporujícím výuku moderních dějin a zaměřuje se
na problematiku lidských práv a jejich porušování. Vzdělává učitele dějepisu, spolupracuje s historiky, politology,
pedagogy, pracovníky médií či politickými vězni. Realizuje vzdělávací projekty mapující historii a kulturní dědictví
v českém, středoevropském i celoevropském regionu. Soutěž Příběhy 20. století je součástí projektu Moderní dějiny
do škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vlajkovou lodí
sdružení je vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.
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