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Prohlášení k výstavním záměrům pro podzim 2019
Památník ticha již dva roky pracuje na výstavě zaměřené
proti xenofobii a antisemitismu na fotbalových stadionech.
V květnu tohoto roku jsme začali také vzdělávací program expozice široce prezentovat
školám s plánem zahájit výstavní projekt FOTBAL VE STOLETÍ FAULŮ
dne 1. září 2019.
Vzhledem k chaotické situaci v systému podpor ministerstva kultury a značné „toleranci“
největších pražských klubů ke svým extrémistickým fanouškům jsme však koncem července
tohoto roku již podruhé museli rozhodnout o pozastavení tohoto výstavního záměru.
Práce na výstavním záměru byla přerušena už jednou v minulém roce, kdy jsme projekt
připravili po dlouhém jednání s A.C. Sparta pro tzv. Rodinnou tribunu letenského stadionu.
Po vážných roztržkách klubu s jeho „tvrdým jádrem“ uprostřed sezony 2018 jsme ji však
museli přeložit na nové místo – do výstavního objektu na nezávislé půdě. S tím ovšem
nepočítal náš loňský rozpočet.
Nový objekt jsme dofinancovali až letos. Nicméně chaos, který resort kultury zachvátil v této
politické sezoně, zapříčinil, že výstava, která je v současné době prakticky hotová, bohužel
nezískala z pozdě a nepřehledně přidělovaných podpor nezbytné zajištění na svůj provoz.
Projekt FOTBAL VE STALETÍ FAULŮ je tedy nyní odložen na neurčito.
Je v depozitáři Památníku ticha a čeká nejen na podporu finanční, ale také na patřičnou
odezvu politiků a fotbalových aktivistů, kterým neonacismus na sportovních stadionech není
lhostejný a ideologizovanou agresivitu nepovažují za běžný folklor…
Expozice se měla stát výzvou k hledání řešení problému, který je vážným evropským
tématem. Naše domácí fotbalová obec ani stát nejsou schopni k těmto projevům aktivně
přistoupit a začít hledat cestu jejich účinnému potlačení. Památník ticha měl nabídnout jednu
z možných cest prevence. Máme koncepci, jak potlačit sportovní – nesportovní jevy, které
považujeme za obecně naprosto nepřijatelné. Bez spolupráce s příslušnými politickými kruhy
a zodpovědnými představiteli národního sportu však tento dialog nedokážeme otevřít.
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Památník ticha plánuje pro podzim roku 2019 jiné aktivity. Naše velká témata roku
budou mediální výchova, propaganda, cenzura a návrat autentických příběhů po pádu
ideologizovaných hrdinů dvacátého století. Připravujeme a máme již i finančně zajištěnou
výstavu s bohatým vzdělávacím programem k posílení mediální výchovy.
Využíváme významného výročí jubilejního roku 2019. V projektu KOMUNIKACE 89
se budeme věnovat době, kdy v naší zemi pád cenzury a totalitní propagandy dal šanci
návratu k velkým příběhům dvacátého století.
za Památník ticha Pavel Štingl, léto 2019

