
Stalo se něco,
o čem se těžko mluví,

ale nelze mlčet.
Edmund Burke

 

 

   



Z nádraží Praha-Bubny
bylo deportováno na 50 000
českých židů určených k likvidaci.
Po tisících procházeli městem,
které mlčelo…



Praha potřebuje místo,
kde by se o těchto věcech

dalo mluvit, kde by se
dalo mluvit o nás

a stigmatech v nás.



„Než jsem vkročila do vchodu Radiopaláce, 
ještě naposledy jsem se rozhlédla, abych 
se rozloučila s volností, i když už hodně 
sešněrovanou. A tu jsem zahlédla na 
protější straně ulice stát u zdi celou 
svou rodinu — maminku, tatínka, 
bratry i sestru: stáli tam jako živé 
sousoší, hleděli na nás a já věděla,
že všichni pláčou.“

— Marta Peková



„Holocaust skutečně byl židovskou
tragédií. (…) Navzdory tomu

holocaust nebyl jenom židovským
problémem a událostí pouze

židovské historie.

Holocaust se zrodil a prováděl v naší
moderní racionální společnosti, (…)

a proto je problémem této společnosti,
civilizace a kultury.“

Zygmunt Bauman

Poučili jsme se?
jsme jiní?
Zdánlivě nepochopitelným 
a nevysvětlitelným explozím 
násilí a zla vždy předchází 
nenápadný a často neviditelný 
vývoj. Opatrné zárodky zla, před 
kterými zavíráme oči, ignorujeme
je a tolerujeme u ostatních lidí
a především sami u sebe.

Nejsme jiní. Experimenty sociální
psychologie opakovaně dokazují,
že podstatná většina z nás
je schopna nepředstavitelných
činů a že zlo ve společnosti se 
neobejde bez mlčení pasivní 
většiny.



záměr



VzděláVací programy
odborné semináře
FilmoVé projekce
sezónní VýstaVy
Veřejné diskuze
stálá expozice
audiocentrum
konFerence
Workshopy
studoVna
kaVárna
galerie
shop

VytVořit
chybějící prostor pro veřejný 
dialog a kritickou reflexi dědictví
holocaustu jako stigmatu
dneška.

Využít 
historického odkazu nádraží 
Praha-Bubny, místa židovských 
deportací druhé světové války, 
pro prezentaci tématu 
holocaustu jako extrémního 
příkladu prosazení autorizo-
vaného násilí na vybraných 
skupinách obyvatel za pasivního 
přihlížení většinové společnosti.

zPochybnit
a problematizovat sdílenou
iluzi o našich morálních 
kvalitách a ochotě angažovat 
se v kritických situacích.

rozVíjet
hodnoty a postoje podporující
respekt k základním lidským
právům prostřednictvím
stálé expozice, instalací, 
výstav, přednášek, diskuzí 
a vzdělávacích programů 
určených široké
i odborné veřejnosti.



brána nenáVratna
monumentální dVacetimetroVá socha 
aleše Veselého, nazVaná brána nenáVratna, 
byla 9. března 2015 instaloVána Před 
nádražím bubny Přímo na cestě, kudy 
Procházely židoVské transPorty.
instalace sochy symbolicky zahájila 
Proměnu nádraží bubny V Památník ticha.



náklady

staVební rekonstrukce 3 100 000 eur 

stálá expozice, program a VzděláVání

záštita

bohuslaV sobotka
předseda Vlády české republiky

daniel herman 
ministr kultury české republiky

karla šlechtoVá 
ministryně pro místní rozVoj české republiky

Přemysl sobotka
předseda senátu parlamentu české republiky

1 500 000 eur 

kontakt: inFo@bubny.org — WWW.bubny.org

   



bubnoVání 
Pro bubny

martin niemöller 
— když Přišli nacisté

když nacisté přišli 
zatknout komunisty,
neřekl jsem nic.
nikdy jsem nebyl komunista.

když přišli zatknout 
sociální demokraty,
neřekl jsem nic.
nebyl jsem sociální demokrat.

když přišli zatknout odboráře,
neřekl jsem nic.
nikdy jsem nebyl v odborech.

když přišli zatknout katolíky,
neřekl jsem nic.
byl jsem přece protestant.

když přišli zatknout židy,
neřekl jsem nic.
Žid jsem rozhodně nebyl.

a když přišli zatknout mě,
nebylo už nikoho,
kdo by mohl něco říct.

(překlad Patrik Ouředník)



bubnoVání 
Pro bubny
nádraží Praha–bubny

   

bubnujeme Proti tichu 
a lhostejnosti!!!
•  16. října 1941 odjel z nádraží Praha-Bubny 
    první židovský transport.

•  Na tomto místě dnes vzniká Památník ticha Bubny,  
    který se stane místem pro veřejný dialog o odkazu 
    holocaustu pro dnešní svět.

•  Bubnování pro Bubny je bubnováním proti lhostejnému 
    přístupu mlčící většiny k bezpráví páchanému nejen  
     v minulosti, ale i dnes.

•  Ke každoročnímu Bubnování pro Bubny se připojuje  
    řada institucí, škol, iniciativ i jednotlivců, aby 
    symbolicky vyjádřili zásadní nesouhlas s pasivním 
    postojem přihlížející většiny v dobách ohrožení.

www.bubny.org

„míra úspěšnosti diktátora 
je odvislá od toho, jak mlčenlivý 

národ má k dispozici.“ 

                                                         petr ritter



čestná
rada  

madeleine albriGhtoVá
býValá ministryně zahraničních Věcí spojených států amerických

stuart eizenstat
zVláštní poradce pro záleŽitosti holocaustu při ministerstVu zahraničních Věcí spojených států amerických

bill shiPsey
zakladatel art For amnesty

karel schWarzenberG
býValý prVní místopředseda Vlády a ministr zahraničních Věcí české republiky  

libor Winkler
předseda předstaVenstVa společnosti rsj

kontakt: inFo@bubny.org — WWW.bubny.org

Projekt PAMÁTNÍK TICHA BUBNY potřebuje i Vaši podporu.

   


