
Odbor produkční

V Praze, 29. března 2016

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty

Datum: 14. - 16. března 2016
Místo: Lotyšsko / Riga
Účel: ínstalace a zahájení výstavy "Praha objektivem tajné policie", jednání
s partnery o další spolupráci
Účastníci cesty: Míchal Hroza
Č.j.: USTR 112/2016

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU A HODNOCENÍ

Akce konající se v Národním lotyšském historickém muzeu (Latvijas Nacíonalaís vestures
muzejs) v Ríze byla úspěšná. Výstava "Praha objektívem tajné policie" byla ve stanoveném
termínu instalována dle požadavků partnerů z Národního lotyšského hístorického muzea a
velvyslanectví České republiky v Lotyšsku v prostorách určených pro dočasné výstavní
projekty. Za velkého zájmu lotyšské veřejnosti i sdělovacích prostředků zahájílí dne 15. 3.
2016 výstavu "Praha objektivem tajné policie" svýmí proslovy velvyslanec ČR Miroslav
Kosek, ředítel Muzea hístorie v Rize p. Ardins Radinš a Míchal Hroza, ředitel produkčního

odboru Ústavu pro studíum totalítních režímů ČR. Slavnostního zahájení se zúčastnílo více 70
hostů z řad díplomatíckého sboru, lotyšského Ústavu historie , Lotyšské univerzity, členů

Lotyšsko-české společností a dalších. Za českou stranu výstavu navštívil též p. Michal Lukeš,
generální ředitel Národního muzea v Praze a p. Míchal Stehlík náměstek GŘ NM. Tento
společný projekt je dle ZÚ Ríga ukázkovým příkladem spolupráce na základě poznávání
totalítní mínulostí našich zemí. Součástí představení výstavy byla prezentace publikací
vydaných ÚSTR o které byl mezi přítomnými hosty velký zájem.

Téma výstavy se setkalo s mímořádným zájmem i ve sdělovacích prostředcích. V den
zahájení o výstavě vysílal obsáhlou ínformací 1. program Lotyšského rozhlasu, ve večerních

zprávách na 1. programu Lotyšské televize byla odvysílána reportáž ze zahájení výstavy,
obsáhlé zprávy o české akcí přínesl deník Diena, Live Riga a další lotyšské zpravodajské
servery.
Součástí cesty bylo i jednání s partnery z Lotyšského válečného muzea (konkrétně s paní
ředitelkou A. Fleijou a zástupcem ředitelky J. Ciganovsem) o navázání spolupráce,
s předsedou Lotyšské žídovské obce D. Kagansem o možnosti prezentace výstavy ÚSTR Židé
v GULAGu a s předsedou správní rady Lotyškého muzea okupace V. Nollendorfsem a
ředitelem Lotyšského národního historického muzea A. Radinšem o pokračování spolupráce.


