
 

 

 

 

 

Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Kamil 

Příjmení/Surname: Nedvědický 

Akademický titul/Academic title: JUDr., Mgr. 

Instituce/ Institution: Ministerstvo vnitra ČR 

Adresa/Address: Krohova 2212/75, 160 00 Praha 6 

Telefon/Telephone: 737 383 056 

E-mail: knedvedicky@seznam.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Mezinárodněprávní souvislosti atentátu na Heydricha 

Blok: III 

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines): 

 

Tématem příspěvku jsou dopady atentátu a jeho následků na mezinárodněprávní postavení 

exilového státního zřízení v čele s Edvardem Benešem. Ať se jedná o de iure uznání 

rovnocenného postavení čsl. vlády s ostatními exilovými vládami, právní a diplomatické akty, 

vyjadřující tzv. oduznání Mnichovské smlouvy či i o přiznání absolutní dominance 

,,benešovské“ části zahraničního odboje ze strany Spojenců. Opomenut nebude ani z hlediska 

právní kontinuity velmi diskutabilní akt ,,prodloužení“ platnosti prezidentského úřadu 

Edvarda Beneše usnesením exilové vlády ze dne 3. 12. 1942. Zmíněny budou i etické 

souvislosti atentátu a britské spoluúčasti na něm.        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Eduard  

Příjmení/Surname: Stehlík 

Akademický titul/Academic title: PhDr. 

Instituce/ Institution: Ústav pro studium totalitních režimů 

Adresa/Address: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 

Telefon/Telephone: 221 008 111, 221 008 112 

E-mail: eduard.stehlik@ustrcr.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Atentát na R. Hendricha – příprava a vlastní provedení 

Blok:  

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):  

       Analýza přípravy a vlastního provedení atentátu na zatupujícího říšského protektora R. 

Heydricha na základě nejnovějších poznatků.. 

  

 

 

 

 

 

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Jan 

Příjmení/Surname: Kuklík 

Akademický titul/Academic title: Prof., JUDr., DrSc. 

Instituce/ Institution: Katedra právních dějin Právnická fakulta Uk Praha                        

Adresa/Address: nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 

Telefon/Telephone: 221 005 414 

E-mail: kuklik@prf.cuni.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Mezinárodní ohlas a dopady atentátu na československou 

zahraniční akci (společně s Janem Němečkem) 

Blok: III 

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):  

       Atentát na R. Heydricha vyvolal velkou odezvu v zahraničí a zásadním způsobem 

zapůsobil na změnu přístupu spojeneckých vlád k československé zahraniční akci. Tato 

změna vyústila v oduznání Mnichovské dohody, definitivní uznání československé vlády 

v zahraničí a upevnění jejího mezinárodního postavení.  Tím se otevřela cesta k obnově 

československé státnosti.   

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Jan 

Příjmení/Surname: Dobeš 

Akademický titul/Academic title: Mgr., PhD. 

Instituce/ Institution: Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha 

Adresa/Address: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 2 

Telefon/Telephone: 221 619 327 

E-mail: jan.dobes@ff.cuni.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Ministerstvo lidové osvěty jako příklad správních změn v 

roce 1942 

Blok:  

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines): 

  

       Příspěvek na příkladu v červnu 1942 ustaveného Ministerstva školství a lidové osvěty 

ilustruje změny v dosavadní organizaci veřejné moci v Protektorátu Čechy a Morava v letech 

1942 a 1943  uskutečněné v rámci tzv. Heydrichovy správní reformy. Na příkladu stejného 

ministerstva se snaží poukázat i na jisté kontinuální prvky ve veřejné právě v Čechách a na 

Moravě před a po roce 1945. 

 

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Jan 

Příjmení/Surname: Gebhart 

Akademický titul/Academic title: PhDr., DSc. 

Instituce/ Institution: Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. 

Adresa/Address: Prosecká 76, 190 00 Praha 9 

Telefon/Telephone: 286 882 121, linka 244 

E-mail: gebhart@hiu.cas.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Protektorátní rok 1942 očima propagandy 

Blok:  

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines): 

       Hlavní události Protektorátu Čechy a Morava i hlavní události okupované Evropy a 

dalších částí světa zapojených do válečného konfliktu Spojenců s mocnostmi zemí Osy 

(Německo, Itálie, Japonsko) viděné očima oficiální protektorátní propagandy. Příspěvek 

k fungování a obsahu oficiální propagandy Protektorátu Čechy a Morava v roce 1942. 

 

 

 

  

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Jan 

Příjmení/Surname: Kopal 

Akademický titul/Academic title: Mgr. Bc. 

Instituce/ Institution: 

Adresa/Address: Šmeralova 7, Praha 7, 170 00 

Telefon/Telephone: 606/581 871 

E-mail: jan.kopal1977@seznam.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Karel Werner – ze života aktivistického noviře 

Blok: 

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):  

 Karel Werner patřil mezi sedmičku nejznámější aktivistických novinářů. Po válce byl 

za svou novinářskou činnost souzen Národním soudem a odsouzen k trestu smrti a roku 1947 

také popraven. V  období Protektorátu zastával Werner post šéfredaktora Poledního listu a od 

roku 1943 šéfredaktora Večerního Českésho slova. O činnosti Wernera nevypovídají jen jeho 

veřejná vystoupení, účast napropagandistických zájezdech a proněmecké články z uvedených 

deníků, ale i bohatá sbírka dochovaných anonymních i podepsaných dopisů, které autorovi 

oponují a hrozí odplatou i fyzickou likvidací. Z dochovaných poválečných výpovědí můžeme 

usuzovat i na psychickou stránku života neoblíbeného kolaboranta, který zejména v redakci 

Večerního Českého slova zažíval pocity osobního nepřátelství svých podřízených. 

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Jan 

Příjmení/Surname: Machala 

Akademický titul/Academic title: Mgr. 

Instituce/ Institution: Ústav pro studium totalitních režimů 

Adresa/Address: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 

Telefon/Telephone:  221 008 111 

E-mail: jan.machala@ustrcr.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: „Dnes neexistuje žádný židovský majetek, ale jen majetek 

Říše!“ Likvidace synagogy jako technický, byrokratický a majetkoprávní problém 

Blok:  

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines): 

       Příspěvek je zaměřený na srovnání byrokratického procesu, který předcházel a následoval 

zničení dvou židovských středomoravských synagog (Holešov a Kroměříž). Obě tyto stavby, 

mimochodem díla stejného vídeňského architekta, symbolizovaly kulturní vyspělost a 

ekonomickou sílu emancipované židovské komunity na střední Moravě, a proto místní 

představitelé nacistického režimu vyvinuli mimořádnou iniciativu k jejich odstranění. 

Současně tyto synagogy stávaly na lukrativních pozemcích v blízkosti městských center. 

Proto se tyto pozemky nevyhnutelně staly předmětem sporů mezi zástupci židovské 

náboženské obce, zástupci městské obce a okupační, resp. státní správou. Tyto spory v nichž 

židovská strana někdy ani neměla možnost vystupovat jako samostatný subjekt, měly své 

pokračování i v letech po skončení okupace a druhé světové války. Přestože průběh 

byrokratické předehry, vlastní destrukce synagogy a následný spor o pozemky vykazují v 



obou sledovaných případech značné odlišnosti, konečný výsledek byl stejný – zničená 

synagoga a pozemek natrvalo v majetku města. 

 

 

  

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Jan  

Příjmení/Surname: Němeček 

Akademický titul/Academic title: doc., PhDr., DrSc. 

Instituce/ Institution: Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. 

Adresa/Address: Prosecká 76, 190 00 Praha 9 

Telefon/Telephone: 286 882 121, linka 250 

E-mail: nemecek@hiu.cas.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Mezinárodní ohlas a dopady atentátu na československou 

zahraniční akci (společně s Janem Kuklíkem) 

Blok:  

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):  

        Atentát na R. Heydricha vyvolal velkou odezvu v zahraničí a zásadním způsobem 

zapůsobil na změnu přístupu spojeneckých vlád k československé zahraniční akci. Tato 

změna vyústila v oduznání Mnichovské dohody, definitivní uznání československé vlády 

v zahraničí a upevnění jejího mezinárodního postavení.  Tím se otevřela cesta k obnově 

československé státnosti.   

 

 

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 - 
Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha

Přihláška/ Registration form

Osobní údaje/ personal information:

Jméno/First name: T

Příjmení/Surname: K

Akademický titul/Academic title: PhDr. Ing.

Instituce/ Institution: Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Adresa/Address: 

Telefon/Telephone: 

E-mail: 

Název příspěvku/ Title of paper: Pozadí a důsledky atentátu na Heydricha

Blok: 1

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):

Příspěvek se zabývá některými méně známými okolnostmi atentátu na zastupujícího říšského 

protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, rozebírá přípravu a provedení 

atentátu z vojensko-taktického hlediska a analysuje hlavní chyby, kterých se atentátníci 

dopustili. Dále na základě dostupných archivních materiálů hodnotí mezinárodní dopad 

atentátu a následných represálií německé okupační moci vůči obyvatelstvu Protektorátu a 

zamýšlí se nad tím, jakou roli sehrála londýnská exilová vláda a nakolik byl atentát 

připravován a řízen přímo jako britská vojenská operace.

BRATŘÍ NEJEDLÝCH 335, CZ26753 ŽEBRÁK, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL. +420775239148 / FAX +420222211785 / INFO@SUDETSTINEMCI.CZ
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Lukáš 

Příjmení/Surname: Kopecký 

Akademický titul/Academic title: Mgr. 

Instituce/ Institution: externí doktorand FF UJEP Ústí nad Labem 

Adresa/Address: Cibulkova 809, 339 01  Klatovy 

Telefon/Telephone: 737 530 037  

E-mail: kopeck.l@seznam.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Vnímání atentátu a činnosti parašutistů ve vzpomínkách 

Boženy Kropáčkové 

Blok: 2 

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):  

V dubnu 1942 požádal Jan Zelenka-Hajský o pomoc při ukrývání parašutistů Boženu 

Kropáčkovou, manželku vězněného bývalého důstojníka čs. armády a člena Obrany národa 

Václava Kropáčka. Ač s dvěma dětmi v domácnosti a těžkým manželovým osudem, neváhala 

a souhlasila. Před i po atentátu poskytla úkryt Adolfu Opálkovi. Vnímání náročných dnů 

heydrichiády patří k velmi cenným vzpomínkám a zároveň svědčí o obrovské odvaze žen 

bývalých důstojníků. Neboť Božena Kropáčková zdaleka nebyla jedinou takto odvážnou 

ženou. 

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Pavel 

Příjmení/Surname: Kopeček 

Akademický titul/Academic title: Ph. D. 

Instituce/ Institution: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Adresa/Address: Žižkovo náměstí 5, Olomouc, PSČ 771 40 

Telefon/Telephone: tel.č.  585 635 410, mob. 604797366 

E-mail: kopecek.pavel@seznam.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: 1. a 2. stanné  právo na střední Moravě   

Blok: reakce na atentát mezi československými vojáky v zahraničí a obyvateli protektorátu 

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):  

Příspěvek mapuje dopady represí 2. stanného práva na odbojové hnutí a českou veřejnost na 

střední Moravě se zvláštním zaměřením na Přerovsko a srovnává je se situací  po vyhlášení 1. 

stanného práva v září 1941. Na podkladě zjištěných poznatků pak budou vyvozeny závěry pro 

celkovou aktivitu odbojového hnutí na Moravě v těchto obdobích. V příspěvku též bude 

zmíněn podíl středomoravských odbojových skupin na ukrývání některých ilegálních 

pracovníků spjatých s atentátem na R. Heydricha. 

 

 

 

Přihlášky posílejte do 7. září 2012 emailem na martina.kollinerova@ustrcr.cz.  

Send the registration form by September 7, 2012 to martina.kollinerova@ustrcr.cz 

Kontaktní osoba/ Contact person: Martina Kollinerová, tel + 420 221 008 396 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru příspěvků. The organizer reserves the right to select the 

papers. 
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Mezinárodní sympozium Válečný rok 1942 -  

Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha 

 

Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Pavel 

Příjmení/Surname: Zeman 

Akademický titul/Academic title: PhDr., PhD. 

Instituce/ Institution: Ústav pro studium totalitních režimů 

Adresa/Address: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 

Telefon/Telephone: 221 008 120 

E-mail: pavel.zeman@ustrcr.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Německá okupační a genocidní politika v okupované Evropě 

1942. Cesta k evropskému „řešení židovské otázky“   

Blok:  

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):  

Po ukončení tzv. organizované fáze nacistické eutanazie v srpnu 194 přešel nacistický 

režim na okupovaných území Polska a Sovětského svazu od masového zabíjení židovského 

obyvatelstva a civilistů formou masakrů a poprav ke „konečnému řešení židovské otázky.“ 

Jeho podoba byla naplánována na konferenci ve Wansee 20. ledna 1942, která přijala opatření 

k zamýšlenému vyhlazení 11 milionů evropských Židů. V praxi našla své vyústění 

v nechvalně známé Akci Reinhard realizované na území okupovaného Polska. Během ní bylo 

v plynových komorách vyhlazovacích táborů v Belzecu, Sobiboru a Treblince v letech 1942 a 

1943 téměř beze zbytku  vyhlazeno polské židovské obyvatelstvo.  Ve stejných  táborech a 

také v koncentračním vyhlazovacím táboře v Osvětimi-Birkenau bylo v průběhu roku 1942 

také  zahájeno masové vyhlazování židů z dalších zemí okupované Evropy. Společně se židy 

se staly obětí rostoucího nacistického teroru v koncentračních a zajateckých táborech, na 

nucených pracích a ve věznicích i další velké skupiny obyvatel nacistickým Německem 

ovládané Evropy včetně těch, kteří se zapojili do odboje a odporu proti nacistické okupační 

moci. 
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Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Stanislav 

Příjmení/Surname: Kokoška 

Akademický titul/Academic title: PhDr. 

Instituce/ Institution: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 

Adresa/Address: Vlašská 9, 118 40 Praha 1 

Telefon/Telephone: 257 286 373 

E-mail: kokoska@usd.cas.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Protektorát v roce 1942 

Blok:  

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):  

       Nastínění vývoje v Protektorátu v průběhu roku 1942 s přihlédnutím k hlavním 

vývojovým mezníkům protektorátního dění v době úřadování R. Heydricha ve funkci 

zastupujícího říšského protektora i po jeho úmrtí na začátku června 1942. 
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Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Tomáš 

Příjmení/Surname: Jakl 

Akademický titul/Academic title: Mgr. 

Instituce/ Institution: Vojenský historický ústav 

Adresa/Address: U Památníku 2, 1305 05 Praha 3  

Telefon/Telephone: 973 204 936 

E-mail: Tomas.Jakl@seznam.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Válečný rok 1942 – třetí rok války 

Blok: I 

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines): 

Rok 1942 byl rokem největší teritoriální expanze vojsk zemí Osy. Přestože Spojenci 

utrpěli zejména v jeho první polovině řadu těžkých porážek, dařilo se jim těžit z výsledků 

strategických rozhodnutí předešlého roku. Ve druhé polovině roku již bylo zasvěceným 

zřejmé, že se německý a japonský nápor podařilo zadržet, a Spojenci dokázali na všech 

frontách dobýt rozhodujících vítězství. Dokázali také připravit půdu k tažením následujícího 

roku, která vyřadila z války Itálii a položila základy konečné porážky Německa i Japonska. 
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Přihláška/ Registration form 

Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Vojtěch 

Příjmení/Surname: Blodig 

Akademický titul/Academic title: Doc., PhDr., CSc. 

Instituce/ Institution: Památník Terezín 

Adresa/Address: Principova alej 304, 411 55 Terezín 

Telefon/Telephone: 416782225 

E-mail: blodig@pamatnik-terezin.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Proměny terezínského ghetta v roce 1942 

Blok:  

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines): 

      Iluze, že budou moci v Terezíně věznění židé přežít do konce války vzala za své 

zahájením transportů z terezínského ghetta na Východ již na začátku ledna 1942. Konference 

ve Wannsee z 20. ledna 1942 pak přisoudila Terezínu nejen funkci sběrného a průchozího 

tábora pro židy z Protektorátu Čechy a Morava, ale také funkci starobního ghetta pro Židy 

z Německa a Rakouska. V únoru 1942 byla výnosem R. Heydricha zrušena obec Terezín a 

civilní obyvatelstvo se do konce června muselo z města vystěhovat.  Ještě před jejich 

odchodem byly zahájeny transporty přestárlých Židů a židovských „prominentů“ nejdříve 

z Rakouska a Německa. V Terezíně je čekal oproti očekávání tvrdý život v ghettu. Na 

postupné přeplnění ghetta reagovalo jeho německé velení transporty do vyhlazovacích míst na 

Východě. 
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Osobní údaje/ personal information: 

Jméno/First name: Vojtěch  

Příjmení/Surname: Kyncl 

Akademický titul/Academic title: PhDr., PhD. 

Instituce/ Institution: Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. 

Adresa/Address: Prosecká 76, 190 00 Praha 9 

Telefon/Telephone: 286 882 121, linka 248 

E-mail: vojtechkyncl@seznam.cz, kyncl@hiu.cas.cz 

Název příspěvku/ Title of paper: Rodinné vzpomínky na válečný zločin 

Blok:  

Abstrakt  (do10ti řádků)/ Abstract (up to 10 lines):                                                                        

             Pohled na masakr v Lidicích očima jak českých a německých přímých účastníků, tak 

také jejich příbuzných a vnuků. 
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