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Služební cestu jsem zaháj il ve st ředu 15. 10. 2014 v deset hodin večer jízdou vlakem z Prahy do

Michalovců . Vzhledem k tomu , že autobusový přípoj do Užhorodu jezdí až 5 hodin po přfj ezdu

vlaku, zvo lil jsem osvědčenou cestu voze m taxislužby na hranici. Zde jsem se 2 hodiny snažil

stopova t (hranice se nedá překročit pěšky, taxi nejezdí přes hranici z důvodů několikahodinové

zácpy ve směru zpět na Slovensko) . Prakticky neb yl žádný provoz, ale nakonec se mi s pomocí
místníh o ř i d iče podařil o překro čit hranice a dostat se do Užhorodu.

Ve čtvrtek 16. 10. ihned po příjezdu jsem se setka l s Alexandrem Oniskem, místním badatelem,

který mi předal v elektronické podobě stovky kopií dokumentů - vyšet řovacích sp isů NKVD na
čs . občany, které v minulosti pořídil v ukrajinských archivech. Zároveň j sem mu vyplatil finančn í

odměnu za zhotove né dílo .

V pátek 17. 10. j sem se účastnil akt ivně konference Podkarpat ská Rus v československém státě

(1918- 1945) , kterou pořádala Filozo fická fakulta UK a Historická fakulta Užhorodské národní

univerzity. Téma příspěvku bylo Pie chody hranic z Podkarpatsk é Rl/si do SSSR v letech 1939

1942 ajejich refl exe ve vzpomink ách pamětniků.

V sobotu 18. 10. j sem pak natáčel na několikahodinový audio rozhovor s Alexejem Mond ičem

příbuzným Micha la Mondi če , autora knihy S rně r š , která vyjde tento rok v ÚSTR. Rozhovor byl

uložen v archivu Skupiny orální historie. Zároveň j sem poř ídi l kopie několika fotografií a

dokumentů . V pozdních odpoledních hodin ách jsem se pak vydal autobusem z Užhorodu do

Michalovců , kde mě v pozdních hodinách vyzved l Štěpán Černoušek, který se zrovna tou dobou

vracel z konference v rumun ské Kluži. Kvůli pozdní hod ině našeho odjezdu z Michalovců j sme

byli nuceni přespat v Prešově.

V neděli 19. 10. j sme pokračoval v cestě z Prešova do Prahy, kam jsme dorazili v pozdn ích

odpoledních hodinách.


