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Zpráva ze za hraniční pracovní cesty

Datum:
Místo:
Účel cesty:

13.-16. listopadu 2015
Slovensko (Bratis lava)
účast na Festivalu slobody pořádaném partnerským Ústavem paměti

národa

Účastníci cesty: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.O. (ředitel ÚSTR)

Mgr. Petr Zeman (zástupce řed itelky ABS)

Pracovni cestu do Bratislavy jsme uskutečni li na zák ladě pozvání Dr. Ondreje Krajňáka,

předsedy Správní rady Ústavu paměti národa, abychom se zúčastn i l i několika akci

pořádaných v rámci Festivalu slobody, mezinárodního multižánrového festivalu, který

připomíná období nesvobody na Slovensku. V sobotu 14. listopadu j sme byli hosty večera

v divadle Skrat , kde ostravská Komorní scéna Aréna uvedla inscenaci Slyšeni pojednávajíci o

válečném zloči nci a jednom ze strůj ců holocaustu Adolfu Eichmannovi. Po představení

následovala diskuse s tvůrci , účinkujícimi a odborníky.

V neděli 15. listopadu jsme se zúčastni l i mše svaté za oběti totalitních režimů konané

v kostele Nejsvětějš iho Spasitele a poté slavnostního programu oceňování osobno stí, které se

zasloužily o obnovu svobody a demokracie na Slovensku, resp. v bývalém Československu .

Ceny předával i spol ečně předseda Správní rady UPN Ondrej Krajňák a řed itel ÚSTR Zdeněk

Hazdra. Po skončení ceremoniálu, který se uskutečni l v Zrcadlové síni Primátorského paláce,

podepsali zástupci Muzea Slovenského národ ního povstání (generální řed itel Stanislav

Mičev) , Ústavu paměti národa (předseda Správní rady Ondrej Krajňák) , Ústavu pro studium

totalitnich režimů (ředitel Zdeněk Hazdra) a Občanského sdružení Krásný Spiš (předseda

Miroslav Pollák) dohodu o vzájemné spolupráci , která má za cil získat pro výzkumné účely

uvedených instituci kopie materiálů z kartotéky evidence československých válečných zaj atců

na území někdej šího Sovětského svazu, která se nachází v Ruském státním vojenském archivu

v Moskvě . ?~ !~~
Mgr. Zdeněk Hazdra , PhD.

řed ite l Ústavu

Mgr. Petr Zeman
oddělení archívních fondů
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