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Účastník cesty: Bc . Adam Hra dilek

Praha, 8. 11. 2016

Č.j. : USTR 518 /2016

Pracov ní cestu jsem uskutečnil v plánovaném terminu a rozsahu. Cestu jsem zahájil
18.10. 2016 odletem do Washingtonu DC. 20. jsem podník l oficiálni návštěvu USHMM, kde
jsem předa l datové nosiče s digita lizovanými dokumenty z ABS a vedl jed nání ohledně

spolupráce na poli výzku mu ukrajinskýc h archivů . 21. jsem se přesunu l Do New York u, kde
jsem dva dny natáčel mista spojená s životem a působením Frantíška Poláka pro potřeby

dokumentárniho filmu (celkem cca 40 záběrů) . 23. jsem odje l do města Coxsackíe, kde jsem
ten den přednášel v Vedder Research Líbrary o životních osudech F. Poláka a výzkumném
projektu "Čechoslováci v Gulagu". 24. jsem natáčel dokumenty uložené v zm íněné kni hovně i
mista spojená s životem F. Poláka (bydliště, hřbitov , etc .). 25. jsem se přesu nul do Saratoga
Springs na Skidmore College, kde jsem přednášel na téma: The Legacy of the Soviet Gulag
in todays Russia and Ukraíne. Ze Saratoga Spríngs jsem se přesunu l do Washingtonu DC,
kde jsem se zúčastn i l akci spojených s oslavou 28. říj na organizovaných velvyslanectvim
ČR. Zároveň jsem [ednal o spolupráci mezi USTR a velvyslanectvím.- 29, října jSC i7! vedl
několikahod i nové jednání s představiteli USHMM o konkrétních aspektech spo lupráce na
poli výzk umu ukrajinsk ých arch ivů . Detailní záp is z jed nání byl vypracován separátně . 30.10.
jsem odletěl zpět do ČR . Služební cest u jsem ukončil příletem do Prahy 31.10. 2016

Bc. Adam Hradilek


