
 

 

 

Pietní akt & mezinárodní konference: 

„Můj pohled na železnou oponu“ 

15. listopad 2021 

MIKULOV 

 

Motto: „Svoboda je právo kdykoliv se vydat na cestu“. 

 
 

Program: 

 
8.30 hod. Sraz ú č astní kú  na Stezče svobody ú Pama tní kú obe tem 

z elezne  opony. 
 
9.00–9.30 Zaha jení ; ú vodní  slovo – Miroslav Kasáček, pr edseda 

kolegia Sdrúz ení  PAMĚ Ť , z.s.; pr iví ta ní  hostú  – Rostislav 
Koštial, starosta me sta Mikúlova; vystoúpení  hostú ; 
poloz ení  kve tinovy čh darú ; dúčhovní  slovo a poz ehna ní ; 
úkonč ení  pietní ho aktú. 

 
 
Za s titú pr evzali:  pr edseda Sena tú PČ R Milos  Vystrč il; hejtman Jihomoravske ho kraje Jan 
Groličh; ministr kúltúry Miroslav Zaora lek; prezident Platformy Ěvropske  pame ti a 
sve domí  Łúkasz Kamin ski; Mons. ŤhLič. Vojte čh Čikrle, biskúp brne nsky . 
 
 
 
 
 

  



Mezinárodní konferenče 

„Můj pohled na železnoú oponú“ 
 
 
9.30 hod.    Přesun na zámek Mikulov, coffee break. 
 
 
10.00–10.05 Ú vodní  slovo – Miroslav Kasáček, pr edseda kolegia 

Obč anske ho sdrúz ení  PAMĚ Ť . Pr iví ta ní  hostú  panem 
r editelem Regiona lní ho múzea v Mikúlove  Petrem 
Kubínem. 

 
 
10.05–10.20 Soňa Gyarfašová (SK), redaktorka RŤVS; spečializúje 

se na pr í be hy spojene  s totalitoú. 
 
 
10.20–10.35 Luděk Navara, OS PAMĚ Ť , & Josef Albrecht, Č Ť, stúdio 

Ostrava; dramatúrg seria lú Příběhy železné opony 
(2006). 

 
 

10.35–10.50  Franz Amberger (DĚ), novina r , BRD, by valy  
s e fredaktor novin Ko tztinger Zeitúng; editor knihy 
Grenzenlos (2000). 

 

10.50–11.05  Thomas Hackl, Martina Hechenberger (AŤ), 
televizní  tvú rči, spolúpračújí čí  s ORF; aútor i 
dokúmentú Österreich am Eisernen Vorhang (2019). 

 

11.05–11.20  Pr edstavení  projektú „Pr ekona va ní  zdí  skúteč ny čh i 
symboličky čh“ z a kú  7. roč ní kú laboratorní  s koly 
Labyrinth Brno. 

 

11.20–11.35  Angelika Cholewa: osobní  zkús enost 
vy čhodone mečke ho úprčhlí ka s Č eskoslovenskoú 
oponoú. 

 

11.35–11.40  Luděk Navara: slovo za ve rem. 

 

11.40–12.20  Oběd. 



Potvrzení Vaší účasti prosíme zaslat nejpozději do 12. listopadu 2021 
na email:  info@sdruzenipamet.cz 

 

Mapa místa srazu účastníků – pietní akt: 

 

http://mapy.cz/zakladni?x=16.6361573&y=48.8018277&z=14&source=addr&id=1049
9048  

 

http://mapy.cz/zakladni?x=16.6361573&y=48.8018277&z=14&source=addr&id=10499048
http://mapy.cz/zakladni?x=16.6361573&y=48.8018277&z=14&source=addr&id=10499048

