
 

 

Odborná konference 

„Věznice Cejl, místo utrpení a paměti“ 

14. října 2021 

BRNO, Stará radnice 

 

 

Motto: „Od světa tvého dělí nás krutá mříž“. 

— JAN ZAHRADNÍ Č EK 

 
 

Program: 

 
9.30–10.00 Sraz ú č astní kú  mezina rodní  konferenče v prostora čh 

Stare  radniče v Brne . 
 
10.00–10.10 Zaha jení ; ú vodní  slovo – Miroslav Kasáček, pr edseda 

kolegia Obč anske ho sdrúz ení  PAME Ť . 
 
10.10–10.20 Pr ipomí na ní  tragičký čh mí st – Eduard Stehlík, č eský  

vojenský  historik, spisovatel a r editel Pama tní kú Lidiče. 
 
10.20–10.30 Pr edstavení  končepče pama tní kú pro Uherske  Hradis te  – 

Jan Břečka, vedoúčí  historičke ho odde lení  Moravske ho 
zemske ho múzea; Luděk Navara; Pavel Portl, za stúpče 
Slova čke ho múzea. 

 
10.30–10.40 Pr edstavení  končepče Múzea pame ti XX. století  v Praze – 

Jan Kalous, r editel múzea. 
 
10.40–10.50 Pr edstavení  končepče Pama tní kú tr í  odbojú  v Los anečh – 

Petr Blažek, historik a mí stopr edseda spolkú Mas í nú v 
statek - Pama tní k tr í  odbojú . 

 
 
10.50–11.00 Pla ný a búdoúčnost Čejlú – Petr Hladík, první  na me stek 

prima torký me sta Brna. 
 



11.00 – 11.10 Problematika seznamú  ve zn ú  v Brne  a Uherske m 
Hradis ti: Jak je pr ipomenoút? – Alena Šimánková, 
Na rodní  arčhiv Č R. 

 
 
11.10 – 11.20 Problematika nevýdaný čh ostatkú  zemr elý čh političký čh 

ve zn ú  a popravený čh odpú rčú  komúnismú v Brne  – Aleš 
Kýr, vedoúčí  Kabinetú dokúmentače a historie VS Č R, 
spečialista na historii ve zen ství . 

 
11.30–12.30 Obe d. 
 
 
13:30 Pr esún do pasa z e Alfa, kde búde zaha jena vý stava Musím 

jít odvážně vpřed! ve novana  Petrú Kr ivkovi. 
 
 
 
Za s titú pr evzali: pr edseda Sena tú PČ R Milos  Výstrč il; ministr kúltúrý Lúbomí r Zaora lek; 
hejtman Jihomoravske ho kraje Jan Groličh; prima torka me sta Brna Marke ta Van kova ; 
prezident Platformý Evropske  pame ti a sve domí  Łúkasz Kamin sk; Mons. ŤhLič. Vojte čh 
Čikrle, biskúp brne nský . 
 
 
 

Potvrzení Vaší účasti prosíme zaslat nejpozději do 10. 10. 2021 
na email:  info@sdruzenipamet.cz 


