Občanské sdružení Paměť
Motto: Svoboda je právo vydat se kdykoliv na cestu…

Pietní akt u Památníku obětem železné opony
a odhalení sousoší „Odloučení“
Mezinárodní konference „Železná opona v nás“

22. listopad 2019
Mikulov
PROGRAM

8:30

– sraz účastníků na Stezce svobody u Památníku

9:00

– zahájení

Úvodní slovo

– Miroslav Kasáček, předseda kolegia OS PAMĚŤ

Přivítání hostů – Rostislav Koštial, starosta města Mikulova
Čestní hosté:
– Johanna Mikl-Leitner, hejtmanka Dolního Rakouska
– Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR
– Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
– Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
– Ivana Červenková, velvyslankyně České republiky v Rakousku
– Alexander Grubmayr, velvyslanec Rakouska v České republice
– Tomáš Jan Podivínský, velvyslanec České republiky v Německu
– zástupce Ministerstva kultury České republiky
– Łukasz Kamiński, prezident Platformy evropské paměti a svědomí
– Brigitte Ribisch, starostka města Laa an der Thaya
– Thomas Grießl, starosta města Poysdorf
– Georg Stöger, honorární konzul Rakouské republiky

Odhalení sousoší „ODLOUČENÍ“
Položení květinových darů
Duchovní slovo a požehnání P. Mgr. Pavla Pacnera, probošta Mikulovského
Ukončení Pietního aktu skladbou na trubku: Večerka

Mezinárodní konference
Záštita: Ministr kultury ČR, Prezident Platformy evropské paměti a svědomí,
předseda Senátu Parlamentu ČR, hejtman Jihomoravského kraje, primátorka města
Brna, diecézní biskup brněnský
Podporovatelé: Město Laa an der Thaya, město Poysdorf, město Mikulov, Ústav pro
studium totalitních režimů, Regionální muzeum v Mikulově, Státní okresní archiv
Břeclav se sídlem v Mikulově, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna
10:30

– přesun na zámek Mikulov
– Coffee break
– promítání dokumentu z likvidace zátarasů 17. 12. 1989

Téma konference: „Železná opona v nás“
Od pádu železné opony, která rozdělovala Evropu, uplyne letos třicet let. Jaký je její
odkaz? Jaké dědictví nám zanechala a jak jsme s ním naložili? Stalo se toto dědictví
zátěží nebo impulsem k budování lepší společnosti, k prosazování ideálů
spravedlnosti a svobody? A jestli ne, tak proč? Jak o železné oponě mluvíme,
píšeme a jak o ní učíme ve školách? Podařilo se nám napravit dávné
nespravedlnosti?

Blok I:
11:00 – 11:05

Zahájení – Miroslav Kasáček, předseda kolegia OS PAMĚŤ

11:05 – 11:20

Lubomír Müller – právník – Odškodňování
východoněmeckých uprchlíků přes železnou oponu

11:20 – 11:35

Klaus-Michael von Keussler – pamětník a předseda
spolku Freiheit, Erfurt, Německo; pomoc uprchlíkům jako
životní téma

11:35 – 11:50

Ondřej Matějka – náměstek ÚSTR ČR – Vzdělání jako
hráz proti hrozbám totality (Zkušenosti z Ústavu pro
studium totalitních režimů)

11:50 – 12:05

Christoph H. Benedikter – Ludwig Boltzmann institut,
Rakousko
– Poznání a poznávání železné opony v Rakousku

12:05 – 12:20

Birgit Neumann-Becker – Pověřenkyně země
Sasko-Anhaltsko pro otázky diktatury SED, Německo
– Vzdělání jako hráz proti hrozbám totality (zkušenosti ze
Saska-Anhaltska)

Oběd: 12:20 – 13:00

Blok II:
13:00 – 13:15

Luděk Navara – OS PAMĚŤ – Úvod do druhého bloku

13:15 – 13:30

Bogusław Tomasz Czerwiński – prokurátor, Varšava,
Polsko – Oběti a pachatelé dnes. Polský pohled

13:30 – 13:45

Monika Mandelíčková – pedagožka, Brno – Vzdělání jako
hráz proti hrozbám totality (zkušenost z českého školství)

13:45 – 14:00

Manfred Fass – Dědictví a současné připomínky železné
opony (zkušenosti z města Laa an der Thaya)
Eugenie Trützschler von Falkenstein – spisovatelka
a politoložka, Erfurt, Německo – Cesty k vyrovnávání se
s dědictvím totality (srovnání německého a českého
přístupu)

14:00 – 14:15

Potvrzení Vaší účasti prosíme zaslat nejpozději do 14. 11. 2019 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=10499048

