Doprovodný program

V pracovních dnech budou v dopoledních hodinách
vždy od 10.00 probíhat komentované prohlídky a besedy pro školy, které si můžete rezervovat na adrese
martina.kollinerova@ustrcr.cz.

po 18. června

16.00

Taxmeni — benefiční koncert české kapely, která si za
více než tři desítky let své existence vydobyla přední místo na scéně country music. Volba skupiny není náhodná
— hraje v ní přední český badatel zabývající se obdobím
heydrichiády Jaroslav Čvančara. Výtěžek z koncertu bude
věnován na obnovu rodného domku Jana Kubiše.

17.30
Zádušní mše za oběti heydrichiády — sbor La Grande
Bande, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.

po 25. června

18.00

Věra Šmejkalová — beseda s pamětnicí, jejíž sestra Josefa
Vaňková se aktivně účastnila odboje. S manželem schovávali ve svém domě MUDr. Břetislava Lyčku, lékaře, který po
atentátu na Heydricha ošetřoval zraněné parašutisty. Rodina Vaňkových byla zatčena a Josefa, poté co porodila ve
věznici syna, byla popravena v Mauthausenu.

21.00
Komentovaná prohlídka pro členy Klubu přátel
Klub přátel Paměti národa podporuje činnost organizace
Post Bellum a její sběratelskou práci. Chcete-li se stát členem Klubu, přihlaste se na stránkách www.pametnaroda.cz.

út 26. června

18.00

Komentovaná prohlídka pro členy Klubu přátel
Klub přátel Paměti národa podporuje činnost organizace
Post Bellum a její sběratelskou práci. Chcete-li se stát členem Klubu, přihlaste se na stránkách www.pametnaroda.cz.

Opus pro smrtihlava (režie: K. Maršálek)
V cyklu dokumentárních filmů Potomci a předkové vznikl střihový portrét zastupujícího říšského protektora Rein-
harda Heydricha. Věnuje se všedním protektorátním dnům,
zabývá se domácím i zahraničním odbojem. Zajímavý dokument, který ale vzhledem k době vzniku zdůrazňuje vůdčí
úlohu komunistického odboje.

út 19. června

čt 28. června

21.00

18.00

Média v době totality — beseda s předními českými žurnalisty a zástupci médií. Spolupořádá Opona, o. p. s., v rámci
Týdne svobody — www.tydensvobody.cz.

st 20. června

18.00

Jarmila Doležalová — tak trochu ve stínu lidické tragédie
vždy stál podobný osud Ležáků, malé kamenické osady na
Chrudimsku. Z ležáckých dětí přežily válku pouze sestry
Šťulíkovy. Dcera jedné z nich, Jarmila Doležalová, přiblíží
příběhy ležáckých obětí a seznámí návštěvníky s výsledky
svého bádání.

so 23. června

18.00

Ryba na suchu (režie: V. Slavínský)
Dobová projekce filmu Ryba na suchu, jak byl promítán
v roce 1942, včetně filmového týdeníku. V době protektorátu sloužily komedie jako únik před tíživým světem za
zdmi kina. V tomto případě jsou souvislosti o to tíživější,
že ve filmu hraje herečka Anna Letenská, která byla v roce
premiéry popravena s manželem za pomoc při ukrývání
atentátníků.

9.00

Komentovaná prohlídka pro neslyšící (školy)

16.00
Komentovaná prohlídka pro neslyšící (veřejnost)

pá 29. června

20.00

Pérák — divadelní představení, Chapiteau X, park Letná
Úspěšná akční historická fikce Divadla Vosto5 o mytickém
českém superhrdinovi z doby heydrichiády a nacistické okupace. Vstupné 250 Kč. Pro členy Klubu přátel Paměti národa (přihlásit se můžete na www.pametnaroda.cz) nabízíme
zlevněné vstupné 200 Kč. To je nutno předem objednat na
e-mailu: lucie.splichalova@postbellum.cz.

so 30. června

16.00

Slavnostní ukončení výstavy — program posledního dne
výstavy bude upřesněn na stránkách www.heydrich70.cz.
Změna programu vyhrazena
Vstupné dobrovolné (s výjimkou představení Pérák)

