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Pfibehy tech, 
kdo nemlCeli 
Pardubice - Od vcerejska je 
na univerzite k videni vysta
va Za vasi a nasi svobodu 
1968 az 2018. Soubor rozho
voru s obcany statu vychod
niho bloku, kteri v race 1968 
protestovali proti invazi 
vojsk do Ceskoslovenska, je 
putovni. Moznost videt ex
pozici uz meli napriklad lide 
v Praze, ve Washingtonu ne
bo v Kyjeve. Osudy pametni
ku a fotografie spolecne s 
dokumenty ze sovetskych, 
polskych, mad'arskych, ne
meckych, bulharskych a ces
kych archivu bezpecnostnich 
slozek a osobnich archivu 
shromazdili badatele Ostavu 
pro studium totalitnich rezi-
mu v Praze. . .. 3 



Aktu8ln8 

Za vaSi a naSi svobodu: 
Osudy tech, kdo nemiCeli 
Dokonceni ze strany 1 
Univerzita Pardubice vystavu Za vasi a nasi svo
bodu predstavuje ve foyer Auly Arnosta z Pardu
bic v ramci sveho programu k 30. vyroci sametove 
revoluce. Vystava je instalovana od vcerejska, ale 
vernisaz se uskutecni v pond eli od 16 hodin. ,Na 
vernisazi promluvi prorektorka pro rozvoj Uni
verzity Pardubice Andrea Koblizkova, jeden z au
toru vystavy Adam Hradilek z Dstavu pro studium 
totalitnich rezimu v Praze a senatorka Mil use 
Horska," priblizila Martina Mackova, vedouci 
Oddeleni propagace a vnejsich vztahu Univerzity 
Pardubice. Vystava potrva do 8. brezna. (pro) 



Příběhy těch, kdo nemlčeli 
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    (pro)    Univerzita Pardubice     

PARDUBICE VČERA 
 
Pardubice – Od včerejška je na univerzitě k vidění výstava Za vaši a naši svobodu 1968 až 2018. 
Soubor rozhovorů s občany států východního bloku, kteří v roce 1968 protestovali proti invazi vojsk do 
Československa, je putovní. Možnost vidět expozici už měli například lidé v Praze, ve Washingtonu 
nebo v Kyjevě. Osudy pamětníků a fotografie společně s dokumenty ze sovětských, polských, 
maďarských, německých, bulharských a českých archivů bezpečnostních složek a osobních archivů 
shromáždili badatelé Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. 
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Aktuálně 
Za vaši a naši svobodu: Osudy těch, kdo nemlčeli 
Dokončení ze strany 1 
Univerzita Pardubice výstavu Za vaši a naši svobodu představuje ve foyer Auly Arnošta z Pardubic 
v rámci svého programu k 30. výročí sametové revoluce. Výstava je instalována od včerejška, ale 
vernisáž se uskuteční v pondělí od 16 hodin. „Na vernisáži promluví prorektorka pro rozvoj Univerzity 
Pardubice Andrea Koblížková, jeden z autorů výstavy Adam Hradilek z Ústavu pro studium totalitních 
režimů v Praze a senátorka Miluše Horská,“ přiblížila Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace 
a vnějších vztahů Univerzity Pardubice. Výstava potrvá do 8. března. 
 
Region| Východní Čechy 
 

Za vaši a naši svobodu. Výstava o lidech, kteří nemlčeli 
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    Pavlína Roztočilová    Univerzita Pardubice     

Pardubice – Od čtvrtka je na univerzitě k vidění výstava Za vaši a naši svobodu 1968 až 2018. 
Soubor rozhovorů s občany států východního bloku, kteří v roce 1968 protestovali proti invazi vojsk do 
Československa, je putovní. 
 
"Možnost vidět expozici už měli například lidé v Praze, ve Washingtonu nebo v Kyjevě. Osudy 
pamětníků a fotografie společně s dokumenty ze sovětských, polských, maďarských, německých, 
bulharských a českých archivů bezpečnostních složek a osobních archivů shromáždili badatelé 
Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. 
Univerzita Pardubice výstavu Za vaši a naši svobodu představuje ve foyer Auly Arnošta z Pardubic 
v rámci svého programu k 30. výročí sametové revoluce. Výstava je instalován od čtvrtka, ale vernisáž 
se uskuteční v pondělí od 16 hodin. 
„Na vernisáži promluví prorektorka pro rozvoj Univerzity Pardubice Andrea Koblížková, jeden z 
autorů výstavy Adam Hradilek z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze a senátorka Miluše 
Horská,“ přiblížila Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity 
Pardubice. Výstava potrvá do 8. března. 
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URL| https://pardubicky.denik.cz/kultura_re...a-o-lidech-kteri-nemlceli-20190131.html 
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