TISKOVÁ ZPRÁVA
Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci
s Muzeem hlavního města Prahy a Archivem bezpečnostních složek
vás zvou na zahájení výstavy

NA FRONTĚ STUDENÉ VÁLKY
Československo 1948 - 1956
Tisková konference se koná v úterý 24. února 2009 v 15.00 hodin
v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8.
Výstava trvá od 25.2. do 3.5.2009
Výstava je věnována tisícům neznámých spoluobčanů, kteří se po únoru 1948
rozhodli ze zahraničí aktivně bojovat proti komunistické moci v Československu.
Na hranici mezi Východem a Západem probíhaly v letech 1948-1956 dramatické
střety studené války. „V drtivé většině byl náplní práce kurýrů sběr informací, budování sítí
spolupracovníků, ukrývání osob, přinášení radiostanic a hledání a výcvik jejich obsluh z místních
lidí, převádění lidí a přenášení vzkazů a dopisů za hranice“, popisuje činnost kurýrů PhDr.
Prokop Tomek, autor výstavy. Tisková konference bude koncipována jako
komentovaná prohlídka, při které vás autor provede expozicemi a na jednotlivých
panelech vysvětlí historii odboje v době studené války a železné opony.
Tajné operace exilových zpravodajských skupin jsou v současnosti prakticky
zapomenuté. Expozice je vytvořena z historických dokumentů, kriticky
vyhodnocených informací a fotografií pocházejících z činnosti institucí bývalého
komunistického režimu. Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkům jejich význam a
vyzdvihnout jejich přínos k pozdějšímu vývoji naší země.
Základní tematické okruhy výstavy:
•
•
•
•
•
•

Vznik, vývoj, struktura zahraničního zpravodajského odboje, jeho organizátoři, cíle
a výsledky.
Různé formy přechodů hranic kurýrů a technická i operativní opatření proti nim.
Osobnosti z řad kurýrů a jejich technické vybavení.
Konkrétní případy perzekuce obyvatel Československa, kteří se na činnosti kurýrů podíleli.
Struktury bezpečnostního aparátu StB, SNB a PS, které stály proti zahraničnímu odboji.
Dobová propaganda a reakce režimu.

Fotografie z výstavních panelů jsou ke stáhnutí na adrese:
ftp://www.ustrcr.cz/pub/na_fronte_studene_valky/
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