
VZPOMÍNKOVÁ  AKCE K 45.VÝROČÍ  INTERVENCE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY
S názvem:

„Kolik Vám bylo let v roce 68“

Místo konání: 21.srpna 2013 v hl.m.PRAZE.  Dolní část Václavského nám. (pěší zóna).          
Čas konání:     11 hod. až 19 hod.
Pořadatel:       Agentura CI5 spol.s.r.o.,IČ: 27159434 za podpory Hlavního města  Prahy , Vojenského historického 
                          ústavu Praha, Sdružení Nového Města pražského.     
                             
Preambule:  
        Ve 23 hodin, 20. srpna 1968 ,  začala operace DUNAJ (Okupace Československa armádami pěti států Varšavské 
smlouvy).  Šlo o největší  akci  v dějinách této vojenskopolitické aliance,  podniknutou nikoli  proti  NATO, nýbrž proti 
vlastnímu spojenci. Invazní vojska čítala 6300 tanků, 2000 děl, 550 bojových a 250 dopravních letadel. Souhrnné stavy  
okupačních vojsk odhadují historici na více než půl milionu osob. 
       Záměrem výše uvedené akce je zvýraznit nebezpečí patologických ideologií v každé době a kdekoli na světě, jako 
odkaz tehdejších událostí pro budoucnost.
       Sekundárním záměrem pomocí originálních zvukových a obrazových záznamů vyvolat v podvědomí návštěvníků 
repliku pocitů očitých účastníků událostí 21.8.1968 v Praze.

    
    

Prostorová dispozice akce: 
       Středně velká krytá scéna. Nalevo od scény sovětské vojenské vozidlo s  invazním označením (bílý pruh). Napravo 
od scény dobová sanitka s československou vlajkou a vlajkou červeného kříže.
     Velkoplošná obrazovka zavěšená na konstrukci a ukotvena proti větru. V prostoru kolem scény a před scénou na  
nosičích  velkoplošné  historické  fotografie  výlučně  z událostí  v Praze.  Panely  s fotografiemi  ve  vodovzdorném 
provedení proti případnému dešti a možností pozdějšího dalšího využití. 
      Celý prostor akce s přiměřeným ozvučením, jak mluveného slova, tak historických zvukových nahrávek a filmových 
materiálů.
Program na scéně :
      Projevy:
Zahájení : Ing. Eva Vorlíčková- Radní hlavího města Prahy pro IT a evropské fondy.
                   Plk. Aleš Knížek ředitel VHÚ Praha
                   Zástupce z Českého rozhlasu
Moderátor Václav  Žmolík.
Závěrem legendární píseň Běž domu Ivane.
 
Velkoplošná obrazovka:
      Podařilo se nám  zajistit amatérské záběry z Prahy 21.-25 srpna 1968-nutný přepis z filmového materiálu na vhodný 
nosič pro velkoplošnou projekci. 

Čas mimo program na scéně: 
      Originální zvukové frekvence ilegálního vysílání Československého rozhlasu a promítání filmových dokumentů.  
Výstava fotografii s dvojjazyčným popisem.
Vytiskneme  pro účastníky  věrnou kopii jednoho výtisku tehdejší Večerní Prahy z 23-27 srpna 68 a při akci jí rozdáme. 


