Vážení přátelé,
společnost Člověk v tísni Vás zve Dny Anny Politkovské,
cyklus akcí pořádaný u příležitosti pětiletého výročí vraždy
této novinářky. Anna Politkovská ostře kritizovala režim
prezidenta Putina za potlačování základních politických a
občanských práv v Rusku a také za válečné akce ruské
armády proti civilnímu obyvatelstvu v Čečensku. 7. října
2006 byla za dosud nevyjasněných okolností zavražděna.
Středa 5.10.19:00 Divadlo: Putin lyžuje
Divadelní představení zachycuje nástup Putina k moci a
směřování Ruska k totalitě, a je založena na zápiscích
Politkovské z let 2003 až 2005, posmrtně vydaných pod
názvem Ruský deník.. Více informace
http://www.kczahrada.cz/event/putin-lyzuje-divadlo-lisen;
vstupenky jsou k dispozici na www.webticket.cz. Divadelní představení se odehrává ve
vojenském stanu před KC Zahrada, Malenická 4, Praha 11 (metro Chodov).
Čtvrtek 6.10.19:00 Promítání filmu: Anna a Nataša: Když se píše proti Kremlu
Nový dokumentární film „Kdo zabil Natašu?“ (režie Mylène Sauloy, 2011, Francie, 65 min,
rusky s českými titulky) odhaluje okolnosti vraždy novinářky a lidskoprávní aktivistky z ruské
organizace Memorial Nataši Estěmirovové, která byla blízkou spolupracovnicí Anny
Politkovské. Režisérka Mylène Sauloy cestuje do Čečenska, Ruska a Anglie, aby pátrala po
dalších případech umlčování lidí, kteří bojují proti porušování lidských práv v Putinově Rusku.
Snímek získal v březnu 2011 cenu na festivalu filmů o lidských právech v Ženevě. Hostem
debaty po filmu bude Gregory Feifer, editor a hlavní dopisovatel Rádia Svobodná Evropa/Rádia
Svoboda s odborným zaměřením na Rusko a bezpečnostní a vojenské otázky. Probíhá v rámci
cyklu Máte právo vědět. Vstupné 50 Kč. Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 –
Dejvice.
Pondělí 10.10.16:00 Diskuse hostů Fóra 2000 na téma právního státu a podnikání v Rusku
William Browder (CEO, Hermitage Capital Managment) a Vadim Kljuvgant (právník Michaila
Chodorkovského) budou diskutovat o rizicích podnikání v Rusku, o korupčních schématech a
také o případech Michaila Chodorkovského a Sergeje Magnitského, bývalého právníka Wiliama
Browdera jehož smrt učinila z W. Browdera, někdejšího největšího zahraničního investora a
apologety režimu Vladimira Putina, výrazného kritika poměrů v Rusku. Právnická Fakulta UK,
nám. Curieových 7, Praha 1
Věříme, že vás některá z akcí zaujme.
Těšíme se na viděnou!

