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Informace o činnosti ÚSTR 

 za období od 28. listopadu – 18. prosince 2013 

 

 
 Konference, semináře a přednášky 

 

 

 

 28. 11. 2013, Milan Bárta, organizace a referát „Státní bezpečnost a nekomunistické 

strany 1968-1969“ na mezinárodním kolokviu „Vztah KSČ k nekomunistickým 

politickým stranám v letech 1956-1969“, ÚSTR (31 osob) 

 

 5. 12. 2013, seminář o Olze Havlové s hosty Pavlem Kosatíkem a Petruškou Šustrovou, 

ÚSTR 

 

 6. 12. 2013, Kamil Činátl, Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, seminář „Obyvatelstvo 

v ČSR v 50. letech“, ÚSTR (40 osob) 

 

 10. – 11. 12. 2013, mezinárodní konference „Činnost československých 

zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945 – 1989 II“, pořádaná ve spolupráci 

s Ludwig Boltzmann Institutem.  Záštitu nad konferencí přijal velvyslanec ČR ve Vídni, 

velvyslanec Rakouska v Praze a rektor Masarykovy univerzity, Telč 

 

 Milan Bárta, 1) referát „Karel Bartáček, agent, který pomáhal unést Vávru-Staříka“ 

2) moderování 3. panelu „Aktivity československé rozvědky v Rakousku II“  

 Jan Kalous, moderování 2. panelu „Rezidentura Vídeň“  

 Libor Svoboda, referát „Heinz Piesecker – příslušník StB Vacek“  

 

 12. 12. 2013, Milan Bárta, seminář „Z politického vězně ministrem vnitra“ věnovaný 

osobě Josefa Pavla, ÚSTR 

 

V uplynulém období prezentovalo 6 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách, 

seminářích a konferencích: 

 

 František Stárek, přednáška s filmovou projekcí a beseda „Máničky za totáče“, 

restaurace Roháčova Praha 3 

 Jaroslav Pinkas, seminář „Hospodářská a sociální politika v protektorátu Čechy a 

Morava“ pro učitele (didaktická aplikace), Památník Lidice 

 František Stárek, přednáška s projekcí filmů v pořadu „Cáry starých filmů“, galerie 

Benedikta Reita, Louny 

 Dita Jelínková, přednášky 1) „Paneveropské hnutí, Richard Coudenhove-Kalergi a 

jeho Panevropa, Aristide Briand a Spojené státy evropské“, 2) Povaha komunistického 

režimu. Vnitřní struktura StB. Oral History a Paměťová studia“, Filozofická fakulta 

Univerzity Pardubice 
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 Jaroslav Pinkas, moderování veřejné debaty „Kdo nám upálil mistra Jana? Církev a 

víra perspektivou školního dějepisu“, klášter sv. Jiljí, Praha 1 

 František Stárek, přednáška „Obuškem i kamerou“ a beseda k tématu, Městská 

knihovna, Praha 

 František Stárek, přednáška a debata “Vzpomínka na Filipa Topola”, Klub Ponorka 

Olomouc 

 Jiří Urban, přednáška „Protikomunistický odboj, odpor, opozice“, Univerzita 

Pardubice  

 Kamil Činátl , konference „Naši nebo cizí?“, Akademie věd ČR, Praha 

 Jiří Urban, přednáška „Československý venkov v éře kolektivizace“, Univerzita 

Pardubice 

 Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, diskuze „Jak učit o normalizaci?“ Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy Praha 

 Dita Jelínková, přednášky 1) „Paneveropské hnutí, Richard Coudenhove-Kalergi a 

jeho Panevropa, Aristide Briand a Spojené státy evropské“, 2) Povaha komunistického 

režimu. Vnitřní struktura StB. Oral History a Paměťová studia“, Filozofická fakulta 

Univerzity Pardubice 

 Jaroslav Pinkas, konference „So far, so near“ o integraci cizinců, Základní škola 

Lupáčova, Praha 3 

 Jaroslav Pinkas, přednáška „Idyla normalizace. Normalizační každodennost“ pro 

studenty, Arcibiskupské gymnázium Sázavská, Praha 2 

 Jiří Urban, přednáška „Srpen 1968, 1969, 1988“, Univerzita Pardubice 

 František Stárek, přednáška a debata “Vzpomínka na Filipa Topola”, Restaurace 

Roháčova, Praha 3 

 Vojtěch Ripka, referát „Approaching Czech Communist Regime 24 Years Its Fall: 

Between Scholarly Research and Symbolic Transitional Justice“ na mezinárodní 

konferenci: „Methodological Problems in Research on the Communist Era“, 

Budapešť, Maďarsko 

 

 

 

 Výstavy  

 

 

Dále pokračují výstavy, které byly vyrobeny v předcházejících letech: 

 

 2. 12. 2013, výstava „Králové Šumavy“, která kromě osudů některých kurýrů a převaděčů 

reflektuje změny šumavské krajiny a osídlení, související s politickým uspořádáním po 

únorovém převratu v roce 1948, českobudějovická Jihočeská knihovna. Výstava zde bude 

k vidění do konce ledna 2014 

 

 10. 12. 2013, výstava „Židé v gulagu“ autorů A. Hradilka a J. Dvořáka, na jejíž realizaci 

se kromě ÚSTR podílí též Knihovna Václava Havla a České centum Tel Aviv, kam by 

měla výstava putovat v příštím roce. V Knihovně Václava Havla výstava potrvá do 12. 

ledna 2014. Součástí jejího zahájení byla krátká přednáška obou autorů 
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Publikační činnost 

 

Knižní publikace 

 

 Vyšla publikace KUDRNA, L.: Legie, můj život. Publikace vyšla v koedici 

s nakladatelstvím Academia 

 

 Vyšla publikace SLINTÁK, P. a kol.: Obrazy socialistického venkova v české 

kinematografii. Kniha vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia 

 

Aktualizace internetové stránky ÚSTR  http://www.ustrcr.cz/  (23. 11. – 13. 12. 2013)  

 Publikace (http://www.ustrcr.cz/cs/publikace) 

 

- Venkov v českém filmu 1945–1969. Filmová tvář kolektivizace 

- Legie můj život 

- Kolektivizace v Československu 

 

 Zprávy ze zahraničních služebních cest (http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnich-

sluzebnich-cest) 

- 29. listopadu 2013, Rakousko 

Účast na setkání občanů v místě budoucího Památníku obětem železné opony na 

Stezce Svobody – Mikulov a účast na mezinárodní konferenci Ostnatého drátu v 

Laa an der Thaya 

- 27.–29. listopadu 2013, Polsko 

Prezentace výsledků projektu Central European Memory of the Gulag, jednáni se 

zástupci lPN 

- 21.–24. listopadu 2013, Slovensko a Maďarsko  

Prezentace výsledků projektu Central European Memory of the Gulag, účast na 

konferenci Trauma - Kiálítás a szovjet lágerekbe hurcoltak emlékére 

- 19.–20. listopadu 2013, Slovensko 

Účast na konferenci Politický exil (Political exile from Central and Eastern 

Europe. Motives, strategies, activities and perceptions of' East and West, 1945–

1989) v Bratislavě 

- 18.–20. listopadu 2013, Slovensko 

Účast na konferenci Politický exil z krajín strednej a východnej Europy. Motivy, 

stratégie, aktivity a perspektivy na Východe a Západe, 1945–1989 

- 17.–24. listopadu 2013, Německo 

Vystoupení na tematickém večeru, který byl věnován současným historickým 

poznatkům atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, 

studium zahraniční literatury týkající se pronásledování Židů v letech 1939–1945 v 

rámci řešení projektu Od eutanazie k vyhlazování Židů 

- 15.–17. listopadu 2013, Polsko 

Účast na vernisáži výstavy Jan Palach ´69 a na diskusi o československo-polských 

vztazích v roce 1968. Uvedení historického filmu Hořící keř. 

- 14. listopadu 2013, Polsko 

Účast na panelové dískusi Perspektivy paměti pořádané na závěr mezinárodní 

konference Totalítaryzm í pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz 

komunizmu 

http://www.ustrcr.cz/
http://www.ustrcr.cz/cs/publikace
http://www.ustrcr.cz/cs/monografie#venkov
http://www.ustrcr.cz/cs/monografie#legie
http://www.ustrcr.cz/cs/sborniky#kolektiv
http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnich-sluzebnich-cest
http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnich-sluzebnich-cest
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2013/ustr1584-2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2013/ustr1492-2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2013/ustr1491-2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2013/ustr1362-2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2013/ustr1443-2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2013/ustr1476-2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2013/ustr1464-2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2013/ustr1504-2013.pdf
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- 10.–15. listopadu 2013, Ukrajina 

Studium v archivu, setkání se spolupracovníky, dohoda na dalším výzkumu 

(projekt Paměť a dějiny totalitnich režimů) 

 Výstavy (http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy) 

- Židé v gulagu. Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech v 

období II. světové války (Praha, Knihovna Václava Havla, 10.12-12.01.2014) 

 

 Nabídka vzdělávacích kursů pro učitele:  

 

o 10. ledna 2014 – Dějepis mezi historií a pamětí 

 

 Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989) 

o Římskokatolická církev » Statistiky a seznamy 

 

 Média (http://www.ustrcr.cz/cs/media) 

 

- K otázce lustrací cituje Radka Schovánka i Týden (02.12.2013) 

- O situaci v ÚSTR vysílala ČT 1 v Událostech (01.12.2013) 

- Radek Schovánek v MF DNES podrobně rozebírá, jestli se dá věřit svazkům StB 

(30.11.2013) 

- Zdeněk Hazdra v Lidových novinách charakterizuje prezidenta Háchu 

(30.11.2013) 

- Na Parlamentních listech pokračuje debata z 28. 11. (29.11.2013) 

- Komunista Grebeníček odpovídá na petici zaměstnanců ÚSTR (28.11.2013) 

- Historik Libor Svoboda v ČT24 připomněl zrušení vedoucí úlohy KSČ 

(28.11.2013) 

- ČT 24 se věnovala sporu ÚSTRu a Platformy evropské paměti a svědomí 

(28.11.2013) 

- Historik Zdeněk Hazdra získal Nymburského lva, píše 5plus2 (27.11.2013) 

- Rada ÚSTR nesouhlasí s peticí zaměstnanců proti reorganizaci (27.11.2013) 

- Lidové noviny píší o naší knize Kolektivizace v Československu (27.11.2013) 

- Historik Pavel Zeman komentoval v Deníku německé snahy odhalit poslední žijící 

nacistické zločince (27.11.2013) 

- Virtuální muzeum Gulagu vzbudilo obrovský mediální zájem (26.11.2013) 

- Historik Milan Bárta v TV Prima komentoval vznik lustračního zákona 

(26.11.2013) 

- Badatel Radek Schovánek v ČT komentoval Babišův svazek a vznik lustračního 

zákona (26.11.2013) 

- První zprávy.cz se vracejí ke knize Pavla Žáčka, kterou vydalo CEVRO 

(26.11.2013) 

- Česká televize avizovala projekt Gulag.cz (25.11.2013) 

- Badatel Radek Schovánek v rozhlase i v televizi komentoval Babišův svazek 

(25.11.2013) 

- Odborníci z ÚSTR a ABS jsou citováni ke kauze Babiš (26.11.2013) 

- Týdeník Rozhlas připomíná Ceny paměti národa (26.11.2013) 

- Reflex píše o chystané delimitaci (21.11.2013) 

- Servery zachycují soud s Danielem Hermanem (21.11.2013) 

- Neviditelný pes komentuje vydání druhého dílu knihy P. Žáčka Vypovídat pravdu 

a nic nezamlčet (21.11.2013) 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2013/ustr1338-2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/zide-v-gulagu
http://www.ustrcr.cz/cs/zide-v-gulagu
http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani-seminare
http://www.ustrcr.cz/cs/statistiky-seznamy-rimskokatolicka-cirkev
http://www.ustrcr.cz/cs/media


14. jednání Rady Ústavu dne 18. prosince 2013 

 

5 
 

- Libor Svoboda v Lidových novinách mluvil o zastřelených pohraničnících 

(18.11.2013) 

- František Stárek spolu s Pavlem Žáčkem reflektovali 17. listopad (17.11.2013) 

- Petr Blažek na Aktuálně.cz vysvětloval, proč nelze přirovnávat dnešek k 50. letům 

(17.11.2013) 

- Jan Kalous v TV Metropol mluvil k 17. listopadu (15.11.2013) 

- Libor Svoboda v Lidových novinách popisuje osudy skautů po únoru 1948 

(15.11.2013) 

- Petruška Šustrová v Lidových novinách připomíná Ceny Václava Bendy 

(15.11.2013) 

- Server i60.cz přináší portrét Naděždy Kavalírové (15. 11. 2013) 

- MF DNES se zastává Naděždy Kavalírové v článku Ti hodně staří lidé na okraji 

zájmu (12.11.2013) 

 

 Cyklus veřejných historických seminářů 

- 05.12.2013 – Člověk má dělat to, nač má sílu – Život Olgy Havlové 

- 12.12.2013 – Z politického vězně ministrem vnitra 

- 23.01.2014 – Hořící keř. Jan Palach v kulturní paměti 

 

 Aktualne (http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne) 

 

- Navštívili jsme místo budoucího Památníku obětem železné opony (02.12.2013) 

- Natalii Gorbaněvské, která zemřela 29. listopadu, najdete nejvíc informací na 

webu ÚSTR (02.12.2013) 

- Prezentace virtuálního muzea Gulagu (26.11.2013) 

- Spolupracujeme s Poláky na webovém projektu o Ryszardu Siwiecovi 

(24.11.2013) 

 

 

 

 Ostatní  

 

 

 8. 12. 2013, proběhlo školení a prezentace Paměti národa na půdě městského 

informačního střediska v Rokytnici nad Jizerou, kde vzniká nový dokumentační projekt 

živá paměť Rokytnice, jehož výstupy budou součástí pamětnického digitálního archivu 

Paměť národa 

 

 10. 12. 2013, vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (pořadatelé Post Bellum a 

PANT, ÚSTR partnerem soutěže). Z více než 600 zaregistrovaných účastníků jich třetina 

dokončila a odevzdala svůj soutěžní příspěvek – příběh pamětníka, které jsou všechny 

ulpoadovány na stránkách www.pribehy20stoleti.cz., Národním památníku na Vítkově 

 

 11. 12. 2013, Ladislav Kudrna, prezentace knihy „Legie, můj život. Od vojína k veliteli 

praporu“ (Pavel KNIHAŘ), Nakladatelství Academia, Praha 

 

 13. 12. 2013, se uskutečnil další seminář výběrového předmětu Paměť národa na katedře 

Bohemistiky FF UK – obor Čeština pro neslyšící. Při té příležitosti byly publikovány 

první ukázky loňských prací – rozhovory s neslyšícími pamětníky 

  

http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne
http://www.pribehy20stoleti.cz/
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Vystoupení zaměstnanců Ústavu v médiích:  

 

 

Petr Blažek 

7. 12. 2013, článek „O lustračních zákonech koluje řada mýtů, tvrdí historik Blažek“ 

internetový portál www.iDNES.cz 

http://zpravy.idnes.cz/historik-blazek-o-lustracnich-zakonech-a-spolupraci-s-stb-p3p-

/domaci.aspx?c=A131206_165129_domaci_jav 
 

František Stárek 

 11.12.2013, prezentace knihy „Kmeny 0“ v pořadu Artefakty, ČT Art, 

 12. 12. 2013, poskytnutí rozhovoru, použití autorských fotografií a fotografií z archivu F.  

  Stárka  v  knize „Kmeny 0“, Klub Meat Faktory, Praha 5 

 

 

 

 

 

http://www.idnes.cz/
http://zpravy.idnes.cz/historik-blazek-o-lustracnich-zakonech-a-spolupraci-s-stb-p3p-/domaci.aspx?c=A131206_165129_domaci_jav
http://zpravy.idnes.cz/historik-blazek-o-lustracnich-zakonech-a-spolupraci-s-stb-p3p-/domaci.aspx?c=A131206_165129_domaci_jav

