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Informace o činnosti ÚSTR 

za období od 17. 4. do 29. 5. 2014 

 
 

Konference, semináře a přednášky 

 

 18. dubna 2014, Michal Šmíd, panelová diskuze ve spolupráci s Americkým 

centrem. Tématem bylo porovnání historických událostí ve vzpomínkách píseckého a 

plzeňského pamětníka. Spolu s panelovou diskusí vznikla i malá výstava dobových 

artefaktů. Tato aktivita je spojena s grantovým financováním natáčení pamětníků 

osvobození právě Velvyslanectvím USA v Praze a Americkým centrem. (55 osob) 

 

 24. dubna 2014, Petr Blažek, seminář Dnes běžíme my za vás, zítra poběžíte vy za 

nás u příležitosti 25. let od vzniku Společnosti za veselejší současnost. Hosty semináře 

byli bývalí členové tohoto opozičního uskupení Luboš Rychvalský a Vojtěch Pokorný 

viz http://www.ustrcr.cz/cs/dnes-bezime-my-za-vas-zitra-pobezite-vy-za-nas a 

https://www.youtube.com/watch?v=HuWDmbOAthA (28 osob). 

 

 25. a 26. dubna 2014, mezinárodní workshop v Terezíně s aplikací pro chytré telefony 

Paměť národa při příležitosti Česko-německého setkání mládeže. Na základě GPS 

bodů propojených s výpověďmi pamětníků účastníci workshopu prohlubovali znalosti 

na související témata.  

 

 28. dubna 2014, konference Padesát let českého sportu v totalitní společnosti 

v Brožíkově sále na Staroměstské radnici. Konferenci slavnostně zahájil primátor 

hlavního města Prahy Tomáš Hudeček, který nad jejím konáním přijal i záštitu. 

 

 6. května 2014, Jaroslav Pinkas, návštěva studentů Obchodní akademie Heroldovy 

sady, vyslechnutí přednášky Třicet případů majora Zemana – pokus o ideologickou 

reinterpretaci moderních českých dějin.  
 

 15. května 2014, Vojtěch Ripka, exkurze žáků ZŠ Komenského v Letohradě. Kterým 

byla přednesena přednáška O Normalizační idyle: ideologické obrazy každodennosti 

70. a 80. let. 

 

 21. – 22. května 2014, konference Československo v letech 1954 – 1962 v prostorách 

SOKA České Budějovice, kterou ÚSTR uspořádal ve spolupráci s Jihočeským 

muzeem, SOKA České Budějovice a Jihočeským krajem. (50 osob) 

 

 27. května 2014, prezentace sdružení Gulag.cz. 

 

 29. května 2014, Petr Kopal, seminář o unikátním televizním projektu České století 

(2013/2014, r. Robert Sedláček). Ukázky ze seriálu, včetně dosud nevysílaných dílů o 

srpnové invazi či rozpadu federace, bude komentovat režisér Robert Sedláček. 

 

http://www.ustrcr.cz/cs/dnes-bezime-my-za-vas-zitra-pobezite-vy-za-nas
https://www.youtube.com/watch?v=HuWDmbOAthA
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 Probíhá příprava mezinárodní konference Škola vs. Paměť, kterou organizuje ÚSTR 

ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Úřadem vlády ČR v prostorách 

Lichtenštejnského paláce ve dnech 10. – 11. října 2014. Záštitu nad mezinárodní 

konferencí převzal předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Byly rozeslány 

abstrakty k anonymnímu hodnocení programovým výborem konference. Celkový 

počet abstraktů k termínu konce 1. vlny příjmu přihlášek byl 50. Deadline Call for 

Abstracts byl ještě prodloužen do konce měsíce května. 

 

 Probíhá příprava mezinárodní konference Dědictví totality dnes, jíž je ÚSTR 

partnerem (pořádá Platforma evropské paměti a svědomí). Konference proběhne ve 

dnech 12. – 13. června 2014 v Senátu. ÚSTR zajišťuje ocenění laureátům Ceny 

Platformy a další financování na základě grantu Visegrádského fondu, spolu s 

organizačním zajištěním zvacího procesu a registrace účastníků konference. 

 

V uplynulém období prezentovalo 16 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách, 

seminářích a konferencích: 

 

 Dita Jelínková  

 přednášky: 1) „Mezinárodní vztahy po II. světové válce, Evropské země po II. 

světové válce – Francie v období 50. – 60. let, Německo v období 50. – 60. let, 

Československo v období 50. – 60. let“ pro bakalářské studenty, 2) „Itálie, 

Španělsko a Portugalsko ve 20. – 30. letech, Mnichov 1938, Druhá republika, 

Protektorát Čechy a Morava, Druhá světová válka“, Ústav historických věd FF 

Univerzity Pardubice  

 

 Martin Tichý  

 přednáška: „Česká společnost ve 20. století“, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad 

Labem  

 referát: „Případ Anny Kvašové. Hledání spravedlnosti v letech 1957-1958“ na 

mezinárodní konferenci: „Československo v letech 1954-1962“, spolupráce 

mezi ÚSTR, Státním oblastním archivem v Českých Budějovicích a 

Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká 

republika, 

 

 Jaroslav Pinkas  

 přednáška: „O metodách a cílech výuky soudobých dějin“ pro studenty, 

Technická univerzita Liberec  

 

 František Stárek   

 přednáška: „Samizdat proti totalitě“ a beseda k tématu, Waldorské lyceum, 

Praha 4 

 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Cáry starých filmů-1“, restaurace U 

Spěváčků ve tři ráno, Praha 3 

 beseda se studenty v rámci projektu „Dotkni se 20. století“, gymnázium, 

Lovosice 

 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Cáry starých filmů“, klub Na rampě, 

Jablonec 

 beseda se studenty v rámci projektu „Dotkni se 20. století“, gymnázium, 

Bohosudov 
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 přednáška: „O českém filmovém undergroundu“ s projekcí filmů, galérie B. 

Reita, Louny 

 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Cáry starých filmů-2“, restaurace U 

Spěváčků ve tři ráno, Praha 3 

 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Cáry starých filmů-3“, restaurace U 

Spěváčků ve tři ráno, Praha 3 

 

 Jaroslav Rokoský  

 referát: „Emigrace sportovců po únoru 1948“ na konferenci: „Připraven k práci 

a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti“, ve 

spolupráci s Českým olympijským výborem, ÚSTR a Národním muzeem, 

Staroměstská radnice, Praha 

 1) referát: „Amnestie 1955“, 2) moderování bloku 4B „Fenomén Kulak“, na 

mezinárodní konferenci: „Československo v letech 1954-1962“, spolupráce 

mezi ÚSTR, Státním okresním archivem v  Českých Budějovicích a 

Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká 

republika, 

 

 David Svoboda  

 přednáška: „O ukrajinské problematice z let 1991-2014“, v rámci 

Svatovojtěšské pouti Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, Roztoky 

 přednáška: „Krvavé války o paměť. Ukrajinské 20. století na spory o jeho 

tragické milníky“, Knihovna Václava Havla Praha 

 

 Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas  

 seminář: „Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů“, 

Americké centrum Praha 

 seminář: „Dějiny z plakátu“ konaného u příležitosti výstavy: „Politický plakát 

v souboji s ideologií“, Centrum současného umění Dox Praha 7  

 

 Martin Jindra  

 přednáška: „O Církvi československé (husitské) v době nacistické okupace“, 

Červený Kostelec,  

 referát: „Církev adventistů sedmého dne v době zastavení činnosti a po jejím 

obnovení“ na mezinárodní konferenci: „Československo v letech 1954-1962“, 

spolupráce mezi ÚSTR, Státním oblastním archivem v Českých Budějovicích 

a Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká 

republika, 

 

 Petr Kopal  

 filmový seminář: „O televizním projektu České století“ (r. Robert Sedláček, 

2013-2014), viz http://www.ustrcr.cz/cs/ceske-stoleti,  

 1) referát: „Český historický film 1954-1962“, 2) referát: „Český historický 

film (1954-1962) na mezinárodní konferenci: „Československo v letech 1954-

1962“, spolupráce mezi ÚSTR, Státním oblastním archivem v Českých 

Budějovicích a Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích, České 

Budějovice, Česká republika, viz 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/konference%201954-

1962_program.pdf 

http://www.ustrcr.cz/cs/ceske-stoleti
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/konference%201954-1962_program.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/konference%201954-1962_program.pdf
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 Jan Machala  

  přednáška: „Prameny k dějinám okupace“, Gymnázium Holešov,  

 

 Milan Bárta,  

 referát: „Působení Štefana Kubíka v letech 1948-1949“ na mezinárodní 

konferenci: „I. konference slovenských policejních historiků“, Bratislava, 

Slovenská republika,   

 1) referát: „Správa operativní techniky Ministerstva vnitra 1953-1962“, 2) 

moderování bloku 2A „KSČ“ na mezinárodní konferenci: „Československo 

v letech 1954-1962“, spolupráce mezi ÚSTR, Státním okresním archivem 

v Českých Budějovicích a Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích, 

České Budějovice, Česká republika, 

 

 Adam Hradilek  

 referát: “The Gulag Returnees in Protectorate of Bohemia and Moravia and 

Communist Czechoslovakia” na mezinárodním expertním workshopu, Paříž, 

Francie,  

 

 Petr Blažek  

 1) referát: „Petřínské události 1. května 1962“ na mezinárodní konferenci 

Československo v letech 1954–1962, 2) moderování bloku 3B „Vnitro“, 

spolupráce mezi ÚSTR, Státním oblastním archivem v Českých Budějovicích 

a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká 

republika, viz 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/konference%201954-

1962_program.pdf, 

 

 Markéta Doležalová  

 1) referát: „Odsouzeny za podvracení republiky: sestry františkánky 

v politických procesech konce 50. let“, 2) moderování bloku 4A „Výtvarné 

umění a hudba“ na mezinárodní konferenci: „Československo v letech 1954-

1962“, spolupráce mezi ÚSTR, Státním okresním archivem v Českých 

Budějovicích a Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích, České 

Budějovice, Česká republika, 

 

 Jan Kalous  

 1) referát: „Ludvík Hlavačka – typický reprezentant vedení MV?“ na 

mezinárodní konferenci: „Československo v letech 1954-1962“, 2) moderování 

bloku 2B „Vězeňství“, spolupráce mezi ÚSTR, Státním okresním archivem 

v Českých Budějovicích a Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích, 

České Budějovice, Česká republika, 

 

 Libor Svoboda  

 1) referát: „Státobezpečnostní“ situace v kraji České Budějovice ve druhé 

polovině 50. let“, 2) moderování bloku 1A „Církev“, 3) moderování bloku 4A 

„Zemědělství“ na mezinárodní konferenci: „Československo v letech 1954-

1962“, spolupráce mezi ÚSTR, Státním okresním archivem v Českých 

Budějovicích a Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích, České 

Budějovice, Česká republika, 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/konference%201954-1962_program.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/konference%201954-1962_program.pdf
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Výstavy 
 

 16. 1. - 31. 5. 2014, Petr Blažek, výstava: Živé pochodně. Sebeupálení jako radikální 

politický protest, jedná se o prodloužení výstavy, spolupráce mezi Filozofickou 

fakultou Univerzity Karlovy v Praze, ÚSTR a Archivem bezpečnostních složek, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, viz http://www.cuni.cz/UK-

5520.html,  

 

 1. – 10. 5. 2014, Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš, Jáchym Šerých, výstava: 

Jan Palach ´69, korejská verze výstavy z roku 2008, která byla doplněná v roce 2013 

o nové panely, spolupráce mezi Českým centrem v Soulu, ÚSTR a Archiv 

bezpečnostních složek, Soul, Jižní Korea, viz http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne/strana/2 

a http://seoul.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/burning-bush3/  

 

 15. – 18. 5. 2014, představení vybrané části výstavy Diktatura versus naděje. 

Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989 na knižním 

veletrhu Svět knihy v Praze jako součást veletržního stánku ÚSTR. 

 

 17. 5. 2014, zahájení výstavy Milovat dobro a odporovat zlu ve Spáleném Poříčí 

v prostorách Hotelu Ve dvoře. 

 

 23. 5. 2014 zahájení výstavy Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické 

církve v Československu 1948–1989 v jáchymovské Věži smrti. Výstava je pořádána 

ve spolupráci s KPV ČR.   
 

 Do 27. 4. 2014, výstava Králové Šumavy v prostorách Ostbayerische Technische 

Hochschule ve Weidenu.  

 

 Do 12. 5. 2014, výstava Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu 

v totalitní společnosti, kterou uspořádali Český olympijský výbor, Ústav pro studium 

totalitních režimů a Národní muzeum. Výstavu navštívilo přes osm tisíc návštěvníků. 

 

 Výstupem projektu Příběhy našich sousedů v městské části Praha 6 bude velká open-

air výstava Nepromlčeno! Příběhy našich sousedů, v jejímž rámci bude představeno 

21 příběhů pamětníků z Prahy 6 na velkoformátových panelech (formát watchtower) 

na prostranství před Národní technickou knihovnou na Praze 6. Výstava bude zahájena 

v úterý 3. června 2014. 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

 

 13. – 16. 5. 2014, Přemysl Fialka, Zdeněk Hazdra, Dita Jelínková, Stanislava 

Vodičková, zahraniční služební cesta do Říma  

 natočení rozhovoru v jazyce německém s prof. Peterem Gumpelem, někdejším 

postulátorem beatifikačního procesu Pia XII. (doba pontifikátu 1939-1958), 

budova Generálního jezuitské koleje Vatikán,  

 účast na pietním setkání u hrobu kardinála Josefa Berana v bazilice svatého 

Petra v předvečer 45. výročí kardinálovy smrti,  

http://www.cuni.cz/UK-5520.html
http://www.cuni.cz/UK-5520.html
http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne/strana/2
http://seoul.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/burning-bush3/
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  účast na slavnosti patrona koleje sv. Jana Nepomuckého a mši celebrované 

kardinálem Jozefem Tomkem, kde byla připomenuta i památka kardinála 

Josefa Berana, Vatikán,  

 pořízení rozhovorů s pamětníky (Pater Josef Koláček, SJ) o vysílání české 

sekce Vatikánského rádia a o Velehradu 1985, (Sr. Jaroslava Kochjarová, CJ) 

na téma skryté církve na Slovensku a aktivitách katolické mládeže. Rozhovory 

budou použity pro plánovanou konferenci v září 2015 pro projekt: „Odboj a 

perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1938-1989), Vatikán,  

 

 22. 5. 2014, Vojtěch Ripka, přednáška: „Archive, Lustration, Research“ pro studenty 

Skidmore College z USA, ÚSTR, Česká republika,  

 

 Eva Kubátová, Vojtěch Ripka, vedení a administrace programového a organizačního 

Výboru konference Škola vs. Paměť (School versus Memory), ÚSTR, Česká 

republika,  

 

 Vojtěch Ripka, konzultace a pomoc v oblasti výzkumu prof. Flaggu Taylorovi 

z Skidmore College z USA, Praha, Česká republika,  

 

 

Publikační činnost 

 

 

Periodika, sborníky, informační brožury 

 

 Vyšel katalog výstavy Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého 

sportu v totalitní společnosti. Katalog byl připraven ve spolupráci s Českým 

olympijským výborem a Národním muzeem. 

 

 Vyšel katalog výstavy Praha objektivem tajné policie v anglickém jazyce 

 

 Vyšel katalog publikací ÚSTR 2008 – 2014 

 

 Probíhají redakční práce na sborníku z konference Informační boj o 

Československo/v Československu. Publikace vyjde ve spolupráci s Technickou 

univerzitou v Liberci. 

 

 Probíhá příprava odborného časopis Securitas Imperii II/2014 

 

 Probíhá příprava revue Paměť a dějiny II/2014 

 

 

Knižní publikace 

 

 Vyšla publikace KAŠKA, V.: Neukáznění a neangažovaní. Publikace vyšla ve 

spolupráci s o.s. Conditio humana. 

 

 Probíhá redakční práce na publikaci Film a dějiny IV. Publikace vyjde v koedici 

s nakladatelstvím Casablanca. 
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 Probíhají přípravy vydání polského překladu publikace PAZDERKA, Josef: Invaze 

1968. Ruský pohled. Překlad vyjde ve spolupráci s IPN. 

 

 Probíhají přípravy vydání ruského překladu publikace HRADILEK, Adam: Za vaši a 

naši svobodu. Překlad vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím TORST a sdružením 

Memorial. 

 

 Probíhají přípravy vydání ruského překladu publikace PAZDERKA, Josef: Invaze 

1968. Ruský pohled. Překlad vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím TORST a 

sdružením Memorial. 

 

V uplynulém období publikovalo v souvislosti se svými projekty 10 zaměstnanců: 

 

 Milan Bárta  

 „Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení měnové reformy 

v roce 1953“, Securitas imperii č. 01/2014,  

 „Srpen 1969 v Ústí nad Labem“ v ústeckém sborníku historickém č. 2/2012, 

 

 Petr Blažek  

 „Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953. Instrukce pro 

likvidaci masových nepokojů“, Securitas imperii č. 01/2014,  

  „Slovenský následovník? Šest dokumentů k sebeupálení Michala Lefčíka 

v Košicích 11.4.1969“, Paměť a dějiny č. 01/2014, 

 

 Markéta Doležalová  

 zpráva: „Divadlo Kolowrat: Toufar (Mluvčí hry/Torture games) 

z Mezinárodního divadelního festivalu v Nitře (27.9.-2.10.2013, Securitas 

imperii č. 01/2014,  

 

 Jan Dvořák, Adam Hradilek  

 „The Persecution of Czechoslovak Jews in the Soviet Union during World War 

II.“ ve sborníku: „Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – 

World“,  

 

 Pavel Kreisinger  

 „Rozsáhlá encyklopedie československé vojenské generality“, Soudobé dějiny 

č. 4/2013,  

 

 Jan Machala  

  studie: „Unbearable Jewish Houses of Prayer“,  Judaica Bohemiae, 

 

 Petr Mallota  

 „Protikomunistická odbojová organizace Praha-Žatec. Spekulace, fakta a role 

Jiřího Vovsa“, Securitas imperii č. 01/2014, 

 recenze na knihu: „Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce ´falešné hranice´u 

Všerub na Domažlicku“ (JANDEČKOVÁ, Václava),  

 

 Martin Tichý  

 recenze: „Divadlo Kolovrat: Toufar“ (autor libreta Aleš Březina, režie Petr 

Zelenka), Securitas imperii č. 01/2014,  
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 „Národopisný večer k 70. výročí úmrtí slavného plánského lufťáka, hudebního 

skladatele a sběratele lidových písní Karla Weise, Hudební rozhledy č. 5/2014,  

 

 Jaroslav Pinkas 

 „Pomník Jana Palacha“, čtrnáctidenní časopis pro kulturu a občanské dění A2 

č. 10/2014,  

 

 

Aktualizace internetové stránky ÚSTR  http://www.ustrcr.cz/  (15.04.–22.05.2014)  

 Rada Ústavu (http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu) 

 

- zvukový záznam 6. jednání Rady 

- Informace o činnosti za období od 21. března do 16. dubna 2014 

- Zápis z 5. neveřejného jednání Rady ÚSTR 

- Změna: Jednací řád Rady ÚSTR 

 Zasedání Vědecké rady (http://www.ustrcr.cz/cs/vedecka-rada-ustavu#zasedani) 

- Archivace: Zápisy z 1. – 4. zasedání Vědecké rady (2013–2014) 

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

- Prezentace revue Paměť a dějiny 

- Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti  

- Václav Kaška: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické 

strany Československa v letech 1948–1952  

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

sluzebnich-cest) 

- 24.–26. března 2014, Slovensko, Návštěva konferencí v Tmavě a v Bratislavě a 

setkání se slovenskými historiky 

 

 Nabídka vzdělávacích kursů pro učitele:  

 

- 30.05.2014, 09.00–15.00, ÚSTR, Praha: Konfliktní vzpomínání 

- 28.–29. srpna 2014, ÚSTR, Praha: Letní škola 2014 – Národní identity ve škole 

 

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

 

- Jan Palach ´69 (Jižní Korea, Jeonju, 01.–10.05.2014) 

 

 Knihovna Jána Langoše http://www.ustrcr.cz/cs/knihovna-jana-langose 

- Novinky duben 2014 (29.04.2014) 

 Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948−1989  

- Mapy  

- Mobilní aplikace Místa paměti národa  

http://www.ustrcr.cz/
http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu
http://www.ustrcr.cz/data/mp3/rada/2014/140416.mp3
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/info06-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/zapis-jednani05-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/jednaci-rad.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/vedecka-rada-ustavu#zasedani
http://www.ustrcr.cz/cs/publikace
http://www.ustrcr.cz/cs/prezentace-revue-pamet-a-dejiny-2014
http://www.ustrcr.cz/cs/katalogy-vystav
http://www.ustrcr.cz/cs/monografie#neukazneni
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/2014/ustr233-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr233-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani-seminare
http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy
http://www.ustrcr.cz/cs/vystavu-venovanou-janu-palachovi-najdete-i-v-jizni-koreji
http://www.ustrcr.cz/cs/knihovna-jana-langose
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/knihovna/novinky.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice
http://www.ustrcr.cz/cs/mapy
http://www.ustrcr.cz/cs/mobilni-aplikace-mista-pameti-naroda
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- MAŠKOVÁ, Tereza – MORBACHER, Ľubomír: Železná opona v 

Československu   

 

 Badatelský projekt Ukrajinská povstalecká armáda 1942–1950  

 

 Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů / Účastníci protikomunistického odboje a 

odporu 1948–1989 

 

- Jan Roman (1929) 

 

 Projekt Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 

http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89  

 

- Bedřich Geminder (1901–1952) http://www.ustrcr.cz/cs/bedrich-geminder-1901-

1952  

- Ludvík Frejka, původním jménem Ludwig Freund (1904–1952) 

http://www.ustrcr.cz/cs/ludvik-frejka-ludwig-freund  

 

 Elektronická verze časopisu Západ (1979–1993)  

 

 Konference 

- Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) – Call for Abstracts 

(Praha, 10.–11.10.2014)  

- Československo v letech 1954–1962 (Státní okresní archiv v Českých 

Budějovicích, 21.–22. května 2014) 

  

 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  http://www.ustrcr.cz/cs/poskytovani-

informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb, Průběžná zpráva za rok 2014:  

- Dne 22. 4. 2014 obdržel Ústav žádost pana L. A. o poskytnutí informace týkající 

se zvýšení platů zaměstnanců Ústavu v roce 2014. Ústav žádosti vyhověl a 

informaci poskytl.Odpověď USTR 315-2/2014 

- Dne 11. 4. 2014 obdržel Ústav žádost pana L. A. o poskytnutí informací o výši 

finančních prostředků uhrazených ze externí právní služby. Ústav žadateli vyhověl 

a požadované informace žadateli poskytl. Odpověď USTR-75-2/2014 

- Dne 8. 4. 2014 obdržel Ústav žádost pana L. A. o poskytnutí informací týkajících 

se rozhodování rady o nesrozumitelnosti žádosti žadatele ze dne 28. 3. 2014. Ústav 

žádosti vyhověl a žadateli odpověděl. Odpověď USTR-2-74/2014 

- Dne 3. 4. 2014 obdržel Ústav žádost pana L. A. o poskytnutí kopií dokumentů 

týkajících se rozhodnutí ze dne 25. 3. 2014 a informace, který člen Rady žádost 

vyřizuje. Ústav žádosti částečně vyhověl. Odpověď USTR-2-72/2014 

- Dne 27. 3. 2014 obdržel Ústav žádost pana L. A. o poskytnutí informací týkajících 

se výběrového řízení na funkci náměstka ředitele Ústavu pro ekonomiku, provoz a 

informatiku. Ústav žádosti vyhověl. Odpověď USTR-2-57/2014 

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

 

- Změna Jednacího řádu, 17.04.2014 

- Novým ředitelem ÚSTR bude Zdeněk Hazdra, 17.04.2014 

- Říjnová konference bude pod záštitou předsedy vlády, 15.05.2014 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/hranice/studie.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/hranice/studie.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/badatelsky-projekt-ukrajinska-povstalecka-armada-1942-1950
http://www.ustrcr.cz/cs/pametnici-protikomunistickeho-odboje-a-odporu
http://www.ustrcr.cz/cs/pametnici-protikomunistickeho-odboje-a-odporu
http://www.ustrcr.cz/cs/jan-roman
http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89
http://www.ustrcr.cz/cs/bedrich-geminder-1901-1952
http://www.ustrcr.cz/cs/bedrich-geminder-1901-1952
http://www.ustrcr.cz/cs/ludvik-frejka-ludwig-freund
http://www.ustrcr.cz/cs/archiv-casopisu-zapad-1979-1993
http://www.ustrcr.cz/cs/konference-skola-vs-pamet
http://www.ustrcr.cz/cs/ceskoslovensko-v-letech-1954-1962
http://www.ustrcr.cz/cs/poskytovani-informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb
http://www.ustrcr.cz/cs/poskytovani-informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb
http://www.ustrcr.cz/cs/poskytovani-informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb#r14
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr-315-2-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr2-75-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr2-74-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr2-72-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr2-57-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne
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- Zúčastnili jsme se pietního aktu k událostem Květnového povstání roku 1945, 

07.05.2014 

- Výstavu věnovanou Janu Palachovi najdete i v Jižní Koreji, 06.05.2014 

- Workshop pro pedagogy k výstavě Plakát v souboji ideologií 1914–2014, 

23.04.2014 

- Druhý ročník největší dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století startuje, 

22.04.2014 

- Zdeněk Hazdra byl jmenován ředitelem ÚSTR od 1. května 2014, 22.04.2014 

- Pozvánka na konferenci Připraven k práci a obraně vlasti!, 22.04.2014 

- Vláda schválila žádost ÚSTR, 22.04.2014 

- Ústav se prezentoval na veletrhu Svět knihy 2014, 19.05.2014 

- Mezinárodní mezioborová konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití 

(střední Evropa), 18.05.2014 

- Filmový seminář o seriálu České století, 18.05.2014 

- Seminář pro učitele Konfliktní vzpomínání, 18.05.2014 

- Zveřejnili jsme kompletní elektronickou verzi exilového časopisu Západ, 

16.05.2014 

- Václav Kaška: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické 

strany Československa v letech 1948–1952, 16.05.2014 

 

 Přednášky a semináře (http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr)  

- Fotogalerie, videozáznam: Dnes běžíme my za vás, zítra poběžíte vy za nás  

- České století, 29. 5. 2014, 17.30, ÚSTR  

- Rozdíl mezi fašismem a diktátorskými či autoritativními režimy, 5. 6. 2014, ÚSTR  

 

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

- Tištěná média a komentátoři reflektují, že Daniel Herman vyhrál soud, 03.05.2014 

- Elektronická média reflektují, že Daniel Herman vyhrál soud, 02.05.2014 

- V Lidových novinách mluví o ÚSTRu Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé 

dějiny AV ČR, 02.05.2014 

- Média se zmiňují o soudních žalobách proti ÚSTRu, 02.05.2014 

- Hospodářské noviny stručně shrnují rozhovor ČTK, 02.05.2014 

- ČTK hovořila s novým ředitelem ÚSTRu Zdeňkem Hazdrou, 01.05.2014 

- Z Rádia 1 dorazilo poděkování pro historika Libora Svobodu, 01.05.2014 

 

 

Ostatní 

 

 Anna Macourková se stala členem odborné poroty soutěže Příběhy našich sousedů, 

kterou pořádalo Post Bellum, o.p.s., Český rozhlas a Městská část Praha 5 v rámci 

projektu My jsme to nevzdali. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se 

zúčastnilo osm žákovských týmů ze škol na Praze 5, se uskutečnilo 23. dubna 2014 

v Komunitním centru Prádelna. 

 

 Od 30. dubna 2014, prezentace Paměti národa ve všech krajských městech ČR. Do 

18. května jsme s naším stánkem a dalšími propagačními aktivitami navštívili Brno, 

Olomouc, Ostravu, Hradec Králové. Dále Paměť národa představíme v Karlových 

varech, Plzni, Pardubicích, Českých Budějovicích, Jihlavě, Praze, Liberci a Ústí nad 

Labem. Cílem je primárně propagace dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století a 

http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr
http://www.ustrcr.cz/cs/dnes-bezime-my-za-vas-zitra-pobezite-vy-za-nas
http://www.ustrcr.cz/cs/ceske-stoleti
http://www.ustrcr.cz/cs/rozdil-mezi-fasismem-a-diktatorskymi-ci-autoritativnimi-rezimy
http://www.ustrcr.cz/cs/media


 

 11 

dále pak další představení našich aktivit a rovněž natáčení vzpomínek pamětníků 

v mobilním studiu. Akci Paměť národa na cestách hojně reflektovala tuzemská média. 

 15. – 18. května 2014, Ústav pro studium totalitních režimů představil na knižním 

veletrhu výsledky své ediční činnosti, prodal téměř tři sta publikací a nabídl také 

několik úspěšných doprovodných programů: 

 Štěpán Černoušek, virtuální prohlídka Gulagu, kterou připravilo sdružení 

Gulag.cz ve spolupráci s Ústavem. Návštěvníci měli prostřednictvím nahrávek 

a panoramatických fotografií možnost nahlédnout do každodenního života v 

táborech. 

 Václav Kaška uvedl svou novou publikaci Neukáznění a neangažovaní, kterou 

Ústav vydal společně se sdružením Conditio Humana. Autor poutavě popsal, 

jak monografii připravoval a věnoval se také metodám disciplinace členů KSČ, 

což je hlavním tématem knihy. 

 Návštěvníci veletrhu měli možnost dozvědět se podrobnosti o novém projektu 

Paměti národa. Jde o aplikaci pro mobilní telefony, díky níž je možné seznámit 

se s příběhy železné opony přímo na místech, kde se odehrály. 

 16. 5. 2014, Petr Blažek, Peter Rendek, spolupráce na projektu digitalizace 

exilového časopisu „Západ (1979-1993)“, zveřejněno na webu ÚSTR, viz 

http://www.ustrcr.cz/cs/ustr-zverejnil-kompletni-elektronickou-verzi-casopisu-zapad-

1979-1993, http://www.ustrcr.cz/cs/archiv-casopisu-zapad-1979-1993   

 

 Marie Bočková, Tereza Pavlíčková, Jan Synek, účast na mezinárodní konferenci: 

„Československo v letech 1954-1962“, spolupráce mezi ÚSTR, Státním okresním 

archivem v Českých Budějovicích a Jihočeským muzeem v  Českých Budějovicích, 

České Budějovice, Česká republika, 

 

 Tereza Mašková, Vojtěch Ripka, aktualizace webových stránek: „Usmrcení na čs. 

hranicích v letech 1948-1989“ (Iron curtain stories), nové podsekce mapy a aplikace, 

změna úvodního textu, doplnění portrétu Honetschlägerovi, Oser, ve spolupráci s Post 

Bellum,  

 

 Jaroslav Pinkas – účast v porotě studentské soutěže: „Lidice v 21. století“, Lidice 

 

 Tereza Mašková, 

  tvorba rešerší k doprovodnému programu pro konferenci: „Škola versus 

paměť“ (divadlo, výstavy),   

 tvorba rešerší k projektu: „Usmrcení na čs. hranicích v letech 1948-1989“, 

 

 16. 5. 2014, Vojtěch Ripka, prezentace projektu: „Iron curtain stories“ na veletrhu 

Svět knihy, Praha, 

 

 Vojtěch Ripka, tvorba agendy pro komisi pro přístup k multimédiím ve školách ve 

spolupráci s Ministerstvem školství ČR a Ministerstvem kultury ČR,  

 

 Martin Tichý, účast ve zkouškové komisi Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem,   

 

http://www.ustrcr.cz/cs/ustr-zverejnil-kompletni-elektronickou-verzi-casopisu-zapad-1979-1993
http://www.ustrcr.cz/cs/ustr-zverejnil-kompletni-elektronickou-verzi-casopisu-zapad-1979-1993
http://www.ustrcr.cz/cs/archiv-casopisu-zapad-1979-1993
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 23. 5. 2014, Stanislava Vodičková, tvorba metodiky k projektu: „Odboj a perzekuce 

křesťanů v době nacismu a komunismu (1938-1989)“, výstupem bude biografický 

slovník duchovních křesťanských církví, kteří se zapojili do odboje proti nacismu a 

komunismu, nebo se stali obětí perzekuce, jíž proti křesťanům vyvíjely tyto režimy,  

 

 

Orální historie:  

 

 17. 4. 2014, Jan Horník, byl natočen rozhovor s pamětnicí (Eliška Hronová, roč. 

1950) na téma slavonicko – vysídlování Sudet pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních 

režimů“, Rotava,  

 

 17. 4. 2014, Tereza Mašková, byly natočeny rozhovor s pamětníky (Jan Srb) 

mluvčím Úřadu dokumentace vyšetřování komunismu, (Alois Rázek), bývalým 

vyšetřovatelem Úřadu dokumentace vyšetřování komunismu pro projekt: „Usmrcení 

na čs. hranicích v letech 1948-1989“,  

 

 22. 4. 2014, Tereza Mašková, byl natočen rozhovor s pamětníkem (Pavel Bret), 

ředitelem Úřadu dokumentace vyšetřování komunismu pro projekt: „Usmrcení na čs. 

hranicích v letech 1948-1989“,  

 

 22. 4. 2014, Martin Jindra, byl natočen rozhovor s pamětnicí (Marie Krylová) dcerou 

činovníka pravoslavné církve Aloise Kryla ze Štěpánova, který byl perzekvován 

nacisty, Štěpánov,  

 

 2. 5. 2014, Jan Dvořák, Adam Hradilek, byl natočen rozhovor s pamětnicí (Emma 

Šternová, roč. 1923) manželkou židovského uprchlíka perzekuovaného a vězněného 

v SSSR, Praha,  

 

 6. 5. 2014, Přemysl Fialka, Jan Horník, Adam Hradilek, byly natočeny rozhovory 

s pamětníky holocaustu (Bohumila Čabanová, Praha, Dalibor Dostál, Terezín, Václav 

Kubík, roč. 1920, Nové Kopisty) ve spolupráci s muzeem United States Holocaust 

Memorial Museum ve Washingtonu pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“,  

 

 7. 5. 2014, Adam Hradilek, byly natočeny rozhovory s pamětníky holocaustu 

(Slaviboj Kuchta, Praha, Kuchtová, Praha, Marie Kotrbáčková, Hořice) ve spolupráci 

s muzeem United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu pro projekt: 

„Paměť a dějiny totalitních režimů“,  

 

 8. 5. 2014, Adam Hradilek, byly natočeny rozhovory s pamětníky holocaustu 

(Stanislava Brožová, Chrudim, Ilona Hájková, Chrudim, Josef Výborný, Chrudim) ve 

spolupráci s muzeem United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu pro 

projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“,  

 

 9. 5. 2014, Adam Hradilek, byly natočeny rozhovory s pamětníky holocaustu (Věra 

Veberová, Uherský Brod, Jan Wieser, Loštice, Pavel Tarnavsky, Paseka) ve spolupráci 

s muzeem United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu pro projekt: 

„Paměť a dějiny totalitních režimů“,  
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 10. 5. 2014, Adam Hradilek, byly natočeny rozhovory s pamětníky holocaustu 

(Oldřich Vysloužil, Olomouc, František Psota, Olomouc, Daruše Burdová, Olomouc) 

ve spolupráci s muzeem United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu 

pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“,  

 

 12. 5. 2014, Jan Dvořák, byl natočen rozhovor s pamětníkem (Jaroslav Krásný, roč. 

1927), politickým vězněm 50 let, Žďár nad Sázavou,  

 

 15. 5. 2014, Martin Jindra, byl natočen rozhovor s pamětnicí (Marie Šiková) dcerou 

faráře Církve československé (husitské) Vojtěcha Schucka, který byl zastřelen nacisty, 

Markoušovice,  

 

 29. 5. 2014, Jan Dvořák, byl natočen rozhovor s pamětníkem (Lubomír Chvalkovský, 

roč. 1925), příbuzným Karla Goliatha, členem pracovně TP 

 

 

Grant D21 

 

 Martin Valenta  

 řízení projektového týmu Dějepis ve 21. století (D21), který se zabývá řešením 

grantu OP VK,  

 v rámci D21 byla dokončena a odevzdána 5. půlroční Monitorovací zpráva pro 

Ministerstvo školství ČR, současně byla odevzdána 5. půlroční Žádost o 

platbu,  

 byla dokončena a předána „Žádost o podstatnou změnu“ (převod finančních 

prostředků v rozpočtu OPVK ve prospěch odborných činností) na Ministerstvo 

školství ČR,  

 po dokončení veřejných zakázek malého rozsahu na tvorbu software a grafiky 

na DVD „Obrazy války“ a „Historie“, průběžná spolupráce s vybranými 

dodavateli,  

 spolupráce se spolupracujícími institucemi Národním filmovým archivem, 

Krátkým filmem atd., pokračování plnění a koordinace klíčových aktivit (KA):  

 tvorba vzdělávacích DVD (KA01),  

 tvorba webového portálu (KA02),  

 realizace projektového vyučování na 12 spolupracujících školách a testování 

(pilotáž) interaktivních výukových pomůcek na 13 školách (KA04),  

 tvorba metodik projektového vyučování v dějepise a využívání médií ve výuce 

dějepisu (KA03 a KA05),  

 pořádání kurzů pro učitele dějepisu a příbuzných předmětů (KA06),  

 

 Václav Adámek, Kamil Činátl, Karin Hoření, Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, 

Čeněk Pýcha, 

 průběžná obsahová tvorba vzdělávacího DVD „Přepisování dějin“ (klíčová 

aktivita 1 - KA01). U DVD pokračuje spolupráce s Národním pedagogickým 

muzeem a knihovnou J. A. Komenského, analýza a zpracování vhodných 

audiovizuálních, textových a ikonických materiálů,   
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 Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Martin Valenta  

 produkční práce na dvou (obsahově dokončených) vzdělávacích DVD „Obrazy 

války“ a „Historie 1950: příběhy jednoho zázraku“(KA01), součinnost 

s dodavateli software a grafiky vzešlých z veřejné zakázky, 

 Kamil Činátl, Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas  

 práce na metodikách projektového vyučování (KA03) a využívání moderních 

médií ve výuce dějepisu (KA05),  

 

 Anna Macourková  

 průběžná koordinace pilotování multimediálních výukových aplikací (DVD, 

webové aplikace) na 13 spolupracujících školách (KA04), 

 

 Jaroslav Najbert  

 průběžná koordinace projektového vyučování na 12 spolupracujících školách 

(třídní projekty zpracovávané žáky na téma rodinná paměť (KA04). 

 

 Petra Petříková, Martin Valenta  

 dokončení a odevzdání Žádosti o podstatnou změnu na MŠMT (převod 

finančních prostředků ve prospěch krytí odborných aktivit), 

 dokončení a odevzdání 5. půlroční Monitorovací zpráva a Žádosti o platbu pro 

zadavatele projektu MŠMT,  

 

 Alena Šukovská  

 průběžné doplňování webového portálu D21 (KA02) dodaným didaktickým 

materiálem (portál je nyní spuštěn v pilotní verzi), 

 

 

Vystoupení zaměstnanců Ústavu v médiích 

 

 Milan Bárta 

 18. 4. 2014, rozhovor o výstavě: „Připraven k práci a obraně vlasti“, rádio ČR 

Plus,  

 

 Petr Blažek  

 11., 12., 13. a 22. 4. 2014, rozhovor o politickém procesu s F. R. Čechem a 

jeho přáteli v roce 1963 v pořadu „13. komnata Františka Ringo Čecha“, režie 

Pavel Křemen, ČT 1, viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-

komnata/214562210800006/ 

 18. 4. 2014, rozhovor o Společnosti pro veselejší současnost, Události ČT 1, 

ČT 24, viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/270376-

zmatena-policie-spolecnost-pro-veselejsi-soucasnost-bojovala-vtipem/ 

 26. 4. 2014, pořad: „Akce Kámen“ v cyklu Historie.cs, ČT 24, viz 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-

cs/214452801400017, http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-

historie-cs/214452801400017-akce-kamen 

 5. a 6. 5. 2014, rozhovor o dějinách Společnosti za veselejší současnost 

v pořadu: „Vesele proti totalitě“ v cyklu Reportéři ČT, režie: Monika Le Fay, 

ČT 1, viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-

ct/214452801240017/video/ 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/214562210800006/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/214562210800006/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/270376-zmatena-policie-spolecnost-pro-veselejsi-soucasnost-bojovala-vtipem/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/270376-zmatena-policie-spolecnost-pro-veselejsi-soucasnost-bojovala-vtipem/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/214452801400017
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/214452801400017
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/214452801400017-akce-kamen
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/214452801400017-akce-kamen
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/214452801240017/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/214452801240017/video/
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 6. 5. 2014, rozhovor s novinářem Radkem Laudinem o navrácení čestného 

občanství Jihlavy pro prvorepublikové premiéry, iDNES, viz 

http://jihlava.idnes.cz/v-jihlave-plati-narizeni-z-roku-1942-ktere-vzalo-pocty-

premierum-p7m-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140506_2062563_jihlava-

zpravy_mv 

 21. 5. 2014, zpráva o zveřejnění elektronické verze exilového časopisu Západ, 

internetový portál ČTK (České noviny), viz 

http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/vyznamny-exilovy-casopis-zapad-

je-v-elektronicke-verzi-na-

webu/1081304?utm_source=rss&utm_medium=feed 

 

 Jan Machala  

 20. 5. 2014, rozhovor: „Sir Winton slaví narozeniny“, Speciál ČT24, 

 

 David Svoboda 

 18. 4. 2014, telefonický rozhovor na téma ukrajinská problematika, ČT24,  

 23. 4. 2014, rozhovor na téma ukrajinská problematika v pořadu Horizont, 

ČT24,  

 4. 5. 2014, rozhovor na téma ukrajinská problematika v pořadu Horizont, 

ČT24,  

 6. 5. 2014, rozhovor: „Jsme svědky nové války a Západ jen přihlíží“ s Janem 

Gazdíkem na internetovém portálu www.aktualne.cz, 

 7. 5. 2014, rozhovor na téma ukrajinská problematika s Barborou Tachecí, 

Český rozhlas Plus,  

 11. 5. 2014, rozhovor na téma ukrajinská problematika v pořadu Horizont, 

ČT24,  

 12. 5. 2014, rozhovor na téma ukrajinská problematika, Události, komentáře, 

MF Dnes,  

 13. 5. 2014, rozhovor: „Stepan Bandera – syn svoho času i žertva heohrafiji“, 

Rádio Svobodná Evropa, viz 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25379612.html) 

 14. 5. 2014, rozhovor na téma ukrajinská problematika, Zprávy, ČT24,  

 17. 5. 2014, telefonický rozhovor na téma Ukrajinská problematika, Zprávy, 

ČT24,  

 25. 5. 2014, rozhovor na téma ukrajinská problematika v pořadu Horizont, 

ČT24,   

 

 Stanislava Vodičková 

 20. 4. 2014, rozhovor: „Náboženství – Oběť v podání kardinála Josefa Berana), 

Český rozhlas 

 2. 5. 2014, rozhovor: „Stanislava Vodičková o Rádiu Vatikán“, Český rozhlas, 

ČRo Plus, 

 3. 5. 2014, rozhovor: „40 let vatikánského vysílání na internetu“, Český 

rozhlas, ČRo Plus, 

 

http://jihlava.idnes.cz/v-jihlave-plati-narizeni-z-roku-1942-ktere-vzalo-pocty-premierum-p7m-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140506_2062563_jihlava-zpravy_mv
http://jihlava.idnes.cz/v-jihlave-plati-narizeni-z-roku-1942-ktere-vzalo-pocty-premierum-p7m-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140506_2062563_jihlava-zpravy_mv
http://jihlava.idnes.cz/v-jihlave-plati-narizeni-z-roku-1942-ktere-vzalo-pocty-premierum-p7m-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140506_2062563_jihlava-zpravy_mv
http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/vyznamny-exilovy-casopis-zapad-je-v-elektronicke-verzi-na-webu/1081304?utm_source=rss&utm_medium=feed
http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/vyznamny-exilovy-casopis-zapad-je-v-elektronicke-verzi-na-webu/1081304?utm_source=rss&utm_medium=feed
http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/vyznamny-exilovy-casopis-zapad-je-v-elektronicke-verzi-na-webu/1081304?utm_source=rss&utm_medium=feed
http://www.aktualne.cz/
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25379612.html

