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Kulacká matematika

Kolektivizace zemědělství 
v dobových karikaturách

Akce „Tomis III“ a ideologická diverze

Václav Havel v dokumentech Státní bezpečnosti 
z let 1965–1968

Pozemek za hlasy?

Poválečná pozemková reforma, volby, 
kolektivizace a následný vývoj

Revue pro studium totalitních režimů
2012/01, ročník VI, doporučená cena 75 Kč
Revue pro studium totalitních režimů
2012/01, ročník VI, doporučená cena 75 Kč

DVD Obrazy (z) kolektivizace by mělo pomoci učitelům s výukou soudobých dějin. Nabízí tematicky koncipované 
kompozice audiovizuálních materiálů, doplněné metodickými podněty a pracovními listy. Každý klip je popsán 
a opatřen charakteristikou zdroje, možnými otázkami, metodickými podněty a historickým komentářem, který zasazuje 
dění v ukázce do patřičných souvislostí. 
DVD obsahuje celkem 150 filmových klipů z 32 českých a slovenských filmů v celkové délce 332 minut a dalších  
36 ikonografických dokumentů (plakáty, karikatury, obrazy nebo fotografie). Není tedy možné (ani účelné) použít 
v rámci výuky veškerý materiál. Není to ani smyslem tohoto kompletu. 
DVD lze vnímat jako databanku různých materiálů, ze které si uživatel vybírá podle svých preferencí či spíše podle 
svých učebních plánů a didaktických záměrů. 
V úvodu DVD najde uživatel řadu metodických textů navrhujících způsoby práce s materiálem a také 32 již připravených 
výukových jednotek na různá témata, od rozkulačení až po proměny obrazů komunistické utopie.

ISBN 978-80-87211-57-1
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Martin Tichý 

Říkali mu Dědek  
Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol.

Kniha se zabývá poměrně novým a doposud takřka nepoznaným tématem našich 

moderních dějin, přinášejícím nejeden badatelský problém. Publikace podává 

dílčí analýzu protikomunistických aktivit v Československu 40. a 50. let a na 

příkladu táborské skupiny Bayer a spol. analyzuje pohnutky a motivaci oponentů 

KSČ k protirežimnímu vystoupení. Snaží se poskytnout vyvážený pohled na 

problematiku, jež se v naší době stává předmětem mnohdy nevěcných a emocemi 

zatížených polemik.

ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 218 str.  

ISBN 978-80-87211-56-4

Pavel Kreisinger

Brigádní generál Josef Bartík  
Zpravodajský důstojník a účastník  
prvního i druhého československého odboje
Monografie se zabývá složitými životními osudy brigádního generála Josefa Bartíka 
(1897–1968), důstojníka z tzv. zpravodajské jedenáctky Františka Moravce. Kniha se 
soustřeďuje na Bartíkovu činnost v československé armádě v letech 1918–1945, 
tedy v době meziválečné a válečné, v Polsku, Francii a Velké Británii. Kromě toho 
zachycuje i jeho dřívější působení u československých legií v Itálii během Velké války. 
Stranou nezůstávají ani Bartíkovy poválečné osudy, kdy byl jako významný zpravodajský 
důstojník bezprostředně po únoru 1948 perzekvován. Text doprovázený obrazovými 
přílohami a řadou dokumentů se neomezuje pouze na líčení Bartíkovy vojenské kariéry, 
ale zachycuje i některé aspekty jeho rodinného a civilního života.

ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 192 str.  
ISBN 978-80-87211-55-7

Kristian Feigelson, Petr Kopal (eds.)

Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus

Publikace vznikla na základě sborníku Caméra politique – cinéma et stalinisme (2005), 
editovaného prof. K. Feigelsonem z pařížské Sorbonny. Tento soubor příspěvků z pera 
předních evropských i zámořských filmových historiků podává plastický obraz dějin 
sovětské kinematografie v době stalinismu, ale vypovídá také o jeho recepci a vlivu 
v novodobém sovětském filmu i v jiných kulturách (Francie, Itálie, Polsko atd.). Kniha 
Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus je pak výběrovým vydáním tohoto 
sborníku, obohaceným o původní české studie, které se pokoušejí osvětlit stalinskou 
éru (především, ale nejen) v českém filmu. V tomto „českém“ oddíle (Ve světle a stínu 
Stalina) se autoři pokoušejí nalézt odpovědi na tyto základní otázky: jak filmová 
tvorba v rámci totalitního systému fungovala, jaké byly její úkoly a možnosti a jak 
byla reflektována. Zvláštní pozornost je věnována problematice paměti stalinismu, 
fenoménu filmových festivalů po únoru 1948 a konečně i retro tematice (filmové 
a televizní obrazy Klementa Gottwalda v 70. a 80. letech).

ÚSTR, Casablanca, Praha 2012, 1. vydání, váz., 564 str.  
ISBN 978-80-87292-15-0 (Casablanca), ISBN 978-80-87211-58-8 (ÚSTR)

Knihy si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totoalitních režimů  
a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz
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editorial
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první číslo šestého ročníku revue Paměť a dějiny se vě-
nuje fenoménu kolektivizace. Šlo o razantní zásah ko-
munistického režimu do majetkových struktur česko-
slovenského venkova. Jeho právní a morální důsledky 
řeší česká veřejnost dodnes. Také proto se vám pokou-
šíme nabídnout nové pohledy na tuto problematiku. 
Současně toto číslo slouží jako jakási pozvánka na 
mezinárodní konferenci Kolektivizace v bývalém Česko-
slovensku, kterou společně s Muzeem Jindřichohradec-
ka pořádáme letos v dubnu. 

Rád při této příležitosti upozorňuji na pokračování 
spolupráce s Ludwig Boltzmann Institut. Konkrétně se 
jedná o mezinárodní konferenci Činnost československých 
zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989, 
která proběhla v Raabs an der Thaya na začátku břez-
na, ještě před vydáním tohoto čísla. Navázali jsme tak 
na setkání s rakouskými kolegy z května 2011. 

Ve svém prvním editorialu, kterým jsem vás oslovil 
v prosinci 2010, jsem anoncoval některé akce Ústavu 
pro studium totalitních režimů v roce 2011. Dnes se mi 
nabízí prostor pro menší ohlédnutí. Pro Ústav bylo vel-
kou ctí podílet se společně s Českým rozhlasem, Filo-
zofickou fakultou Univerzity Karlovy a Senátem Parla-
mentu České republiky na důstojném připomenutí  
60. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa. 
Vedle těchto oslav proběhla rovněž mezinárodní kon-
ference přímo v Mnichově, na níž Ústav participoval. 
Důležitým projektem pro nás byla spolupráce s Národ-
ním muzeem na výstavě Volby – Jak jsme v historii (ne)
volili? Velmi pozitivní ohlas jsme rovněž zaznamenali 
na mezinárodní konferenci 90 let českého a slovenského 
komunismu, kterou jsme uspořádali společně s Ústavem 
pro soudobé dějiny AV ČR v listopadu 2011. Věříme 
v pokračování spolupráce se všemi uvedenými partne-
ry i v budoucnu.

V současnosti připravujeme dvě výstavy společně 
s Vojenským historickým ústavem v Praze: jedna při-
pomene 70 let od atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha, druhá představí čin-
nost Sokola za 150 let jeho existence. Důležitou akcí 
bude rovněž výstava o kurýrech a převaděčích, kterou 
připravujeme ve spolupráci s muzeem v Prachaticích. 
Všechny naplánované aktivity obsažené v Plánu čin-
nosti Ústavu jsou pochopitelně závislé na jistém objemu 
finančních prostředků. 

Ústav pro studium totalitních režimů má rovněž am-
bici vytvářet ve své badatelské části předpoklady pro 
práci týmů mapujících jednotlivé oblasti našeho zájmu. 
V praxi to znamená, že by se vedle badatelů Ústavu 
zapojovali do jeho projektů i kolegové z jiných pracovišť. 
V některých projektech se daří tento záměr naplňovat, 
u dalších ho chceme dále rozvíjet. 

Chci také na tomto místě zdůraznit, že se Ústavu 
podařilo vytvořit Ediční radu, která za účasti externích 

členů posuzuje jeho ediční činnost. Dovolím si zde po-
děkovat za mimořádně cennou zpětnou vazbu od členů 
Vědecké rady Ústavu. Jejich připomínky, názory i kri-
tické výhrady jsme se snažili do činnosti Ústavu pro-
mítnout. Myslím si, že jsme i na základě jejich doporu-
čení nastavili v badatelské oblasti mechanismy, které 
Ústavu do budoucna umožní koncepčnější fungování. 

Závěr roku 2011 se bohužel nedá označit za radostný. 
Byl zastíněn řadou náhlých a bolestných odchodů. Čes-
ká společnost myslím ocení velikost zemřelých osob-
ností až s určitým odstupem. Odchody Jiřího Gruši, 
Václava Havla a na začátku roku 2012 Josefa Škvorec-
kého jsou nenahraditelnými ztrátami. Vzdávám jim na 
tomto místě svůj (a věřím, že v zastoupení i váš) hold. 

Dovolte mi, abych vám také vysvětlil, proč jsem ten-
to editorial podepsal jako bývalý první náměstek ředi-
tele Ústavu. Nastoupil jsem do funkce v září 2010. 
Snažil jsem se o maximální zklidnění situace uvnitř 
Ústavu a o vytvoření tvůrčí atmosféry pro konkrétní 
projekty. Na konci svého mandátu vím, že se leccos snad 
povedlo, leccos rozeběhlo a něco ještě zbývá dokončit. 
Takový výsledek samozřejmě není pouze výrazem prá-
ce jednoho člověka. Svým kolegyním a kolegům za jejich 
pomoc a podporu, bez níž by toho nešlo dosáhnout, 
srdečně děkuji. Důvodem mého odchodu z funkce je 
bohužel vážná rodinná situace.

Věřím, že vás nové číslo revue Paměť a dějiny zaujme 
a že i díky dalším jejím číslům, která již nyní připravu-
jeme, proniknete do méně známých či rovnou neznámých 
aspektů fungování totalitních režimů v bývalém Čes-
koslovensku. 

Jan Kalous
bývalý I. náměstek ředitele Ústavu 

Vážení čtenáři, 
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