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Informace o činnosti ÚSTR 

 za období od 13. února do 20. března 2014 

 
 

 

Konference, semináře a přednášky 

 

 

 20. února 2014, Jan Benda, Pavel Zeman, prezentace knihy Útěky a vyhánění z 

pohraničí českých zemí 1938–1939. Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé 

republice historika PhDr. Jana Bendy, Ph.D., po níž následovala diskuze (29 osob) 

 

 24. února 2014, Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, kurz Soudobé dějiny: co, proč a jak 

učit? V rámci vzdělávacího seminář na Gymnáziu Chomutov pro učitele dějepisu a 

společenských věd Odkaz 25. února 1948 je stále živý, aneb Jak vykládat dějiny pro 

budoucí generace? Pořádaného u příležitosti výročí 25. února 1948 (38 osob) 

 

 11. března 2014 byly v rámci přípravy mezinárodní konference Škola vs. paměť 

spuštěny webové stránky konference www.schoolxmemory.eu. 

 

 13. března 2014, Miloš Trapl, Karel Konečný, Pavel Marek, Rudolf Vévoda, 
beseda nad knihou Politik dobré vůle. Život a dílo Msgre. Jana Šrámka 

 

V uplynulém období prezentovalo 12 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách, 

seminářích a konferencích: 

 

 Kamil Činátl 

 workshop: „Využití pramenů ve výuce dějepisu“ pro studenty gymnázia, Písek 

 workshop: „Kulatý stůl k programu Omega“ reprezentace vzdělávacích 

projektů ÚSTR, Technologická agentura ČR, Praha 

 diskusní seminář: „Dějiny, paměť, identita“, Ústav pro soudobé dějiny, 

Akademie věd ČR, Praha 

 pilotování DVD: „Historie 1950, příběhy jednoho zázraku“, Gymnázium Pierra 

de Coubertina, Tábor (osob 20) 

 

 Martin Tichý 

 přednáška: „Proměny české společnosti v období let 1945-1955“, Kulturní dům 

Slavonice 

 příspěvek: „Králové Šumavy – skutečnost, film a literatura“ na konferenci: 

„Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku“, Klatovy 

 

 

http://www.schoolxmemory.eu/
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 František Stárek 

 přednáška a beseda o knize „Tváře undergroundu“, Městská knihovna, Dačice 

 

 Libor Svoboda  

 přednáška: „O poválečné historii“ pro žáky základní školy, Český Rudolec 

 

 Dita Jelínková  

 přednášky: 1) „Evropské země po 2. světové válce a) Francie, Německo, 

Benelux, b) státy východní Evropy, 2) „Versaillský mírový systém, Polsko, 

Maďarsko, Ukrajina a Jugoslávie po I. světové válce“, Ústav historických věd 

Filozofické fakulty Univerzity Pardubice 

 

 Petr Blažek  

 přednáška: “Případy sebeupalování jako reakce na srpnovou okupaci 

Československa a počátek ´normalizace´“, organizátor: Akademická duchovní 

správa ČVUT, krypta kostela sv. Bartoloměje, Praha, (osob 30),  

blíže: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.538727016226402.1073741839.2

20378418061265&type=1 

 přednáška: „Živé pochodně. Dějiny sebeupalování jako formy radikálního 

politického protestu“, součást vzpomínkových akcí k 45. výročí sebeupálení 

Jana Zajíce 25. 2. 1969, organizátoři: občanské sdružení Pant, Gymnázium 

Šumperk, Vlastivědné muzeum Šumperk (osob 40), viz 

http://gymspk.cz/wp/2014/03/vystava-pribeh-jana-zajice-slavnostne-

predstavena/  

a http://www.muzeum-sumperk.cz/?item=program/&viewprogram=864  

a http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/studentska-minikonference-o-janu-

zajicovi-v-sumperku/  

a http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/na-jana-zajice-zavzpominaji-v-

sumperku-i-jeho-sourozenci-20140225.html 

 

 Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka  

 seminář: „Soudobé dějiny: obsah a smysl výuky“ pro učitele, ve spolupráci 

s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV), Hradec Králové (osob 20) 

 

 Jaroslav Pinkas  

 seminář: „Média ve výuce dějepisu“ pro učitele, gymnázium, Chomutov (osob 

40) 

 uvádění filmu: „Soviet story“ a následná beseda se středoškolskými studenty 

v rámci festivalu Méně Tekel, kino Ponrepo, Praha (osob 80) 

 3 semináře: „Média ve výuce dějepisu“ pro studenty PedF UK, ÚSTR (osob 

50) 

 

 Martin Jindra 

 přednáška: „O politickém procesu Střítelský a spol.“, Litomyšl 

 

 Přemysl Fialka, Petr Blažek 

 beseda nad knihou: „Migrace 1982“ (LEFEUVRE, IVANKA), knihkupectví 

Academia, Brno (osob 30) 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.538727016226402.1073741839.220378418061265&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.538727016226402.1073741839.220378418061265&type=1
http://gymspk.cz/wp/2014/03/vystava-pribeh-jana-zajice-slavnostne-predstavena/
http://gymspk.cz/wp/2014/03/vystava-pribeh-jana-zajice-slavnostne-predstavena/
http://www.muzeum-sumperk.cz/?item=program/&viewprogram=864
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/studentska-minikonference-o-janu-zajicovi-v-sumperku/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/studentska-minikonference-o-janu-zajicovi-v-sumperku/
http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/na-jana-zajice-zavzpominaji-v-sumperku-i-jeho-sourozenci-20140225.html
http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/na-jana-zajice-zavzpominaji-v-sumperku-i-jeho-sourozenci-20140225.html
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 Jaroslav Rokoský 

 příspěvek: „Osudy politických vězňů z  Klatovska v komunistických 

kriminálech“ na konferenci: „Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku“, 

Klatovy 

 

 Petr Mallota  

 příspěvek: „František Havlíček“ na konferenci: „Třetí odboj na Klatovsku a 

Domažlicku“, Klatovy 

 

 

Výstavy 
 

 16. 1. – 16. 2. 2014, Petr Blažek, venkovní výstava: „Jan Palach ´69´“, opakované 

vystavení výstavy z roku 2008, spolupráce s organizátorem výstavy Zlínské jaro, 

ÚSTR a ABS, Náměstí míru Zlín, viz http://www.informuji.cz/akce/z/29053-jan-

palach-svedomi-naroda/ 

 

 16. 1. – 16. 2. 2014, Petr Blažek, výstava: „Živé pochodně. Sebeupálení jako 

radikální politický protest“ (celkem 12 panelů, koncepce výstavy a autor textů pro 9 

panelů), spolupráce s organizátorem výstavy Filozofickou fakulta UK v  Praze, ÚSTR 

a ABS, FF UK Praha, viz http://www.cuni.cz/UK-5520.html  

 

 24. 2. – 2. 3. 2014, Petr Blažek, výstava: „Jan Palach ´69´“, opakované vystavení 

výstavy z roku 2008, spolupráce s organizátorem výstavy Méně Tekel, Karolinum, 

ÚSTR a ABS viz http://www.menetekel.cz/cz/program-a-mapa/ a 

http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne/strana/2 

 25. 2. -31. 3. 2014, Přemysl Fialka, Stanislava Vodičková, výstava: „Diktatura 

versus naděje“, Jihlava, 

 

 březen - duben 2014, Milan Bárta, Jan Kalous, Jaroslav Rokoský, Libor 

Svoboda, Pavel Zeman, výstava: „Sport a politika“, celkem 3 panely: 1) Zásahy KSČ 

do sportu, 2) Proces s hokejovými mistry světa, 3) Emigrace sportovců po únoru 1948, 

Staroměstská radnice Praha 

 

 6. 3. – 27. 4. 2014, výstava Ještě jsme ve válce vycházející ze stejnojmenné komiksové 

publikace v Muzeu Českého ráje v Turnově 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

 

 13. -15. února 2014, Petr Placák, příspěvek: „O československé opozici v 70. a 80 

letech min. stol.“ na konferenci: „Versuch in der Wahrheit zu Leben“, Meissen, 

Německo 

 

  18. února 2014, exkurze amerických studentů spojená s přednáškou pro účastníky 

kurzu Stalinism in Eastern Europe (University Studies Abroad Consortium). 

 

 26. února 2014, Adam Hradilek, přednáška: „The Iron Curtain“ pro studenty 

amerických univerzit v rámci CET Academic Programs, Politických vězňů, Praha,  

 

http://www.informuji.cz/akce/z/29053-jan-palach-svedomi-naroda/
http://www.informuji.cz/akce/z/29053-jan-palach-svedomi-naroda/
http://www.cuni.cz/UK-5520.html
http://www.menetekel.cz/cz/program-a-mapa/
http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne/strana/2
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 3. – 6. března 2014, Petr Placák, přednáška: „O československé normalizaci“, 

Wernigerode, Blankenburg, Stendal, Německo,  

 

 5. března 2014, Milan Bárta, návštěva lybijského disidenta Ali Nuh al Hasoura. 

 

 10. března 2014, Jaroslav Najbert, porada organizačního výboru mezinárodní 

konference Škola versus paměť a jeho předsedou prof. M. Weinbergem, která se 

uskuteční 10. – 11. 10. 2014, ÚSTR (osob 9) 

 

 11. března 2014, Adam Hradilek, exkurze amerických studentů z West Virginia 

University, přednáška: „Vyrovnávání se s minulostí. Od lustrací k zákonu o třetím 

odboji“ (37 studentů) 

 

 

Publikační činnost 

 

Periodika, sborníky, informační brožury 

 

 

 Vyšel katalog výstavy Diktatura vs. naděje. Katalog vyšel ve spolupráci 

s Arcibiskupstvím pražským a AKPR. 

 

Knižní publikace 

 

 Vyšla kolektivní monografie Osm let po válce. Rok 1953 v Československu a 

východní Evropě  
 

 

V uplynulém období publikovalo v souvislosti se svými badatelskými projekty 12 

zaměstnanců: 

  

 Bárta Milan  

 „Vedení KSČ a bezpečnostní problematika“ ve sborníku: „Osm let po válce. 

Rok 1953 v Československu“, 

 

 Blažek Petr  

 „Jdeme do ulic!. Historická rekonstrukce protestů proti měnové reformě ve 

Vimperku 4. 6. 1953“ ve sborníku: „Osm let po válce. Rok 1953 

v Československu“  

 „Svědectví o dvou světech“ v knize: „Migrace 1982“ (In: LEFEUVRE, 

Ivanka), deníkové záznamy signatářky Charty 77, vystěhované v rámci akce 

„Asanace“ z Československa,  

 

 Doležalová Markéta 

 : „Benešovsko roku 1953 – regionální aneb kronikářský pohled“ ve sborníku: 

„Osm let po válce. Rok 1953 v Československu“, 

 

 Jindra Martin  

 „Rok 1953 jako jedno z přelomových období v církevní politice státu“ ve 

sborníku: „Osm let po válce. Rok 1953 v Československu“,  
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 „Davidovsky neohrožené srdce Františka Janků“, týdeník Český zápas 

11/2014,  

 

 Kalous Jan  

 „Rok 1953 v životě ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra“ ve 

sborníku: „Osm let po válce. Rok 1953 v Československu“,  

 

 Kopal Petr  

 „Návrat krále. Mýty a symboly“ ve sborníku: „Král Šumavy (1959): 

komunistický thriller“  

 

 Kudrna Ladislav – text odevzdán do tisku: „Pokus o nacistický převrat v Rakousku“, 

Fakta a svědectví 4/2014,  

 

 Jaroslav Najbert  

 „Využití filmového díla ve výuce na příkladu tzv. kolektivizace zemědělství 

v Československu 50. let“ ve sborníku z konference: „I mlčení je lež 2013“,  

 

 Rokoský Jaroslav  

 „Amnestie 1953“ ve sborníku: „Osm let po válce. Rok 1953 

v Československu“,   

 

 Sivoš Jerguš  

 „Reorganizácia bezpečnosti v roku 1953“ ve sborníku: „Osm let po válce. Rok 

1953 v Československu“,   

 

 Svoboda Libor  

 „Státní bezpečnost v Českobudějovickém kraji v roce 1953“ ve sborníku: 

„Osm let po válce. Rok 1953 v Československu“, 

 

 Stanislava Vodičková  

 „Slyšte to všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte. Vysílání české 

sekce Vatikánského rozhlasu“, Paměť a dějiny,  

 

 

Aktualizace internetové stránky ÚSTR  http://www.ustrcr.cz/  (12. 2. 2013–13. 3. 2014)  

 

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

 

- zvukový záznam z 3. jednání Rady (1. část), (2. část) 

- Zápis z 3. jednání Rady (neverifikovaný) 

- Informace o činnosti za období od 23. ledna 2014 do 12. února 2014 

- Stanovisko paní MUDr. Naděždy Kavalírové, členky Rady ÚSTR a předsedkyně 

KPV k výběrovému řízení na ředitele/ředitelku ÚSTR (11. 2. 2014) 

 

 

http://www.ustrcr.cz/
http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu
http://www.ustrcr.cz/data/mp3/rada/2014/140212-001.mp3
http://www.ustrcr.cz/data/mp3/rada/2014/140212-002.mp3
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/zapis-jednani03-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/info03-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/stanovisko-kavalirova.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/stanovisko-kavalirova.pdf
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 Publikace (http://www.ustrcr.cz/cs/publikace) 

 

- Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, váz., 

528 str., ISBN 978-80-87311-38-7 (Jihočeské muzeum), ISBN 978-80-87211-98-4 

(ÚSTR)  

 

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

sluzebnich-cest) 

 

- 20. února 2014, Polsko, Účast na státním pohřbu Zbigniewa Romaszewského 

- 12. – 14. února 2014, Polsko, Vyhlášení studentské soutěže středních škol o 

polsko-československých vztazích v roce 1998/1969 

- 23. – 26. ledna 2014, Izrael, Přednáška, beseda s pamětníkem a prezentace 

činnosti ÚSTR 

 

 Nabídka vzdělávacích kursů pro učitele:  

 

- 04. 04. 2014, 09.00–15.00, ÚSTR, Praha: Národní identity ve škole 

- 09. 04. 2014, 12.00–17.00, NIDV Hradec Králové, Luční 460: Obrazy války: 

Mediální reprezentace válečné zkušenosti 

- 11. 04. 2014, 08.30–12.30, NIDV Olomouc, Wellnerova 25: Soudobé dějiny: co, 

jak a proč učit? 

- 30. 04. 2014, 12.00–16.00, NIDV České Budějovice, Hlinsko 49: Obrazy války. 

Mediální reprezentace válečné zkušenosti 

- 30. 05. 2014, 09.00–15.00, ÚSTR, Praha: Konfliktní vzpomínání 

 

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

- Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 

1948–1989, 25. 02. – 31. 03. 2014 (http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje)   

 

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

 

- Novinky únor 2014, 05. 03. 2014  

 

 Navštívili nás, navštívili jsme... http://www.ustrcr.cz/cs/navstivili-nas  

 

- Navštívili nás hosté z Ústavu pamäti národa, 24.02.2014 

- Naši badatelnu navštívili mladí Američané. Besedoval s nimi i František Stárek, 

20. 02. 2014 

- Postgraduální studenti z USA navštívili ÚSTR,  18. 02. 2014 

 

 Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů / Účastníci protikomunistického odboje a 

odporu 1948–1989 

 

- Josef Brázda http://www.ustrcr.cz/cs/josef-brazda  

- Jiří Bláha http://www.ustrcr.cz/cs/jiri-blaha-1929-2013    

- Pavel Žák http://www.ustrcr.cz/cs/pavel-zak  

 

http://www.ustrcr.cz/cs/publikace
http://www.ustrcr.cz/cs/sborniky#rok1953
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/ustr158-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr88-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr88-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr37-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr37-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani-seminare
http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani
http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy
http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje
http://www.ustrcr.cz/cs/knihovna-jana-langose
http://www.ustrcr.cz/cs/knihovna-jana-langose-novinky
http://www.ustrcr.cz/cs/navstivili-nas
http://www.ustrcr.cz/cs/josef-brazda
http://www.ustrcr.cz/cs/pavel-zak
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 Projekt Církev československá (husitská) http://www.ustrcr.cz/cs/cirkev-ceskoslovenska-

husitska  

 

- František Janků (1904–1942) http://www.ustrcr.cz/cs/frantisek-janku-1904-1942  

- Karel Jaroslav Rosák (1904–1990)   http://www.ustrcr.cz/cs/karel-jaroslav-rosak-

1904-1990  

- Otakar Rostislav Hoffmann (1904–1973) http://www.ustrcr.cz/cs/otakar-rostislav-

hoffmann-1904-1973  

 

 Projekt Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 

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

 

- Josef Kepka (1902–1952) http://www.ustrcr.cz/cs/josef-kepka  

 

 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) 

 

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

 

- Mirek Vodrážka na Parlamentních listech dehonestuje ÚSTR. Vyvolal ohlasy, 

které navrhují ústav zrušit, 05. 02. 2014 

- Čtrnáctideník A2 (A2larm) obsáhle mapuje dění v ÚSTR, 05. 02. 2014 

- Petr Blažek na ČT 24 informoval o knize „Abychom nezapomněli“, 05. 02. 2014 

- Média informují o kandidátech do Rady ÚSTR, 05. 02. 2014 

 

 Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky  

 

- Výsledky druhého kola výběrového řízení na ředitele ÚSTR    

 

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

informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb  

 

- Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2013  

- Průběžná zpráva za rok 2014:  

- Dne 21. 2. 2014 obdržela Rada Ústavu žádost pana L. A. o poskytnutí 

informací týkajících se výběrových řízení, na základě kterých byly 

jmenovány současné ředitelky Ústavu a Archivu bezpečnostních složek. 

Rada Ústavu žádosti vyhověla. (Odpověď USTR 2-28/2014) 

- Dne 17. 2. 2014 Ústav obdržel žádost občanského sdružení Oživení, o. s. o 

poskytnutí informací týkajících se smluv Ústavu se společností GORDIC 

spol. s r.o. Ústav žádosti vyhověl. (Odpověď USTR 154-2/2014) + 7. 

příloh - smlouvy 

- Dne 14. 2. 2014 Ústav obdržel žádost paní H. H. o poskytnutí informací 

týkajících se výběrového řízení na pozici personalista/personalistka. Ústav 

žádosti částečně vyhověl. (Odpověď USTR 153-2/2014) 

http://www.ustrcr.cz/cs/cirkev-ceskoslovenska-husitska
http://www.ustrcr.cz/cs/cirkev-ceskoslovenska-husitska
http://www.ustrcr.cz/cs/frantisek-janku-1904-1942
http://www.ustrcr.cz/cs/karel-jaroslav-rosak-1904-1990
http://www.ustrcr.cz/cs/karel-jaroslav-rosak-1904-1990
http://www.ustrcr.cz/cs/otakar-rostislav-hoffmann-1904-1973
http://www.ustrcr.cz/cs/otakar-rostislav-hoffmann-1904-1973
http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89
http://www.ustrcr.cz/cs/josef-kepka
http://www.ustrcr.cz/cs/konference-skola-vs-pamet
http://www.ustrcr.cz/cs/ceskoslovensko-v-letech-1954-1962
http://www.ustrcr.cz/cs/media
http://www.ustrcr.cz/cs/volne-pracovni-pozice#konc-red
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/vyrocni-zprava-ustr-za-rok-2013-podle-zakona-106-1999
http://www.ustrcr.cz/cs/vyrocni-zprava-ustr-za-rok-2013-podle-zakona-106-1999
http://www.ustrcr.cz/cs/poskytovani-informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb#r14
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- Dne 28. 1. 2014 obdržel Ústav žádost pana L. A. o poskytnutí informací o 

jménech osob podílejících se na přípravě dokumentů v rámci agendy 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ústav žádosti 

částečně vyhověl. (Odpověď USTR–31-4/2014) 

- Dne 28. 1. 2014 obdržela Rada Ústav žádost pana L. A. o poskytnutí 

informací odměně ředitelky Ústavu. Rada Ústavu žádosti vyhověla. 

(Odpověď USTR–2-11/2014) 

- Dne 27. 1. 2014 obdržel Ústav žádost pana L. A. o poskytnutí informací o 

výši odměny ředitelky Archivu bezpečnostních složek. Ústav žádosti 

částečně vyhověl. (Odpověď USTR–76-2/2014) 

 

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

 

- 4. veřejné jednání Rady ÚSTR, 14. 03. 2014 

- Polský institut chystá debatu o tom, proč existence IPN a ÚSTR vyvolává tolik emocí, 

13. 03. 2014 

- Novým místopředsedou Vědecké rady je historik Vojtěch Vlček, 13. 03. 2014 

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

(střední Evropa), 12. 03. 2014 

- Konference policejních historiků v Bratislavě, 11. 03. 2014 

- Seminář pro učitele Národní identity ve škole, 11. 03. 2014 

- Konference Československo v letech 1954–1962, 09. 03. 2014 

- Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, 08. 03. 2014 

- Proběhlo druhé kolo výběrového řízení na ředitele ÚSTR, 07. 03. 2014 

- V Klatovech se koná konference o 3. odboji, 03. 03. 2014 

- Beseda nad knihou o Janu Šrámkovi, 03. 03. 2014 

- ÚSTR oficiálně oznámil vystoupení z Platformy evropské paměti a svědomí, 26. 02. 

2014 

- Pozvánka na výstavu Diktatura versus naděje, 25. 02. 2014 

- Ústav pro studium totalitních režimů se zúčastní festivalu Mene Tekel, 25. 02. 2014 

- Navštívili nás hosté z Ústavu pamäti národa, 24. 02. 2014 

- Naši badatelnu navštívili mladí Američané. Besedoval s nimi i František Stárek, 21. 

02. 2014 

- V knižní anketě Dobrá kniha 2013 uspěla publikace Stanislavy Vodičkové z ÚSTR, 

17. 02. 2014 

- Rada ÚSTR oficiálně uzavřela první kolo výběrového řízení na ředitele ÚSTR a 

oznámila jména kandidátů, 14. 02. 2014 

- Pozvánka na seminář o pomnichovské migraci z pohraničí 1938–1939, 13. 02. 2014 

- Navštívili nás kolegové z rakouského Ludwig Boltzmann Institutu, 12. 02. 2014 

 

 

Ostatní 

 

 14. února 2014, Jaroslav Pinkas, pracovní jednání s firmou Liquid design, s.r.o. o 

možnosti spolupráce při přípravě webových prezentací vzdělávacích projektů v rámci 

Skupiny vzdělávání, Brno  

 

 20. února 2014, pro projekt Paměť národa byl znovu získán grant Velvyslanectví 

USA v Praze na druhý ročník projektu nahrávání pamětníků osvobození jihozápadních 

Čech v roce 1945 

http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne
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 od 21. února 2014, Petr Blažek, vedení facebookové stránky o časopisu Paměť a 

dějiny, celkem 28 příspěvků, ohlasy: k 13. 3. 2014 celkem 389 „fanoušků“, 

https://www.facebook.com/pametadejiny?ref=hl 

 

 3. března 2014, Stanislava Vodičková, zveřejněn archiv České redakce rádia 

Vatikán, ÚSTR 

 

 13. března 2014, Jaroslav Pinkas, exkurze studentů Pedagogické fakulty UK (46 

studentů)  

 

 20. února 2014, školení nových spolupracovníků portálu Paměti národa z Moravy 

v Olomouci (14 osob) 

 

Orální historie:  

 

 12. – 13. 2. 2014, Přemysl Fialka, Martin Jindra, natočen rozhovor s pamětníkem 

pravoslavné církve (Antonín Kuchař, nar. 19xx) pro připravovanou publikaci 

s pracovním názvem: „O pravoslavné církvi v době nacistické okupace“ Nová Ves  

 

 12. – 13. 2. 2014, Přemysl Fialka, Martin Jindra, natočen rozhovor s pamětníkem 

pravoslavné církve (Oldřich Arnoš, nar. 19xx) pro připravovanou publikaci 

s pracovním názvem: „O pravoslavné církvi v době nacistické okupace“, 

Myslechovice  

 

 12. – 13. 2. 2014, Přemysl Fialka, Martin Jindra,natočen rozhovor s pamětnicí 

pravoslavné církve (Věra Šišmová, roz. Mlčochová, nar. 19xx) pro připravovanou 

publikaci s pracovním názvem: „O pravoslavné církvi v době nacistické okupace“, 

Střemeníčko  

 

 12. – 13. 2. 2014, Přemysl Fialka, Martin Jindra, natočen rozhovor s pamětníkem 

pravoslavné církve (Dušan Hoffmann, nar. 19xx) pro připravovanou publikaci s 

pracovním názvem: „O pravoslavné církvi v době nacistické okupace“, Loštěnice  

 

 17. 2. 2014, Přemysl Fialka, Jan Dvořák, natočen rozhovor s pamětníkem (Pavel 

Žák, nar. 1928) politickým vězněm 50. let, Strážnice  

 

 18. 2. 2014, Jan Horník, natočen rozhovor s pamětníkem skryté církve (Milan Beran, 

nar. 1950) pro projekt Paměť a dějiny totalitních režimů  

 

 12. 3. 2014, Jan Dvořák, natočen rozhovor s pamětníkem (Otta Šebor, nar. 1933) 

politickým vězněm 50. let, Praha 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pametadejiny?ref=hl
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Grant D21  

 

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

grantu OP VK,  

2) průběžná koordinace tvorby nového vzdělávacího webového portálu, aplikace 

pro e-learningové kurzy a diskusní fóra (KA02). Systém bude dokončen a převeden 

na veřejnou doménu v průběhu dubna 2014, 

3) utváření partnerství ÚSTR, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. 

Komenského – např. DVD Jak se píší dějiny,  

4) pokračování produkce dvou DVD – Protektorát a Padesátá léta,  

 

 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 probíhá tvorba konceptu a analýza vhodných 

audiovizuálních, textových a ikonických materiálů. 

 

 Jaroslav Pinkas, Martin Valenta, navázání spolupráce (partnerství) USTR a 

Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského při tvorbě DVD „Jak 

se píší dějiny“ a v dalších aktivitách projektu D21 a Skupiny vzdělávání. 

 

 Kamil Činátl, Anna Macourková, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Martin Valenta, 

práce na zabezpečení výroby (produkce) DVD „Protektorát“ a „Padesátá léta“: externí 

recenze, jazykové korekce, tvroba zadávací dokumentace na tvorbu software, příprava 

veřejné zakázky dle metodik OPVK a USTR na tvorbu software a grafiky DVD. 

 

 Petra Petříková, Martin Valenta, vypracování a odevzdání „Žádosti o podstatnou 

změnu“ na MŠMT ve věci úpravy struktury rozpočtu ve prospěch krytí odborných 

činností. 

 

 Jaroslav Najbert, průběžná koordinace projektového vyučování na 12 

spolupracujících školách (třídní projekty zpracovávané žáky na téma rodinná paměť) 

 

 

Vystoupení zaměstnanců Ústavu v médiích: 

 

Petr Blažek  

17. 2. 2014, rozhovor o výrocích poslankyně KSČM Semelové: „O justiční vraždě Milady 

Horákové“ v pořadu Ranní Plus, ČRo Plus, záznam, 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3063591 

 

20. 2. 2014, diskuse: „O lustračních zákonech“, v pořadu Máte Slovo, ČT 1, záznam 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-

jilkovou/214411030520007/video/ 

 

25. 2. 2014, rozhovor: „Sebeupálení Jana Zajíce” v pořadu: “Jak to vidíte? ČRo Dvojka, 

http://program.rozhlas.cz/stanice/2014-02-25?st=2 a 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3069631 

 

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3063591
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/214411030520007/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/214411030520007/video/
http://program.rozhlas.cz/stanice/2014-02-25?st=2
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3069631
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Přehled příštích akcí: 

 

 19. 3. 2014, debata o IPN a ÚSTR: “Paměť po komunismu” ve spolupráci s 

organizátory Polský institut v Praze a Občanský institut, místo: Polský institut Praha, 

http://www.polskyinstitut.cz/?d=program&i=1239&lng=cz a 

http://www.obcinst.cz/19-03-pamet-po-komunismu/ 

 

 26. 3. 2014, přednáška: “O Janu Zajícovi a dalších ´živých pochodních´ v letech 1968 

a 1969”, organizátor: Pant, blíže: http://www.krasnaostrava.cz/prednaska-znameho-

historika-k-vyroci-jana-palacha-a-jana-zajice-spojena-s-vystavou/ 

 

 

http://www.polskyinstitut.cz/?d=program&i=1239&lng=cz
http://www.obcinst.cz/19-03-pamet-po-komunismu/
http://www.krasnaostrava.cz/prednaska-znameho-historika-k-vyroci-jana-palacha-a-jana-zajice-spojena-s-vystavou/
http://www.krasnaostrava.cz/prednaska-znameho-historika-k-vyroci-jana-palacha-a-jana-zajice-spojena-s-vystavou/

