Informace o činnosti ÚSTR
za období od 21. března do 16. dubna 20141
Konference, semináře a přednášky


3. dubna 2014, Adam Hradilek, beseda v Knihovně Václava Havla s Elijahu
Ripsem, od jehož protestu proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy
uplynulo již 45 let. Dne 13. dubna 1969 se tehdejší student Rips pokusil upálit
v centru Rigy, po uhašení kolemjdoucími byl zatčen a posléze umístěn v psychiatrické
léčebně.



4. dubna 2014, Vojtěch Ripka, Jaroslav Pinkas, Kamil Činátl, vzdělávací seminář
pro učitele dějepisu Národní identity ve škole, akreditovaný MŠMT v systému DVPP
pod č. j. MSMT-1391/2014-1-183. Cílem kursu bylo seznámit učitele základních a
středních škol se současnými koncepty národní identity ve společenských vědách a
s možnými aplikacemi těchto konceptů do školní praxe. Pětihodinový kurz se zaměřil
také na to, jak přizpůsobit výuku proměnlivému národnostnímu a etnickému složení
ve třídách, či na dekonstrukci xenofobního chování (31 učitelů).



15. dubna 2014, prezentace prvního čísla osmého ročníku revue Paměť a dějiny
věnovaného zahraničnímu rozhlasovému vysílání – symbolicky ve vstupní hale
historické budovy Českého rozhlasu.



Probíhá příprava konference Padesát let českého sportu v totalitní společnosti, která
proběhne 28. dubna 2014 v Brožíkově sále na Staroměstské radnici. Záštitu nad
konáním konference převzal primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček



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. Byl rozeslán a propagován
Call for Abstracts, spuštěny webové stránky konference a evidence registrovaných
přednášejících.



V rámci přípravy konference Československo v letech 1954 – 1962, která proběhne
v květnu v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jihočeským krajem a Jihočeským
muzeem byl rozeslán Call for Abstracts a je dosud evidováno 25 přihlášených
abstraktů.
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Probíhá příprava mezinárodní konference Dědictví totality dnes, jíž je ÚSTR
partnerem (pořádá Platforma evropské paměti a svědomí). Konference proběhne v
červnu 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 11 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách,
seminářích a konferencích:


Stanislav Kokoška
 referát: „Počátky druhého domácího odboje“ na konferenci: „Okupací
nezlomeni. K 75. výročí 15. 3. 1939“ konanou ve spolupráci s Historickým
ústavem AV ČR, Masarykovou demokratickou akademií, Senát parlamentu
ČR, Praha



Dita Jelínková
 přednášky a semináře: 1) „Evropské země po 2. světové válce – Velká Británie
v období 50.-60. let, Evropské sdružení volného obchodu, Evropské
hospodářské společenství, Evropská politická krize v ES, Gaullistická Francie“
pro bakalářské studenty, 2) „Seminář k dějinám 20. století – Československo:
vznik a budování státu, Rusko 1915-1935, Rusko 1935-1953, Krize demokracií
v Evropě, Německo v letech 1933-1939“ pro magisterské studenty, Ústav
historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice



Petr Blažek
 beseda o vztahu paměti, historie a roli IPN a ÚSTR s členem Rady IPN Antoni
Dudkem, zástupcem ředitelem Muzea Varšavského povstání Dariuszem
Gawinem, historikem Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR Michalem
Kopečkem, Polský Institut Praha (osob cca 60)
http://polskyinstitut.cz/?d=program&i=1239&lng=cz
 přednáška „Živé pochodně, následovníci Jana Palacha“ a prezentace portálu
www.janpalach.cz, pro studenty středních škol, organizátor Pant. o.s.,
Knihcentrum Ostrava, (osob cca 50)
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prednaska-zive-pochodne-nasledovnicijana-palacha/ a
http://simonak.eu/index.phpstranka=pages/prednaska_o_janu_zajicovi.htm



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



Jaroslav Najbert
 přednáška: „Velké a malé příběhy moderních dějin“, metodické a motivační
školení pro žáky Gymnázia Českolipská, Praha (60 osob)
 seminář: „Soudobé dějiny: obsah, způsob a smysl výuky“ pro učitele středních
a základních škol, ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání
Olomouc (15 osob)
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František Stárek
 přednáška o samizdatu, doprovodná akce k výstavě, Národní knihovna,
Klementinum, Praha
 přednáška o severočeském undergroundu a projekce filmů a fotografií
k tématu, klub Božák, Teplice
 beseda se studenty k filmu „Rok bez Magora“ Gymnázium, Soběslav
 přednáška „Samizdat proti totalitě“ a beseda k tématu, Gymnázium
Budějovická Praha 4



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



Kamil Činátl
 seminář: „Historie 1950: příběhy jednoho zázraku“ pro studenty Střední
průmyslové školy Písek (osob 27)



Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka
 seminář: „Identity ve škole“ pro učitele, ÚSTR



Libor Svoboda
 diskuze ke knize: „Mašínovský mýtus (ŠVÉDA, Josef), Francouzské kulturní
centrum Praha

Výstavy


25. 2. – 31. 3. 2014, Přemysl Fialka, Stanislava Vodičková, výstava: Diktatura
versus naděje, Jihlava



6. 3. – 27. 4. 2014, výstava Ještě jsme ve válce vycházející ze stejnojmenné komiksové
publikace (vydali ARGO, USTR a Post Bellum 2011) v Muzeu Českého ráje
v Turnově.



26. 3. – 27. 4. 2014, výstava Králové Šumavy na Ostbayerische Technische
Hochschule ve Weidenu.



10. 4. – 12. 5. 2014, Milan Bárta, Jan Kalous, Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda,
Pavel Zeman, 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. Výstava se koná v prostorách Křížové chodby a
Rytířského sálu Staroměstské radnice. Záštitu nad výstavou převzal primátor hlavního
města Prahy Tomáš Hudeček.

Mezinárodní spolupráce


21. března 2014, Vojtěch Ripka, návštěva prof. Sirrky Ahonen, členky
programového výboru konference School vs. Memory, Praha,
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24. – 26. března 2014, Milan Bárta, referát: „Bezpečnostní politika vedení KSČ
1945-1948“ na konferenci: „Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945-1948“, Trnava,
Slovenko,



24. – 26. března 2014, Jan Kalous, referát: „Budování nového bezpečnostního
aparátu v letech 1945-1948“ na konferenci: „Roky prelomu. Slovensko v rokoch
1945-1948“, Trnava, Slovenko,



24. – 26. března 2014, Libor Svoboda, referát: „Poúnorové změny v bezpečnostním
aparátu“ na konferenci: „Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945-1948“, Trnava,
Slovenko,



29. března 2014, Vojtěch Ripka, přednáška: 1) „Arts and the Velvet Revolution“, 2)
„Construction Czech Identity“, SIT, Jana Zajíce, Praha (osob 15 z USA),



1. – 2. dubna 2014, Adam Hradilek, 1) referát: „Lustration in the Czech Republic
(Czechoslovakia) 1991-2014“ na konferenci: „Conference on Lustration“, 2) jednání
s ředitelem archivu Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) I. Kulikem – došlo ke
zrušení zákazu práce zaměstnanců ÚSTR v regionálních pobočkách SBU na Ukrajině,
který vydal v květnu 2013 bývalý ředitel archivu, Kyjev, Ukrajina,



3. dubna 2014, Vojtěch Ripka, návštěva Eliahu Ripse, Praha,



7. dubna 2014, Vojtěch Ripka, přednáška: „Identity ve škole“ seminář pro učitele,
společně s Tomášem Vrbou, Petrem Sokolem, Janou Hradilkovou a Barbarou Day,
SIT, Jana Zajíce, Praha (osob 15 z USA)

Publikační činnost
Periodika, sborníky, informační brožury


Vyšel odborný časopis Securitas Imperii I/2014



Vyšla revue Paměť a dějiny I/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


Probíhají předtiskové korektury publikace KAŠKA, V.: Neukáznění
neangažovaní. Publikace vyjde ve spolupráci s o.s. Conditio humana.

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



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 badatelskými projekty 15
zaměstnanců:


Milan Bárta
 „Ján Majer – život ve službě ministerstva vnitra“ ve sborníku: „Slovensko
v rokoch neslobody 1938-1989 II. Osobnosti známe-neznáme“, Ústav pamäti
národa, Bratislava, Slovensko
 studie: „Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení měnové
reformy v roce 1953“, Securitas imperii 1/2014,
 „Involvement of Czechoslovak Security Services in the preparation and
implementation of the monetary reform in 1953“, Securitas imperii 1/2014,



Petr Blažek
 „Slovenský následovník? Šest dokumentů k sebeupálení Michala Lefčíka
v Košicích 11. dubna 1969“, Paměť a dějiny 1/2014,
 „Živé pochodně“ prezentace webových stránek www.janpalach.cz/,
www.janpalach.com/,
www.janpalach.eu,
které
jsou
výsledkem
multimediálního projektu Univerzity Karlovy, ÚSTR, ABS a dalších
institucích, Paměť a dějiny 1/2014,
 dokumenty: „Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953.
Instrukce pro likvidaci masových nepokojů“, Securitas imperii 1/2014,
 „Propaganda a rituál. Svátek práce v českých dějinách a zvláště v období
komunistického režimu“ v kolektivní monografii: „Příběhy bezpráví –
komunistická propaganda. Příručka pro pedagogy“, Člověk v tísni, Praha 2014,



Markéta Doležalová
 zpráva: „Toufar (Mučící hry / Torture games)“ z Mezinárodního divadelního
festivalu konaného 27. 9. - 2. 10. 2013 v Nitře, Slovenská republika, Securitas
imperii 1/2014,



Jan Dvořák, Adam Hradilek, Zdeněk Vališ
 „Z táborů Gulagu do Československé vojenské jednotky v SSSR“, Historie
vojenství 1/2014,
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Martin Jindra
 „Také Církev československá (husitská) měla své Pittery a Wintony“, Český
zápas 15/2014,
 „Vzpomínka na sbormistra Antonína Kuchaře“, Hlas pravoslaví 3/2014,
 recenze na publikaci: „Poděkování za knihu“ Chemička, má láska
(ŽĎÁRSKÝ, Václav), jedná se o memoáry faráře Václava Žďárského, týdeník
Český zápas 14/2014,



Petr Kopal
 „Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (1950)



Ladislav Kudrna
 recenze na publikaci: „Velký masakr koček a další epizody z francouzské
kulturní historie“ (DARNTON Robert), Paměť a dějiny 1/2014,



Petr Mallota
 „Mýty a skutečnosti. Hledání pravdy o činnosti protikomunistické odbojové
organizace Praha – Žatec a kauza Jiří Voves“, Paměť a dějiny 1/2014,
 „Protikomunistická odbojová organizace Praha – Žatec. Spekulace, fakta a
role Jiřího Vovsa“, Securitas imperii 1/2014,
 recenze na publikaci: „Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce ´falešné
hranice´ u Všerub na Domažlicku“ (JANDEČKOVÁ, Václava), Securitas
imperii 1/2014,



Jaroslav Najbert
 „I mlčení je lež. Konference občanského sdružení PANT v Ostravě, 12. - 13.
12. 2013“, Paměť a dějiny 1/2014,



Petr Placák
 „Chovali jsme se v umění svobodně. Konfrontace malíře Antonína Málka“,
Paměť a dějiny 1/2014,



David Svoboda
 zpráva z konference: „Politický exil ze zemí střední a východní Evropy –
motivy, strategie a perspektivy na Východě a Západě, 1945-1989“ konané 19. 20. 11. 2013 v Bratislavě, Slovenská republika, Securitas imperii 1/2014,



Libor Svoboda
 Konference v Telči. Činnost československých zpravodajských služeb
v Rakousku v letech 1945-1989 II., Telč, 10. - 11. 12. 2013“, Paměť a dějiny
1/2014,



Martin Tichý
 recenze na libreto: „Toufar“ (BŘEZINA, Aleš; rež. ZELENKA, Petr) uvedené
v Divadle Kolowrat, Securitas imperii,
Stanislava Vodičková
 „Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte. O vysílání české
redakce Vatikánského rozhlasu“, Paměť a dějiny 1/2014
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Pavel Kreisinger, Milan Vyhlídal
 studie: „Životní osudy generála Josefa Zusky (1902-1978). Od důstojníka
dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice
do Egypta“, Historie a vojenství

Aktualizace internetové stránky ÚSTR http://www.ustrcr.cz/ (20.03.–09.04.2014)


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



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



-

25.–27. března 2014, Německo, Instalace a vernisáž výstavy Králové Šumavy,
jednáni s partnery o realizaci dalších výstav ÚSTR
24.–26. března 2014, Slovensko, Účast na mezinárodní vědecké konferenci Roky
prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948
16.–24. března 2014, Ukrajina, Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů: studium
v archivu, setkání se spolupracovníky, převzetí dokumentů
12.–14. února 2014, Polsko, Vyhlášení studentské soutěže středních škol o polskočeskoslovenských vztazích v roce 1998/1969

Nabídka vzdělávacích kursů pro učitele:
-



Paměť a dějiny č. 1/2014
Securitas Imperii 24 (01/2014)
Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu
v letech 1948–1989

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



Zápis ze 4.jednání Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR,
10.03.2014)

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



zvukový záznam ze 4. jednání Rady (1. část), (2. část)
Zápis ze 4. veřejného jednání Rady ÚSTR (neverifikovaný)
Zápis z neveřejné části 4. jednání Rady ÚSTR (neverifikovaný)
Volební řád pro volbu ředitele ÚSTR
Informace o činnosti za období od 13. února 2014 do 20. března 2014
Doplnění medailonku radního Zdeněk Bárta

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
-

Králové Šumavy (Weiden, 26.03.–27.04.2014)
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Knihovna Jána Langoše http://www.ustrcr.cz/cs/knihovna-jana-langose
-



-

-

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)

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky
-



Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2013

Konference
-



Bedřich Geminder (1901–1952) http://www.ustrcr.cz/cs/bedrich-geminder-19011952
Ludvík Frejka, původním jménem Ludwig Freund (1904–1952)
http://www.ustrcr.cz/cs/ludvik-frejka-ludwig-freund

Výroční zprávy Ústavu pro studium totalitních režimů http://www.ustrcr.cz/cs/vyrocnizprava-ustr
-



Otto Šebor http://www.ustrcr.cz/cs/otto-sebor

Projekt Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989
http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89
-



Novinky únor 2014, 02.04.2014

Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů / Účastníci protikomunistického odboje a
odporu 1948–1989
-



Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti
(Praha, Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské radnice, 11.04.–12.05.2014)

Volební řád ředitele/ředitelky Ústavu

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. http://www.ustrcr.cz/cs/poskytovaniinformaci-dle-zakona-c-106-1999-sb, Průběžná zpráva za rok 2014:
-

-

-

Dne 5. 3. 2014 obdržela Rada Ústavu žádost pana L.A. o poskytnutí informací
týkajících se prvního kola výběrového řízení na ředitele Ústavu. Rada Ústavu
žádosti vyhověla. (Odpověď USTR-2-35/2014)
Dne 4. 3. 2014 obdržel Ústav žádost pana S.P. o poskytnutí informací týkajících
archiválií Oblastního archivu Chomutov. Ústav žádosti vyhověl. (Odpověď USTR196-2/2014)
Dne 3. 3. 2014 obdržela Rada Ústavu žádost pana L.A. o poskytnutí informací
týkajících se externích právních služeb pro Ústav a Archiv bezpečnostních složek.
Rada Ústavu žádosti vyhověla. (Odpověď USTR-2-45/2014, Přílohy: bankovní
výpisy)
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Dne 24. 2. 2014 obdržel Ústav žádost pana S.P. o poskytnutí informací týkajících
dokumentačního projektu Underground. Ústav žádosti částečně vyhověl.
(Odpověď USTR-168-2/2014)

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

Nový ředitel ÚSTR nebyl zvolen ani ve druhém kole, 10.04.2014)
Pozvánka na výstavu Připraven k práci a obraně vlasti!, 08.04.2014
Druhý ročník největší dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století startuje,
08.04.2014
Vyšlo první číslo osmého ročníku revue Paměť a dějiny, 03.04.2014
Anketa kandidátů na ředitele/ředitelku ÚSTR, 02.04.2014
Pozvánka na prezentaci revue Paměť a dějiny, 01.04.2014
Pozvánka na panelovou diskusi s pamětníky píseckého a plzeňského osvobození,
31.03.2014
Vyšlo čtyřiadvacáté číslo Securitas Imperii, 31.03.2014
Konference Československo v letech 1954–1962, 30.03.2014
Mezinárodní mezioborová konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití
(střední Evropa), 30.03.2014
Beseda s Elijahu Ripsem, 23.03.2014
Rada ÚSTR jednala v novém složení a schválila Volební řád, 21.03.2014

Ostatní


14. března – 13. dubna 2014, Jaroslav Najbert, lektorování e-learningového kurzu:
„Jak učit o komunismu“, ÚSTR (osob15),



15. března – 16. dubna 2014, Petr Blažek, vedení facebookové stránky o časopisu
Paměť a dějiny, celkem 33 nových příspěvků, celkem 486 „fanoušků“, od minulé
zprávy 96 osob, http//www.facebook.com/pametadejiny?ref=hl



17. března 2014, Milan Bárta, přednáška: „Pokus o únos Prokopa Drtiny v roce 1948
ze slánského letiště“, Gymnázium Slaný



21. března 2014, Kamil Činátl, druhé kolo jednání tzv. Kulatý stůl k programu
Omega 3, Technologická agentura ČR,



duben 2014, prezentace prací vytvořených žákovskými týmy z Prahy 6 v rámci
projektu Příběhy našich sousedů v Ballingově sále Národní technické knihovny
v Praze.



8. dubna 2014, registrace do druhého ročníku soutěže Příběhy 20. století, kterou tak
jako vloni vyhlašují sdružení PANT a Post Bellum. Jejím cílem oslovit širokou
veřejnost a motivovat zájemce o dokumentaci osudů pamětníků. Soutěž je vyhlášena
ve třech věkových kategoriích. ÚSTR partnerem projektu.



11. dubna 2014, Milan Bárta, doprovod kubánské delegace po ÚSTR,
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17. dubna 2014, Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka, e-learningový
kurz: „Identity ve škole“, kurz byl spuštěn v pilotní verzi pro Základní školu
Lupáčova, Praha 3,



Jan Dvořák, Adam Hradilek, Štěpán Černoušek, scénáře: „Čechoslováci
v Gulagu“, příprava podrobnějších scénářů pro televizní dokument,



Tereza Mašková, rešerše ke studii: „Hranice“



Probíhá příprava akce Paměť národa na cestách, v jejímž rámci se projekt představí
od 30. května do 28. června na veřejných prostranstvích ve 13 krajských městech ČR a
v Praze.

Orální historie:


21. 3. 2014, Martin Jindra, byl natočen rozhovor s pamětnicí (Marie Randulová, nar.
1935) dcerou faráře Církve československé husitské Františka Kostky, Brno,



28. 3. 2014, Jan Dvořák, Přemysl Fialka, byl natočen rozhovor s pamětníkem (Jan
Roman, nar. 1929), politickým vězněm 50. let, který vzpomínal na útěk z Valdic,
Brno,



2. 4. 2014, Jan Dvořák, byl natočen rozhovor s pamětnicí (Zdeňka Machová, nar.
1931), očitou svědkyní politického procesu s kurýry CIC Karlem Buškem a
Ladislavem Lindnerem v roce 1949, Praha,



2. 4. 2014, Martin Jindra, byl natočen rozhovor s pamětníkem (Pavlem Parkánem,
nar. 1927) synem popraveného faráře Církve československé husitské Jana Parkána,



2. 4. 2014, Jaroslav Rokoský, byl natočen rozhovor s pamětníkem (Jaroslav Huml,
nar. 1926), politickým vězněm, který vzpomínal na lágry v Horním Slavkově, Ústí nad
Labem

Grant D21


Martin Valenta
 řízení projektového týmu Dějepis ve 21. století (D21), který se zabývá řešením
grantu OP VK,
 v rámci D21 byla dokončena tvorba nového webového portálu D21včetně
souvisejících aplikací (e-learning, diskusní fóra aj.),
 zajištění veřejné zakázky malého rozsahu na tvorbu DVD „Obrazy z války“ a
„Historie 1950“ na el. tržišti Tendermartket,
 práce na 5. Monitorovací zprávě pro MŠMT,
 pokračování plnění a koordinace klíčových aktivit (KA): tvorba vzdělávacích
DVD, tvorba webového portálu, 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) aj.
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 převzetí dodavatelem vytvořeného vzdělávacího webového portálu D21,
aplikace pro e-learningové kurzy a diskusní fóra (KA 02), systém nyní funguje
v pilotní zaváděcí verzi a v následné fázi bude obsahově plněn,


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 analýza a zpracovávání vhodných
audiovizuálních, textových a ikonických materiálů ve spolupráci s Národním
pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského,
 obsahové dokončení vzdělávacích DVD „Obrazy války“ a „Historie 1950:
příběhy jednoho zázraku“,



Petra Petříková, Martin Valenta
 zabezpečení veřejné zakázky malého rozsahu na elektronickém tržišti
Tendenmarket na tvorbu software a grafiky na DVD „Protektorát“ a „Padesátá
léta“,



Jana Černá, Anna Macourková, Petra Petříková, Martin Valenta
 práce na 5. Monitorovací zprávě a Žádosti o platbu pro zadavatele projektu
(MŠMT),



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
 19. 3. 2014, rozhovor o odsouzení paní Marie Švejdové, ČT 24, Události,
komentáře viz
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/266778-rehabilitace-po-60-letech-nszrusil-verdikt-nad-statkarkou-svejdovou/ a
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/266778-rehabilitace-po-60-letech-nszrusil-verdikt-nad-statkarkou-svejdovou/
 4. 4. 2014, rozhovor o 45. výročí sebeupálení Evžena Plocka, ČT 24, Studio
24, viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/268631-spidla-navrhujevyznamenani-pro-treti-pochoden-evzena-plocka/
 8. 4. 2014, rozhovor o filmu: “Walesa muž naděje”, Radio Studio ZET na
vlnách BBC, http://www.zet.cz/pokryti



Adam Hradilek
 20. 3. 2014, rozhovor s Elijahu Ripsem a Adamem Hradilkem: „Pražskaja
vesna profesora Ripsa“ na téma protestů proti okupaci Československa v roce
1968, Novosty, Izrael,
 3. 4. 2014, rozhovor s Elijahu Ripsem, ČT24,
 7. 4.2 014, rozhovor: Eliyahu Rips „The Latvian Palach-inspired „human
torch“ protester who survived, ČRo,
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Martin Tichý
 31. 3. 2014, spolupráce na textu: „Toho špatného bylo víc....
Protikomunistický odboj na Lounsku“, Týdeník rozhlas 15/2014,
Přehled příštích akcí


12. – 15. května 2014, Adam Hradilek, referát: “The Gulag Returnees in
Protectorate of Bohemia and Moravia and Communist Czechoslovakia” na
mezinárodním expertním workshopu, Paris, France,



květen 2014, Adam Hradilek, natáčení nežidovských pamětníků holocaustu ve
spolupráci s Muzeem holocaustu ve Washingtonu (USHMM).



Petr Kopal
 finalizace knihy: “Imaginace totality”, Academia,
 finalizace knihy: “Film a dějiny 4: Normalizace”, ÚSTR + Casablanca,
 finalizace knihy: “Král Šumavy: komunistický thriller”, Academica +
NFA,
 seminář: “České století”, ÚSTR
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