Informace o činnosti ÚSTR
za období od 30. 5. do 3. 7. 2014
Konference, semináře a přednášky
 30. května 2014, Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka, Jaroslav Najbert,
vzdělávací seminář pro učitele dějepisu a společenských věd Konfliktní vzpomínání.
Semináři byl zaměřen na různé podoby vzpomínání a připomínání si kontroverzních
(nebo kontroverze vyvolávajících) období soudobých československých dějin
(Mnichov, poválečný odsun německého obyvatelstva, invaze 1968 a následná
normalizace. Jako hosté vystoupili Terezie Vávrová z občanského sdružení
Antikomplex a doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Filozofické fakulty UK. Semináře
se zúčastnilo 27 pedagogů.
 5. června 2014, seminář pro veřejnost Diktatura nebo totalita, v jehož rámci hovořil
Mgr. Petr Placák (ÚSTR) s prof. Dr. Miroslavem Novákem (FSV UK) o typologii
nedemokratických režimů s přihlédnutím ke konkrétním autoritativním, fašistickým
nebo komunistickým režimům. Semináře se zúčastnilo 9 osob.
 6. června 2014, Kamil Činátl, workshop: „Historie 1950: příběhy jednoho zázraku“
pro studenty Střední průmyslové školy Písek (osob 50),


12. – 13. června 2014, mezinárodní konference Dědictví totality dnes v prostorách
Senátu PČR. Během konference byla v Museu Kampa udělena Cena Platformy
evropské paměti a svědomí panu Mustafovi Džemilevovi, vůdci Krymských Tatarů.
Jako doprovodná akce konference byly na Zastoupení Evropské komise v České
republice promítnuty filmy Katyň od Andrzeje Wajdy ve spolupráci s Polským
institutem v Praze a The Soviet Story od Edvīnse Šnoreho, s následnou besedou s
režisérem.

 13. června 2014, Jaroslav Pinkas, návštěva studentů z Gymnázia Jana Palacha
v Mělníce. Zúčastnilo se 14 studentů.
 19. června 2014, přednáška Křesťansko-demokratická strana v Československu v 50. a
60. letech. Seminář se zaměřil na vznik a ideové základy KDS, její charakter,
samotnou podstatu její existence a také na roli, kterou v tomto případě sehrála StB.
Zazněly příspěvky zabývající se postihem a rehabilitací vybraných procesních skupin
v Praze a ve východních a jihozápadních Čechách. Na semináři vystoupili Mgr.
Jaroslav Cuhra, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny, Mgr. Jan Tilsch z Pedagogické
fakulty UK a Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. z ÚSTR. Seminář uvedl a moderoval PhDr.
Michal Pehr, Ph.D. z Masarykova ústavu. Semináře se zúčastnilo 15 osob.
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 26. června 2014, kolokvium Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám
v letech 1970-1989, které pořádali Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv
bezpečnostních složek a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
 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.
V uplynulém období prezentovalo 13 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách,
seminářích a konferencích:
 Kamil Činátl
 příspěvek: „Jak vzpomínáme? Spory o naše české minulosti perspektivou
jednotlivých médií paměti“ na semináři: „Konfliktní vzpomínání“ pro učitele
dějepisu, ÚSTR,
 příspěvek: „Paměť a trauma z perspektivy historiografie a didaktiky dějepisu“
na workshopu: „Paměť a trauma“, Ústav pro českou literaturu Akademie věd
ČR,
 Vojtěch Ripka
 příspěvek: „Hrdinové – oběti – pachatelé: podoby dnešního připomínání
usmrcených na hranici v letech 1948-1989“ na semináři: „Konfliktní
vzpomínání“ pro učitele, ÚSTR,
 František Stárek
 přednáška: „Události v Českých Budějovicích 30.4.1974“, Undergroundová
pouť, restaurace Na Americe, Rudolfov,
 přednáška s projekcí filmů v pořadu: „Krev na klávesách“ (Filip Topol), klub
Na rampě, Jablonec
 přednáška s projekcí filmů v pořadu: „Máničky za totáče“, restaurace U
Spěváčků ve tři ráno, Praha 3,
 Martin Jindra
 přednáška: „O Církvi československé (husitské) v době nacistické okupace“,
Litomyšl,
 Ladislav Kudrna, František Stárek
 přednáška: „Underground v Teplicích 1978-1989“, Klub Božák, Teplice,

 Václav Adámek
 seminář: „Modelová výuková hodina“ pro učitele dějepisu (KA06), Slaný
 Petr Blažek
 přednáška: „První máj. Propaganda a rituál“ na semináři: „Moderní
československé dějiny“ pro pedagogy ve spolupráci s organizátorem semináře
Člověk v tísni v rámci programu Jeden svět na školách, Brno,
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referát: „Zárodky politického stranictví v opozičním prostředí 1987-1989“ na
kolokviu: „Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám“, ve spolupráci
mezi ÚSTR a Ústavem soudobých dějin Akademie věd ČR, ÚSTR, viz
http://www.ustrcr.cz/cs/vztah-ksc-k-nekomunistickym-politickym-stranam-vletech-1970-1989

 David Svoboda
 přednáška: „Banderovci – ukrajinský nacionalismus za II. světové války a jeho
dnešní ozvěny“, Knihovna Václava Havla Praha,
 Libor Svoboda
 seminář: „Křesťansko-demokratická strana (KDS) v Československu v 50. a
60. letech 20. století“, ÚSTR,
 Martin Jindra
 přednáška: „Vyhlazení obce Ležáky“, Nový Bor,
 Jan Kalous
 přednes závěrečného slova na kolokviu: „Vztah KSČ k nekomunistickým
politickým stranám“, ve spolupráci mezi ÚSTR a Ústavem soudobých dějin
Akademie věd ČR, ÚSTR, viz http://www.ustrcr.cz/cs/vztah-ksc-knekomunistickym-politickym-stranam-v-letech-1970-1989
 Jaroslav Pažout
 referát: „Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných“ na kolokviu: „Vztah KSČ
k nekomunistickým politickým stranám“, ve spolupráci mezi ÚSTR a Ústavem
soudobých dějin Akademie věd ČR, ÚSTR, viz http://www.ustrcr.cz/cs/vztahksc-k-nekomunistickym-politickym-stranam-v-letech-1970-1989
 Tomáš Vilímek
 referát: „Komunistická strana Československa a společnost“ na kolokviu:
„Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám“, ve spolupráci mezi
ÚSTR a Ústavem soudobých dějin Akademie věd ČR, ÚSTR, viz
http://www.ustrcr.cz/cs/vztah-ksc-k-nekomunistickym-politickym-stranam-vletech-1970-1989
Výstavy


16. 1. - 3. 7. 2014, Petr Blažek, výstava: Živé pochodně. Sebeupálení jako radikální
politický protest ve spolupráci mezi ÚSTR, ABS a organizátorem výstavy
Filozofickou fakultou UK v Praze, celkem 12 panelů, koncepce výstavy a autor textů
pro 9 panelů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, viz
http://www.cuni.cz/UK-5520.html.



3. 6. 2014, otevřena velká open-air výstava Nepromlčeno! Příběhy našich sousedů
jako výstup projektu Příběhy našich sousedů v městské části Praha 6, v jejímž rámci
bylo představeno 21 příběhů pamětníků z Prahy 6 na velkoformátových panelech
(formát watchtower) na prostranství před Národní technickou knihovnou na Praze 6.
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7. 6. – 7. 9. 2014, výstava Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické
církve v Československu 1948–1989, která popisuje osudy katolické církve, kněží,
řeholníků i věřících v totalitním Československu, v prostorách Kanonie Premonstrátů
Teplá. Obecné informace jsou doplněny o medailonky zachycující osudy významných
církevních osobností 20. století, kardinála Tomáše Špidlíka, kardinála Josefa Berana,
tepelského opata Josefa Heřmana Tyla a mnoha dalších. Výstavu uspořádal Archiv
Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů.



26. 6. 2014, výstava Králové Šumavy představena v Liechtenstein Museum ve Vídni
v rámci akce Sumer Talk vídeňské Raiffeisen Bank, která má připomenout výročí 25
let od pádu železné opony. V diskusi mimo jiné vystoupil H. D. Genscher
a K. Schwarzenberg. Spoluorganizátorem je Velvyslanectví České republiky ve Vídni.

Mezinárodní spolupráce


14. - 18. 6. 2014, Vojtěch Ripka, přednes dvou příspěvků 1) „Lustrační legislativa
ČR – zkušenosti a srovnávací perspektiva“, 2) „Archivní politika ČR – srovnávací
perspektiva“ na mezinárodní konferenci: „25 let demokratické tranzice ve Střední
Evropě – zkušenost České republiky a Polska, Tunis, Tunisko,



25. 6. 2014, Petr Blažek, účast na diskusním večeru v rámci cyklu „25 let svobody:
Diskusní večery“, který pořádal ve spolupráci s Polským institutem v Bratislavě Ústav
pamäti národa, viz k akci:http://www.polinst.sk/sk/program/ine/2047-25-rokovslobody-diskusne-veery-upn.html, Bratislava, Slovenská republika,



25. - 28. 6. 2014, Jan Dvořák, jednání ohledně vydávání sborníků věnujících se
perzekuci československých občanů v Sovětském svazu na setkání s vedením
Ústředního historického archivu v Kyjevě v rámci projektu: „Českoslovenští občané
věznění v SSSR“, Kyjev, Ukrajina,



26. – 27. 6. 2014, František Stárek, příspěvek: „Mezinárodní spolupráce redakcí
samizdatových časopisů na začátku 80. let“ na mezinárodní konferenci: „Samizdat:
epochy, texty, osudy“, Moskva, Ruská federace,



30. 5. 2014, Jan Kalous, referát: „Slovenský buržoazní nacionalismus“ na
mezinárodním diskusním večeru Ústavu pamäti národa v Bratislavě, Slovenská
republika.

Publikační činnost
Periodika, sborníky, informační brožury


Probíhají zlom sborníku z konference Informační boj o Československo/
v Československu. Publikace vyjde ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.



Probíhá zlom odborného časopis Securitas Imperii II/2014



Probíhá tisk revue Paměť a dějiny II/2014
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Knižní publikace


Probíhá zlom publikace Film
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.

a

dějiny

IV.

Publikace

vyjde

v koedici

V uplynulém období publikovali v souvislosti se svými projekty 4 zaměstnanci:


Petr Blažek
 „Czechosłowacja a kryzys w Polsce w latach 1980-1981“ ve sborníku: „Šwiat
wobec ´Solidarności´ 1980-1989“ (eds. KAMIŃSKI, Łukasz, JAWORSKI,
Pawel), IPN Warszawa,



Martin Jindra
 „Březohorský liturg Alois Tuháček“ ve sborníku: „Podbrdsko“, roč. XXI/2014,



Pavel Kreisinger
 „Zpravodajský důstojník ze Šumavy. Brigádní generál Josef Bartík 18971968). Šumava v proměnách času“, Revue Jungbauerova šumavského
vlastivědného spolku 1/2014,



Ladislav Kudrna
 „Českoslovenští letci v sovětské internaci za 2. světové války“, Theatrum
Historie 13/2013,
 recenze: „Polní pošta ze Stalingradu, listopad 1942-1943“ (ed. EBERT, Jens),
Theatrum Historie 13/2013,
 recenze: „Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie“
(DARNTON, Robert), Paměť a dějiny 01/2014,
 „Noc dlouhých nožů“, Fakta a svědectví 06/2014,
 „Tonkinský záliv. Nenápadná cesta do vietnamského bahna“, Fakta a
svědectví 05/2014,

Aktualizace internetové stránky ÚSTR http://www.ustrcr.cz/ (30.05.–27.06.2014)


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

zvukový záznam 8. jednání Rady (1. část), (2. část)
Informace o činnosti za období od 17. 4. do 29. 5. 2014
Zápis ze 7. neveřejného jednání Rady ÚSTR
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Publikace (http://www.ustrcr.cz/cs/publikace)
- Paměť a dějiny 4/20123 články http://www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny2013#pad4-2013
- Securitas Imperii 23, 24 články (http://www.ustrcr.cz/cs/securitas-imperiirocniky#no23, http://www.ustrcr.cz/cs/securitas-imperii-rocniky#no24)



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

-



Nabídka vzdělávacích kursů pro učitele:
-



Liberecký seminář 2014 Každodenní život v Československu 1945/1948–1989
/http://www.ustrcr.cz/cs/kazdodenni-zivot-v-ceskoslovensku-1945-1948-1989
28.–29. srpna 2014, ÚSTR, Praha: Letní škola 2014 – Národní identity ve škole

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



11.- 18. května 2014, Řím, Itálie, Převoz a vrácení archivu slovenské redakce
Rádia Vatikán; jednání s generálním ředítelem Rádía Vatikán P. Federicem
Lombardim SI; natáčení rozhovoru s pamětníky. Zpráva ze zahraniční služební
cesty (PDF, 499 kB)
29.–30. května 2014, Slovensko, Účast na diskusním večeru Ústavu pamäti
národa Zradcovia a zaprodanci. Proces s tzv. buržoáznymi nacionalistami na
Slovensku. Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 182 kB)
20.–29. května 2014, Ukrajina, Reprezentace ÚSTR a ČR, výzkum
v archivech. Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 151 kB)
15.–16. května 2014, Slovensko, Účast na 1. konferenci policejních historiků.
Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 176 kB)

Výstava Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v
Československu 1948–1989 v prostorách Kanonie Premonstrátů Teplá
7. 6.–7. 9. 2014

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

Novinky květen 2014 (03.06.2014)



Projekt Představitelé nacistického represivního aparátu protektorátu Čechy a Morava –
aktualizace http://www.ustrcr.cz/cs/osobnosti-nacistickeho-represivniho-aparatuprotektoratu-cechy-a-morava



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



Jaroslav Krásný
Josef Sýkora

Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů / Příslušníci církví perzekvovaných v letech
1948–1989

6



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





František Lízna

Fischl Otto (1902–1952)
Simone André / Otto Katz (1895–1952)

Konference
- Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) – Call for Abstracts
(Praha, 10.–11.10.2014)
-

Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti
– fotografie http://www.ustrcr.cz/cs/konference-pripraven-k-praci-a-obrane-vlasti

-

Československo v letech 1954–1962 – fotografie
http://www.ustrcr.cz/cs/ceskoslovensko-v-letech-1954-1962

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 26. 5. 2014 obdržel Ústav od žadatel A.P. celkem 5 žádosti, kterým
vyhověl a informace poskytl včetně příloh. Odpověď USTR 401-3/2014,
Odpověď USTR 402-3/2014, Odpověď USTR 403-2/2014. Odpověď USTR
404-2/2014, Odpověď USTR 405-2/2014
Dne 23. 5. 2014 obdržel Ústav další dvě žádosti od pana A. P., kterým také
většinou vyhověl. / Odpověď USTR 396-2/2014, Odpověď USTR 400-5/2014
Dne 19. 5. 2014 Ústav obdržel dvě žádosti od žadatele A.P., kterým z velké
většiny vyhověl. Odpověď USTR 381-3/2014, Odpověď USTR 382-3/2014
Dne 15. 5. 2014 obdržel Ústav žádost pana A. P. o poskytnutí informace
týkající se postoupení jeho odvolání Senátu Parlamentu České republiky. Ústav
žádosti vyhověl. Odpověď USTR 377-2/2014
Dne 6. 5. 2014 obdržel Ústav žádost pana A. P. o poskytnutí informace týkající
se vystoupení ředitele v pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál. Ústav žádosti
částečně vyhověl. Odpověď USTR 348-2/2014

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

ÚSTR měl zastoupení na semináři v Tunisu, 27.06.2014
Liberecký seminář 2014 Každodenní život v Československu 1945/1948–1989,
22.06.2014
Národní identity ve škole – letní škola 2014, 21.06.2014
Mezinárodní mezioborová konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití
(střední Evropa), 20.06.2014
Druhý ročník největší dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století startuje,
19.06.2014
Také letos jsme položili věnce k lidickému památníku, 19.06.2014
V Archivu se konal historicky první Den otevřených dveří, 19.06.2014
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Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1970–1989,
10.06.2014
Výstava Diktatura versus naděje, 10.06.2014
Pozvánka na workshop pro pedagogy Dějiny plakátu II, 30.05.2014

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

Křesťansko-demokratická strana (KDS) v Československu v 50. a 60. letech 20.
století (čtvrtek 19. června 2014 od 17 hodin v budově ÚSTR)

-

Křesťansko-demokratická strana (KDS) v Československu v 50. a 60. letech 20.
století – fotografie

Ostatní
 Petr Blažek
 vedení facebookové stránky o časopisu Paměť a dějiny, od 29. 5. do 25. 6.
celkem 10 nových příspěvků, ohlasy: celkem 588 „fanoušků“ (od předminulé
zprávy nárůst 102 osob), viz https://www.facebook.com/pametadejiny
 překlad polského článku: „Dlouhovlasí poutníci. Slet hippies na Jasné Hoře v
srpnu 1971 (TRACZ, Bogusław) v časopise: Voknoviny, 1/2014 (text původně
vyšel v časopise IPN),
 Markéta Doležalová, Stanislava Vodičková, tvorba podkladů pro Žádost o grant na
mezinárodní konferenci: „Velehrad vás volá!“ na rok 2015 pro projekt: „Odboj a
perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu 1939-1989“ z Visegradského fondu,
 Tereza Mašková, Vojtěch Ripka, jednání o předání databáze: „Usmrcení na čs.
hranicích“ do Českého sociálně vědního datového archivu,
 Tereza Mašková
 průběžné doplňování projektu: „Korpus jazyka StB“,
 finalizace portrétů pro aplikaci: „Iron Curtain Stories“ a spolupráce s Post
Bellum,
 30. 5. - 30. 6. 2014, Jaroslav Najbert, lektorování e-learningového kurzu: „Národní
identity ve škole“ (celkem 50 účastníků),
 Vojtěch Ripka, Jakub Stránský, Jan Blažek, tvorba podkladů pro Žádost o grant:
„History and media/Media and History: Educating Creatively“ pro program: „Europe
for Citizens“,
 4. 6. 2014, školení spolupracovníků projektu Paměť národa v Plzni, zaměřené
primárně na soutěž Příběhy 20. Století
 12. – 16. 6. 2014, akce Paměť národa na cestách v Jihlavě (Masarykovo nám.). Cílem
byla primárně propagace dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století a dále pak
další představení našich aktivit a rovněž natáčení vzpomínek pamětníků v mobilním
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studiu. V Jihlavě jsme natočili 8 rozhovorů s pamětníky. O akci referoval místní tisk a
Česká televize (relace Události v regionech)
 17. 6. 2014, Martin Tichý, účast v přijímací komisi na Filozofické fakultě Univerzity
J.E.Purkyně, Ústí nad Labem
 23. – 25. 6. 2014, proběhla akce Paměť národa na cestách v Liberci (Soukenné nám).
Cílem je primárně propagace dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století a dále pak
další představení našich aktivit a rovněž natáčení vzpomínek pamětníků v mobilním
studiu. V Jihlavě jsme natočili 3 rozhovory. O akci referoval Liberecký deník.
Orální historie:


8. 6. 2014, Jan Dvořák, Jan Horník, byl natočen rozhovor s pamětníkem (Jan Čech,
roč. 1931), politickým vězněm 50. let, Pardubice,



25. 6. 2014, Martin Jindra, byl natočen rozhovor s pamětníkem (Václav Žďárský,
roč. 1951) farářem Církve československé (husitské), Nový Bydžov,



30. 6. 2014, Jan Horník, Adam Hradilek, byl natočen rozhovor s pamětníkem
holocaustu (Dalibor Dostál) ve spolupráci s muzeem United States Holocaust
Memorial Museum ve Washingtonu pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“,
Terezín,



30. 6. 2014, Jan Horník, Adam Hradilek, byl natočen rozhovor s pamětníkem
holocaustu (Václav Kubík) ve spolupráci s muzeem United States Holocaust
Memorial Museum ve Washingtonu pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“,
Nové Kopisty,



1. 7. 2014, Adam Hradilek, byl natočen rozhovor s pamětnicí holocaustu (Stanislava
Brožová) ve spolupráci s muzeem United States Holocaust Memorial Museum ve
Washingtonu pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“, Chrudim,



1. 7. 2014, Adam Hradilek, byl natočen rozhovor s pamětnicí holocaustu (Ilona
Hájková) ve spolupráci s muzeem United States Holocaust Memorial Museum ve
Washingtonu pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“, Chrudim,



2. 7. 2014, Adam Hradilek, byl natočen rozhovor s pamětníkem holocaustu (Josef
Výborný) ve spolupráci s muzeem United States Holocaust Memorial Museum ve
Washingtonu pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“, Pardubice,



2. 7. 2014, Adam Hradilek, byl natočen rozhovor s pamětnicí holocaustu (Daruše
Burdová) ve spolupráci s muzeem United States Holocaust Memorial Museum ve
Washingtonu pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“, Kanice u Brna,



3. 7. 2014, Adam Hradilek, byl natočen rozhovor s pamětníkem holocaustu
(František Psota) ve spolupráci s muzeem United States Holocaust Memorial Museum
ve Washingtonu pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“, Olomouc,

9



3. 7. 2014, Adam Hradilek, byl natočen rozhovor s pamětníkem holocaustu (Jan
Weiser) ve spolupráci s muzeem United States Holocaust Memorial Museum ve
Washingtonu pro projekt: „Paměť a dějiny totalitních režimů“, Loštice,

Grant D21
 Martin Valenta
 řízení projektového týmu Dějepis ve 21. století (D21), který se zabývá řešením
grantu OP VK,
 v rámci D21 bylo koordinováno plnění všech klíčových aktivit (KA) a dalších
závazků vůči MŠMT,
 průběžná součinnost s externími dodavateli softwaru a grafiky na DVD
„Obrazy války“ a „Historie 1950“ (KA01),
 průběžná spolupráce s institucemi
 průběžné jednání s Národním filmovým archivem o nákupu nových licencí a
dodavatelem webového portálu D21 Liquid Design (realizace předplacené
klientské a technické podpory),
 zajištění veřejné zakázky na vylisování DVD a výrobu digipacků,
 příprava veřejné zakázky na realizaci povinného auditu projektu dle metodik
OPVK,
 jednání s Národním filmovým archivem a uzavření dodatku ke smlouvě na
nákup nových licencí,
 jednání s dodavatelem webového portálu (KA02) a dalších IT aplikací,
 Václav Adámek, Kamil Činátl, Karin Hoření, Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas,
Čeněk Pýcha,
 průběžná obsahová tvorba vzdělávacího DVD „Dějiny ve škole“ (klíčová
aktivita 1 - KA01). U DVD pokračuje analýza a zpracování vhodných
audiovizuálních, textových a ikonických materiálů,
 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).
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 Petra Petříková, Martin Valenta
 tvorba zadávací dokumentace a realizace veřejné zakázky malého rozsahu:
výběr dodavatele na vlisování dvou DVD a výrobu digipaků,
 příprava veřejné zakázky na povinný audit projektu D21 dle metodiky OPVK,
 Alena Šukovská
 průběžné doplňování webového portálu D21 (KA02) dodaným didaktickým
materiálem (portál je nyní spuštěn v pilotní verzi),
Vystoupení zaměstnanců Ústavu v médiích
 Petr Blažek
 26. 5. 2014, článek: „Během a okurkovými pendreky proti totalitě“, Lidové
noviny,
 4. 6. 2014, rozhovor k tématu Projev prezidenta USA Baracka Obamy ve
Varšavě k pádu totalitních režimů v Evropě, viz
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studioct24/214411058300604
 29. 6. 2014, rozhovor pro pořad Petice Několik let 1989,
 Jan Dvořák
 30. 5. 2014, článek: „Neznámé příběhy Čechoslováků v sovětském gulagu“
pojednávající o výstupech projektu: „Čechoslováci v gulagu“ skupiny Orální
historie, internetový portál viz www.aktualně.cz,
(http://zpravy.aktualne.cz/domaci/foto-nezname-tvare-cechoslovaku-vsovetskem-gulagu/r~cb44ea7adc3211e38a88002590604f2e/
 3. 6. 2014, rozhovor na téma: „Čechoslováci v gulagu“, rádio Zet – BBC,
 Adam Hradilek
 30. 5. 2014, článek: „Neznámé příběhy Čechoslováků v sovětském gulagu“
pojednávající o výstupech projektu: „Čechoslováci v gulagu“ skupiny Orální
historie, internetový portál viz www.aktualně.cz,
(http://zpravy.aktualne.cz/domaci/foto-nezname-tvare-cechoslovaku-vsovetskem-gulagu/r~cb44ea7adc3211e38a88002590604f2e/
 Ladislav Kudrna
 17. 6. 2014, rozhovor: „Českoslovenští letci v Královském letectvu“,
Radiožurnál,
 David Svoboda
 7. 6. 2014, komentář k inauguraci prezidenta Porošenka, Studio 6 víkend, ČT,
 15. 6. 2014, rozhovor na téma: „Banderovci“ pro pořad: „Za hranou“, Český
rozhlas Plus,
 18. 6. 2014, rozhovor o Ukrajině, Horizont ČT 24,
 19. 6. 2014, rozhovor o Ukrajině, Studio ČT 24,
 Jiří Urban
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 25. 6. 2014, rozhovor v pořadu: „Jak to vidíte?“ na téma: „Petice Několik vět“,
ČRO 2,
 Stanislava Vodičková
 5. 6. 2014, rozhovor: „Osobnost kardinála Josefa Berana“ v cyklu: „Hovory“,
Český rozhlas,
 Pavel Zeman
 19. 6. 2014, komentář: „Akce Neptun. 50. výročí dezinformační akce StB
(1964) namířené proti Spolkové republice Německo“, Rádio Zet-BBC,
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