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Informace o činnosti ÚSTR 

za období od 4. 7. do 24. 9. 2014 

 
 

Konference, semináře a přednášky 

 

 21. srpna 2014, Adam Hradilek, beseda: Náhlý a sprostý vpád sovětských vojsk, 

beseda s Revazem Cincadzem v komunikačním prostoru Školská u příležitosti výročí 

vpádu vojsk Varšavské smlouvy, akci uspořádal ÚSTR ve spolupráci s Knihovnou 

Václava Havla. Besedy se zúčastnilo 42 osob.  

 

 21. – 22. srpna 2014, Jaroslav Pinkas, Kamil Činátl, Vojtěch Ripka, XXIV. ročník 

semináře pro učitele, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy, tentokrát na téma 

Každodenní život v Československu 1945/1948-1989. Ústav pro studium totalitních 

režimů byl opět spolupořadatelem. v programu. Didaktického bloku připraveného 

ÚSTR se zúčastnilo 28 osob. 

 

 28. – 29. srpna 2014, Jaroslav Pinkas, Kamil Činátl, Vojtěch Ripka, letní škola pro 

učitele dějepisu a společenských věd pod názvem Národní identity ve škole, ve 

spolupráci s Centrem současného umění DOX a kinem Aero. Kromě teoretických 

přednášek na téma demografických změn či využití filmu ve výuce byly do programu 

zařazeny dva workshopy a dvě komentované prohlídky výstav: První linie v DOXu a 

Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války v Židovském muzeu. 

Součástí letní školy byly i dvě veřejnosti přístupné akce, a to filmový večer v Kině 

Aero Proměny obrazu Romů v české popkultuře 1956–2011 (28. srpna) a panelová 

diskuze Národní identity ve škole (29. srpna) v DOXu. Na letní škole vystoupili jako 

hosté Mgr. Václav Janoščík (FF UK), Mgr. Tereza Vávrová (Antikomplex, o.s.), Jiří 

Raiterman (Centrum současného umění DOX), Mgr. Michal Frankl, Ph.D. a Mgr. Jan 

Wittenberg (oba Židovské muzeum), Martin Šmok (USC Shoah Foundation). 

V závěrečné panelové diskuzi vystoupily Romana Vylitová (Multikulturní centrum 

Praha), Pavel Košák (Člověk v tísni) a Radek Kotlaba (Gymnázium Mladá Boleslav). 

Letní školy se zúčastnilo 54 učitelů.  

 

 4. – 5. září 2014, konference Církev za totality – lidé a místa v Klášteře Teplá u 

příležitosti 100 let od narození opata Heřmana Josefa Tyla, ÚSTR spolupořadatelem. 

Konference se zúčastnilo 45 osob. 

 
 18. září 2014, Pavel Zeman, David Svoboda, Libor Svoboda, seminář Varšavské 

povstání 1944: Akce Bouře a sovětizace Polska. Semináře se zúčastnilo 29 osob. 

 

 Příprava mezinárodní konference Škola vs. Paměť, kterou organizuje ÚSTR ve 

spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a 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. Ve finální fázi 
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přípravy je grafika posterové sekce a Book of Abstracts. Probíhá registrace posluchačů 

za velkého zájmu veřejnosti (již 3 týdny před akcí samotnou je ze 70% naplněna 

kapacita). Veškeré informace jsou dostupné na průběžně aktualizovaném webu 

www.schoolxmemory.eu. 

 

 Příprava konference Válečný rok 1944 v okupované Evropě a protektorátu Čechy a 

Morava, která proběhne 30. října 2014 v budově ÚSTR. Proběhla rozesílka pozvánek 

a v běhu je i registrace účastníků. 

 

 Příprava mezinárodní konference Kontexty 17. listopadu – probíhá komunikace 

s přednášejícími, vyhledávání a zvací proces účastníků diskusního panelu, příprava 

grafických podkladů, koordinace cest zahraničních hostů. 

 

V uplynulém období prezentovalo 9 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách, 

seminářích a konferencích: 

 

 František Stárek  

 referát: „Zásahy moci proti undergroundu“, na konferenci Společnosti pro vědu 

a umění, Západočeská Univerzita Plzeň, 

 prezentace dokumentárního cyklu: „Fenomen underground“, festival 

Magorovo Vydří, Meziříčko, 

 pořad: „Obuškem i kamerou a debata k tématu”, festival Bozkovice, 

 prezentace  dokumentárního cyklu: „ Fenomen underground”. festival Colors 

of Ostrava 

 přednáška s projekcí filmů v pořadu: „Cáry starých filmů”, festival Trutnov, 

 prezentace dokumentárního cyklu: „Fenomen underground”, festival Konec 

léta, Meziříčko 

 přednáška s projekcí filmu: “Rok bez Magora”, festival Frýdek-Místek, 

 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Cáry starých filmů, gymnázium Pavla 

Tigrida, Ostrava 

 přednáška s projekcí filmu v pořadu: “Vzpomínka na Magora”, kino Humpolec 

 prezentace dokumentárního cyklu: “Fenomen underground pro střední školy”, 

Ostrava 

 přednáška s projekcí filmu v pořadu Vzpomínka na Magora, MeetFactory, Praha 
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 Martin Tichý  

 přednáška: „Československo v letech 1988–1989. “ na dvoudenním semináři 

pro učitele Moravskoslezského kraje, Ostrava,   

 přednáška: „Československo v letech 1988 – 1989“, na dvoudenním semináři 

pro učitele Moravskoslezského kraje, Archiv města Ostravy 

 

 Kamil Činátl  

 příspěvek: „Každodennost: perspektiva rodiny“ na filmovém, semináři, 

Liberec,  

 přednáška: „Národní identity ve škole“ (dva workshopy Dějiny plakátu) na 

Letní škole pro učitele dějepisu: „Identity ve škole“, DOX Praha 

 seminář: „Soudobé dějiny: co, jak a proč učit?“ pro učitele dějepisu 

Gymnázium Mikulášská, Plzeň 

http://www.schoolxmemory.eu/
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 seminář: „Historie 1950: příběhy jednoho zázraku“ pro žáky Základní školy 

Choceň,  

 přednáška: „Major Zeman před soudem“ pro veřejnost, Orlické muzeum 

Choceň 

 

 Petr Kopal  

 seminář: „Každodenní život v Československu 1945/1948-1989“, Katedra 

historie TU, Liberec, 

 

 Jaroslav Pinkas  

 příspěvky: „Proměna zábavy v padesátých letech 20. století v didaktické 

perspektivě“, „ Obrazy spotřeby v období tzv. normalizace optikou dobové a 

současné produkce“, na konferenci Každodenní život v Československu 

1945/1948 – 1989, Technická univerzita v Liberci, 

 přednášky: „Kozácký mýtus v kinematografii tří států“, „Národní identity ve 

škole“ na Letní škole pro učitele dějepisu: „Identity ve škole“, DOX Praha,  

 moderování diskuse: „ K jaké identitě má škola vychovávat?“, na Letní škole 

pro učitele dějepisu: „Identity ve škole“, DOX Praha,  

 vystoupení „ Obrazy války“, na vědecko–didaktickém semináři S. O. S (slovo-

obraz-svedectvo) 20.storočie, Bratislava 

 

 Markéta Doležalová  

 příspěvek: „Apoštolát sv. Františka, perzekuce sester počátkem 60. Let 

minulého století“, na konferenci k 100. Výročí narození opata Heřmana Tyla, 
Hotel Klášter Teplá, 

 

 Blažek Petr  

 diskuse: „O Janu Palachovi a připravovaném památníku ve Všetatech“, 

Polabský knižní veletrh, Lysá nad Labem, 

 

 Jan Dvořák  

 příspěvek: „Mikuláš Végh jako oběť sovětského represivního režimu a osudy 

čs. Židů perzekvovaných v SSSR v období 2. světové války“ na semináři 

Českoslovenští Židé mezi oběťmi politických represí v SSSR, pořádaný 

Spolkem akademiků Židů ŽNO Praha  

 

 Adam Hradilek 

 přednáška „Českoslovenští Židé mezi oběťmi politických represí v Sovětském 

svazu“, Spolek akademiků Židů, Vzdělávací centrum Židovské obce 

 

 

Výstavy 
 

 7. 6. – 7. 9. 2014, výstava Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické 

církve v Československu 1948–1989 v tepelském klášteře. Výstava popisuje osudy 

katolické církve, kněží, řeholníků i věřících v totalitním Československu. Obecné 

informace byly 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 
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prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Výstava bude pokračovat 

svým uvedením v prostorách Univerzity v Olomouci, kde bude zahájena 30. září 2014. 

 

 22. 8. 2014 a 2. 9. 2014, zahájení výstavy Praha objektivem tajné policie v Melbourne 

a v Sydney. Výstava je organizována ve spolupráci s MZV ČR. 

 

 15. 9. – 31. 10. 2014, završení projektu pro základní školy Příběhy našich sousedů 

open-air  výstavou instalovanou před radnicí MČ Praha 10.  

 

 7. 7. 2014, zahájení výstavy 1968 – naděje nebo boj o moc v prostorách knihovny v 

Jindřichově Hradci, kde bude přístupna do konce listopadu 2014. 

 

 9. 7. 2014 a 4. 9. 2014, otevření výstavy Zkouška odvahy v prostorách knihovny 

v Kyjově a v prostorách Židovského muzea na Šumavě. 

 

 19. 7. 2014, otevření výstavy Pohledy 1989 v prostorách knihovny ve Vrdech. 

 

 Příprava výstavy Ve znamení tří deklarací. Šlechta v letech nacistického ohrožení 

československého státu., která bude slavnostně otevřena v prostorách Novoměstské 

radnice dne 6. října 2014. Záštitu nad výstavou převzal primátor hl. m. Prahy  

T. Hudeček a K. Schwarzenberg. 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

 

 Probíhá příprava slavnostního večera předání Cen Paměti národa. ÚSTR zajišťuje 

komunikaci se zahraničními hosty, předávajícími a komunikaci se zahraničními 

laureáty Cen Paměti národa, které proběhnou dne 17. 11. 2014 v Národním divadle 

 

 29. 8. 2014, Adam Hradilek, přednáška: „Surveilence in Communist 

Czechoslovakia“ + promítnutí vidioklipů z archivu ABS, festival českého a 

slovenského filmu, Melbourne, Austrálie, 

 

 2. 9. 2014, Adam Hradilek, přednáška: „Surveilence and secret colaboration in 

Czechoslovakia and GDR“ v rámci zahájení výstavy Praha očima tajné policie, Conny 

Dietzshold Gallery, Sydney, Austrálie, 

 

 11. 9. 2014, Adam Hradilek, přednáška a beseda s německými dobrovolníky: 

„Transitional justice in Czech Republic and the creation of USTR“, ÚSTR, 

 

 13. 9. 2014, Petr Blažek, účast na panelové diskusi: „Wolna Polska w Wolnym 

Świecie. Bez niepoległości narodów Zwiazkzu Radzieckiego nie odzyskamy i nie 

utrzymamy własnej niezalezności“ na mezinárodním filmovém festivalu 

dokumentárních filmů, Teatrz Miejski im Gombrowicza, Polsko, Gdyně, 

 

 Adam Hradilek, spolupráce s archivem Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) 

vyhledávání spisů čs. občanů perzekvovaných v SSSR, Ukrajina, Kyjev, 

 

 

 



 

 5 

Publikační činnost 

 

 

Periodika, sborníky, informační brožury 

 

 Vyšla revue Paměť a dějiny II/2014 

 

 Vyšlo vzdělávací DVD Obrazy války (v rámci projektu D21) 

 

 Vyšlo vzdělávací DVD Historie 1950. Příběhy jednoho zázraku (v rámci projektu 

D21) 

 

 Probíhají předtiskové korektury odborného časopis Securitas Imperii II/2014 

 

 Probíhají předtiskové korektury revue Paměť a dějiny III/2014 

 

 

Knižní publikace 

 

 Vyšla kolektivní monografie Informační boj o Československo/ v Československu. 

Publikace vyšla ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. 

 

 Probíhá tisk publikace 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 publikovali v souvislosti se svými projekty 8 zaměstnanců: 

 

 Milan Bárta  

 „Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení měnové reformy 

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

 

 Blažek Petr  

 “Utópia nad Vislou. Poľská cesta k socializmu (1944/1945–1970)”, Historická 

revue, roč. 25, č. 9,. 

 “Solidarita. Kríza systému a zrod nezávislého občianskeho hnutia,”: Historická 

revue, roč. 25, č. 9., 
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 Petr Kopal  

 „ Propaganda, škola, normalizace. Didaktické využití normalizační 

propagandy“, Informační boj o Československo / v Československu USTR-

TUL, 

 

 Kudrna Ladislav  

 „ Klement Gottwald o Únoru”, Fakta & svědectví č. 9/2014, 

 „Neutěšený život bombardovacího letce. Jak žily a umíraly osádky Bomber 

Command”., Fakta & svědectví č. 10/2014,  

 „Zrod politruka v československé lidové armádě”. Fakta & svědectví  

č. 11/2014, 

 

 Jaroslav Najbert  

 „Propaganda jako interpretační hra: využití karikatur ve výuce 50. let.“ 

Informační boj o Československo/ v Československu, USTR-TUL, 

 

 Jaroslav Pinkas  

 „ Kdo hledá „hranici konstruktu: Pokus o definici (jednoho normalizačního 

filmu“, Informační boj o Československo / v Československu,  USTR-TUL, 

 „Propaganda, škola, normalizace. Didaktické využití normalizační 

propagandy“, in: Informační boj o Československo/ v Československu, ÚSTR-

TUL, Praha 2014,  

 „České století. Natočili Češi svoji historii?“, Cinepur 94/2014,  

 

 Jaroslav Rokoský  

 rukopis pamětí agrárníka Oldřicha Suchého: „Dvakrát otrokem“, 

 

 Pavel Kreisinger  

 odborná recenzní stať s poznámkovým aparátem „Nová syntéza dějin Austrálie 

v českém překladu.“ Macintyre Stuart-Dějiny Austrálie, 

 

 

Aktualizace internetové stránky ÚSTR  http://www.ustrcr.cz/  (04.07.–24.09.2014)  

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

 

- Zápis z 10. jednání Rady ÚSTR 

- zvukový záznam 9. jednání Rady (1. část), (2. část) 

- Zápis z 9. jednání Rady ÚSTR 

- Informace o činnosti za období od 30. 5. do 3. 7. 2014 

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

- Paměť a dějiny 1/2014 články http://www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny-2014#pad1-

2014  

- Rejstříky 3,4/2013, 1/2014 http://www.ustrcr.cz/cs/obsah-revue-pamet-a-dejiny 

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

sluzebnich-cest) 

http://www.ustrcr.cz/
http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/zapis-jednani10-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/mp3/rada/2014/140703-001.mp3
http://www.ustrcr.cz/data/mp3/rada/2014/140703-002.mp3
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/zapis-jednani09-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/info09-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/publikace
http://www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny-2014#pad1-2014
http://www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny-2014#pad1-2014
http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnich-sluzebnich-cest
http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnich-sluzebnich-cest
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- 6.–12. července 2014, Německo, Projekt Od eutanazie k vyhlazování Židů – 

Studium archivních dokumentů v pobočce Bundesarchivu v Ludwigsburgu (SRN) 

– Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen, Zpráva ze zahraniční služební 

cesty  

- 11. července 2014, Slovensko, Fotografické portrétování nominovaných na cenu 

paměti národa, Zpráva ze zahraniční služební cesty  

- 30. června – 8. července 2014, Německo, Studium archivních materiálů a odborné 

literatury v odborných institucí v Berlíně, Zpráva ze zahraniční služební cesty  

- 30. června – 6. července 2014, Rakousko, Studium archivních materiálů a odborné 

literatury, Zpráva ze zahraniční služební cesty  

- 25.–28. června 2014, Ukrajina, Návštěva Archivu SBU a jednání pracovní sknpiny 

ke vzniku společných sborniků, Zpráva ze zahraniční služební cesty  

- 25.–27. června 2014, Rakousko, Instalace a vernisáž výstavy Králové Šumavy, 

jednání s partnery z LBI o další spoluprácí, Zpráva ze zahraniční služební cesty  

- 25.–27. června 2014, Rakousko, Vernisáž výstavy Králové Šumavy, jednání s 

partnery z Ludwig Boltzmann Institut a velvyslancem Janem Sechtrem o další 

spolupráci, Zpráva ze zahraniční služební cesty  

- 25.–26. června 2014, Slovensko, Účast na diskusním večeru v rámci cyklu 25 let 

svobody. Zpráva ze zahraniční služební cesty  

- 16.–20. června 2014, Rusko, Jednání s ruskými partnery - petrohradským 

sdružením Memorial o ruském vydání knihy J. Pazderky a A. Hradilka. Prezentace 

projektu Central Europena Memory of the Gulag v muzeu Gulagu v Moskvě, 

Zpráva ze zahraniční služební cesty  

- 14.–18. června 2014, Tunisko, Účast na mezinárodní konferenci 25 let 

demokratické tranzice ve Střední Evropě – zkušenost České republiky a Polska, 

Zpráva ze zahraniční služební cesty  

- 9.–12. června 2014, Německo, Švýcarsko 

Dokumentační a badatelská práce: knihovna Collegium Carolinum v Mnichově, 

archiv Světového sdružení bývalých politických vězňů z Československa, 

rozhovor s poslední předsedkyní sdružení Bedřiškou Hoffmanovou, Zpráva ze 

zahraniční služební cesty  

 Nabídka vzdělávacích kursů pro učitele:  

- 17. 10. 2014 – Dějepis mezi historií a pamětí 

- 31. 10. 2014 – 1989: Kontinuity a diskontinuity 

- 14. 11. 2014 – 1989: Kontinuity a diskontinuity 

- 28. 11. 2014 – Sociální inovace za časů komunismu 

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

 

- Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 

1948–1989 (Olomouc, 01.10. –06.11.2014)  

- Praha objektivem tajné policie (Melbourne, 02.–07.09.2014) 

 

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

- Novinky červenec-srpen 2014 (16.09.2014) 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr459-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr459-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr486-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr002-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr443-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr435-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr438-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr441-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr000-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr411-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr394-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr423-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr423-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani-seminare
http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy
http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje#olomouc
http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje#olomouc
http://www.ustrcr.cz/cs/vystava-praha-objektivem-tajne-policie#australie
http://www.ustrcr.cz/cs/knihovna-jana-langose
http://www.ustrcr.cz/cs/knihovna-jana-langose-novinky
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 Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů / Účastníci protikomunistického odboje a 

odporu 1948–1989 

- Josef Čech 

- Lubomír Chvalovský 

- Josef Pijáček 

- František Vojtásek 

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

1948–1989 

- Milan Beran 

 Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů / Obyvatelé pohraničí 

- Eliška Hronová 

- Dimitrij a Jiří Dvořákovi  

- Helena Šprinclová 

 Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů / Skauti v odboji a ilegalitě 1938–1989 

- Pravoslav Veselý 

 

 Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů / Protesty proti okupaci Československa v roce 

1968 v zemích Varšavské smlouvy 

- Ivan Jachimovič (1931–2014) 

 

 Projekt Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 

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

 

- Frank Josef (1909–1952) 

- Rudolf Margolius (1913–1952) 

 

 Konference 

-  Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha, 

ÚSTR, 30.10.2014)  

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

(střední Evropa) (Praha, Karlova univerzita, 10.–11. října 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 11. 8. 2014 Ústav obdržel další žádost pana A. P., obsahující pouze dva 

dotazy týkající se nákladů na vedení pracovněprávního soudního sporu. Ústav 

žádosti částečně vyhověl a poskytl informace, které má k dispozici. Odpověď 

USTR 548-2/2014 

- Dne 7. 8. 2014 Ústav obdržel žádost žadatele A. P. obsahující 3 dotazy týkající se 

předchozí vzájemné komunikace. Ústav žádosti vyhověl. Odpověď USTR 482-

6/2014 

- Dne 7. 8. 2014 Ústav obdržel žádost pana A. P., které částečně vyhověl a poskytl 

tyto informace. Odpověď USTR 542/2014 

- Dne 4. 8. 2014 Ústav obdržel žádost od žadatele P. L. týkající se problematiky IT. 

Ústav žádosti vyhověl vyplněním formuláře. Odpověď USTR 532/2014 

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/josef-cech-1930
http://www.ustrcr.cz/cs/lubomir-chvalovsky-1953
http://www.ustrcr.cz/cs/josef-pijacek
http://www.ustrcr.cz/cs/frantisek-vojtasek
http://www.ustrcr.cz/cs/predstavitele-a-aktivni-clenove-cirkvi
http://www.ustrcr.cz/cs/predstavitele-a-aktivni-clenove-cirkvi
http://www.ustrcr.cz/cs/milan-beran
http://www.ustrcr.cz/cs/obyvatele-pohranici
http://www.ustrcr.cz/cs/eliska-hronova
http://www.ustrcr.cz/cs/dimitrij-a-jiri-dvorakovi
http://www.ustrcr.cz/cs/helena-sprinclova
http://www.ustrcr.cz/cs/skauti-v-protikomunistickem-odboji
http://www.ustrcr.cz/cs/pravoslav-vesely-1940
http://www.ustrcr.cz/cs/protesty-proti-okupaci-ceskoslovenska-v-roce-1968
http://www.ustrcr.cz/cs/protesty-proti-okupaci-ceskoslovenska-v-roce-1968
http://www.ustrcr.cz/cs/ivan-jachimovic
http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89
http://www.ustrcr.cz/cs/josef-frank-1909-1952
http://www.ustrcr.cz/cs/rudolf-margolius
http://www.ustrcr.cz/cs/valecny-rok-1944
http://www.ustrcr.cz/cs/konference-skola-vs-pamet
http://www.ustrcr.cz/cs/konference-skola-vs-pamet
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/ustr548-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr548-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr482-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr482-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr542-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr532-2014-01.pdf
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- Dne 21. 7. 2014 Ústav obdržel žádost od věrného žadatele A. P., která obsahovala 

celkem 11 různých dotazů. Ústav žádosti částečně vyhověl. Odpověď USTR 511-

2/2014 

- Dne 17. 7. 2014 Ústav obdržel žádost pana A. P. žádost obsahující celkem 10 

strukturovaných dotazů. Ústav žádosti částečně vyhověl. Odpověď USTR 503-

4/2014 

- Dne 9. 7. 2014 obdržel Ústav od žadatele A.P. žádost o poskytnutí informací 

obsahující celkem 6 dotazů. Ústav žádosti vyhověl a informace poskytl. Odpověď 

USTR 484-2/2014 

- Dne 8. 7. 2014 obdržel Ústav od žadatele A.P. žádost o poskytnutí informací 

obsahující celkem 7 dotazů. Jedná se o jubilejní 50. žádost podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím, kterou Ústav v roce 2014 obdržel. Ústav 

žádosti vyhověl. Odpověď USTR 483-2/2014 

- Dne 7. 7. 2014 obdržel Ústav od žadatele A.P. žádost o poskytnutí informací 

obsahující celkem 15 dotazů. Ústav žádosti částečně vyhověl. Odpověď USTR 

476-2/2014 

- Dne 12. 6. 2014 obdržel Ústav od žadatele A.P. žádost o poskytnutí informací 

obsahující celkem 17 dotazů. Ústav žádosti částečně vyhověl. Odpověď USTR 

442-3/2014 

- Dne 2. 6. 2014 obdržel Ústav od žadatele A.P. žádost o poskytnutí informací 

týkajících se 6. a 8. jednání Rady Ústavu. Ústav žádosti vyhověl následujícím 

způsobem (viz příloha). Odpověď USTR 418-2/2014 

 

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

 

- 21.08.2014 – Náhlý a sprostý vpád sovětských vojsk (diskuze s Revazem 

Cincadzem)  

- 18.09.2014 – Varšavské povstání 1944: Akce Bouře a sovětizace Polska 

- 25.09.2014 – Ve stínu  

- 07.10.2014 – Sejdeme se v Denveru 

 Tiskové zprávy (http://www.ustrcr.cz/cs/tiskove-zpravy) 

-  23.07.2014 – Kufr Evžena Liebermana se vrátil do Prahy  

-  17.07.2014 – Tisková zpráva k projektům mapujícím Gulag a represe vůči čs. 

občanům v SSSR  

- 15.07.2014 – Představíme novinářům a veřejnosti další novinky o Gulagu 

 Informace o naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti 

komunismu 

- Činnost Skupiny pro přípravu odborných stanovisek, podkladů a informací ÚSTR 

za rok 2013 

 Volné pracovní pozice (http://www.ustrcr.cz/cs/volne-pracovni-pozice) 

- Finanční referent/ka 

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

- 29.08.2014Navštívila nás česká velvyslankyně v Albánii 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr511-2-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr511-2-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr503-4-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr503-4-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr484-2-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr484-2-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr483-2-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr476-2-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr476-2-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr442-3-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr442-3-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/2014/ustr418-2-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr
http://www.ustrcr.cz/cs/prahu-navstivi-revaz-cincadze
http://www.ustrcr.cz/cs/prahu-navstivi-revaz-cincadze
http://www.ustrcr.cz/cs/varsavske-povstani-1944
http://www.ustrcr.cz/cs/ve-stinu
http://www.ustrcr.cz/cs/sejdeme-se-v-denveru
http://www.ustrcr.cz/cs/tiskove-zpravy
http://www.ustrcr.cz/cs/kufr-evzena-liebermana-se-vratil-do-prahy
http://www.ustrcr.cz/cs/tiskova-zprava-k-projektum-mapujicim-gulag-a-represe-vuci-cs-obcanum-v-sssr
http://www.ustrcr.cz/cs/tiskova-zprava-k-projektum-mapujicim-gulag-a-represe-vuci-cs-obcanum-v-sssr
http://www.ustrcr.cz/cs/predstavime-novinarum-a-verejnosti-dalsi-novinky-o-gulagu
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zakon262/cinnost2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zakon262/cinnost2013.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/volne-pracovni-pozice
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- 20.-22.08.2014 Prahu navštívil Revaz Cincadze, gruzínský protestující proti invazi 

v roce 1968 

- 21.08.2014Zúčastnili jsme se pietního aktu k výročí okupace Československa v 

roce 1968 

 

Ostatní 

 

 17. 7. 2014, Jan Dvořák, Adam Hradilek, Štěpán Černoušek, tisková konference 

Sdružení Gulag.cz, při níž byly novinářům a veřejnosti představeny novinky nejen na 

webových stránkách projektu, ale i novinky v bádání pracovníků Skupiny orální 

historie ÚSTR, kteří se perzekucí československých občanů v bývalém SSSR také 

zabývají. Na tiskové konferenci vystoupil Mečislav Borák ze Slezské univerzity  

a Marta Nováková, členka dvou expedic na Sibiř a režisérka filmu „8 hlav šílenství“. 

 

 K výročí 100 let od vypuknutí první světové války byl na portálu Paměť národa 

publikován 2000. medailon – vzpomínky československého legionáře Aloise Vocáska, 

který se jako jediný veterán první světové války dožil 21. století, dále se nám podařilo 

získat z rodinného archivu nahrávku dalšího veterána první světové války Josefa 

Merunky – viz tisková zpráva http://www.pametnaroda.cz/news/detail/id/189. 

 

 Počátkem září bylo na portálu Paměť národa publikováno deset unikátních svědectví 

obyvatel severoosetinského Beslanu, kteří před 10 lety zažili teroristický útok 

čečenských teroristů. Dokumentační projekt (natáčení proběhlo v květnu letošního 

roku) realizovalo sdružení Post Bellum a Člověk v tísni. 

 

 V sobotu 20. 9. 2014 se projekt Paměť národa zúčastnil se svou prezentací festivalu 

Zažít město jinak. Stánek Paměti národa byl umístěn v Praze na Malé Straně v ulici 

Tržiště, vedle toho byla Paměť národa prezentována též na Praze 3 na pouliční 

slavnosti v Kolínské ulici, kde krom jiného byl připomenut osud tamních obyvatel- 

rodiny Fafkových, kteří ukrývali parašutisty z výsadku Anthropoid. 

 

 Petr Blažek, vedení facebookové stránky o časopisu Paměť a dějiny, od 4 7. do 24. 9. 

celkem 15 nových příspěvků, ohlasy: celkem 686 „fanoušků“, viz: 

https://www.facebook.com/pametadejiny, 

 

 Markéta Doležalová, životopisný medailonek Vojtěchy Antonie Hasmandové, 

projekt: „Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939-1989), 

římskokatolická církev – řeholnice“,  

 

 Jaroslav Pinkas, filmová přehlídka: Proměny obrazů Romů v české kinematografii, 

kino Aero, V. Janoščík, 

 

 Martin Tichý, spolupráce s Českým rozhlasem Plus: “Osudy Františka Suchého”, 

 

 Markéta Doležalová – odevzdán projekt na r. 2015: „Velehrad vás volá“ 

 

 11 – 14. 9. 2014, Petr Blažek, účast ve filmu „Punkt Oparcia“ na mezinárodním 

filmovém festivalu dokumentárních filmů- Teatrz Miejski im Gombrowicza, Polsko, 

Gdyně 

http://www.pametnaroda.cz/news/detail/id/189
https://www.facebook.com/pametadejiny
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Orální historie:  

 

 Jan Dvořák 

 střih videoklipů a tvorba medailonků zaznamenaných pamětníků (následné 

zveřejnění na webu USTR), 

 zpracování příspěvku a prezentace pro seminář „Mikuláš Végh jako oběť 

sovětského represivního režimu a osudy čs. Židů perzekvovaných v SSSR v 

období 2. světové války“ pořádaný Spolkem akademiků Židů, 

 příprava medailonků perzekuovaných čs. občanů v SSSR pro výstavu 

pořádanou Muzeem čs. exilu v Brně, 

  zpracování textů (rozhovory, medailonky) pro článek v časopise Paměť a 

dějiny věnovaný deportačním transportům do Niska nad Sanem v říjnu 1939, 

 sběr informací a materiálů (fotografie, dokumenty atd.) o jednotlivých 

pamětnících, „čs. občané v sovětských pracovních táborech, političtí vězni 50. 

let” – ABS, Národní archiv, Zemský archiv Brno, 

 převedení nahrávek do digitální formy, střih a úprava audiovizuálních nahrávek 

pro potřeby dalších kolegů a badatelů – pamětníci, filmové ukázky atd., 

  administrativní práce - kopírování DVD, skenování dokumentů pro potřeby 

kolegů, externistů atd., 

 získání titulu Ph.D. na Slezské univerzitě, Opava 

 

 29. 7. 2014, Jan Dvořák, rozhovor s Antonínem Pijáčkem  (nar. 1933), politický 

vězeň 50. Veselí nad Moravou, 

 

 31. 7. 2014, Jan Dvořák, rozhovor s Lubomírem Chvalovským (nar. 1933), politický 

vězeň 50. let - PTP. Příbuzný Karla Goliatha, který strávil 17 let v sovětských 

pracovních táborech, Praha, 

 

 31. 7. 2014, Adam Hradilek, rozhovor s pamětníkem PTP Luborem Chvalovským, 

příbuzným vězně Gulagu, Praha, 

 

 7. 8. 2014, Jan Dvořák, Jan Machala, rozhovor s Walterem Wienerem (1930), 

pamětník holocaustu a účastník boje za nezávislost Izraele, Hrádek nad Nisou, 

 

 23. 9. 2014, Jan Dvořák, rozhovor s Petrem Bachrachem, Pamětník holocaustu a 

účastník boje za nezávislost Izraele, Ostrava, 

 

 30. 8. 2014, Adam Hradilek, rozhovor s pamětníkem transport do Niska a sovětských 

deportací v období II. Světové války. Otto Wineckim, Melbourne, Austrálie, 

 

 16. 9. 2014, Adam Hradilek, rozhovor se zahraničním pamětníkem okupace 

Československa v roce 1968, Praha, 

 

 18. 6. 2014, Jan Dvořák, Jan Horník, byl natočen rozhovor s pamětníkem (Jan Čech, 

roč. 1931), politickým vězněm 50. let, Pardubice,  
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Grant D21 

 

 Realizační tým D21  

 dokončení produkce (vylisování) výukového DVD „Obrazy války“ (klíčová 

aktivita 1 - KA01). 

 Dokončení produkce (vylisování) výukového DVD „Historie 1950: Příběhy 

jednoho zázraku“ (KA01).  

 Petra Petříková, Čeněk Pýcha, Martin Valenta  

 tvorba zadávací dokumenatce a realizace veřejné zakázky na vytvoření 

software a grafiky pro DVD „Dějiny ve škole“ (KA01) a následná součinnost 

s vítězným dodavatelem. 

 Jaroslav Najbert, Hana Havlůjová  

 obsahové dokončování metodiky „Paměť a projektové vyučování v dějepise“ 

(KA03).   

 Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas  

 obsahové dokončování metodiky „Dějiny ve filmu“ (KA05). 

 Jana Černá, Anna Macourková  

 produkční práce na vydání obou metodik: zabezpečení recenzí, jazykových 

korekcí a grafiky. 

 Petra Petříková, Martin Valenta  

 realizace veřejné zakázky: audit projektu D21 a průběžná součinnost 

s vítězným dodavatelem. 

 Jaroslav Pinkas, Martin Valenta  

 v součinnosti s tiskovým mluvčím USTR jednání s Centrem současného umění 

DOX ve věci mediální prezentace výstupů D21 v prosinci 2014. 

 Martin Valenta  

 uveřejnění článku „Projekt Dějepis v 21. století“ v Učitelských novinách (č. 

29/2014). 

 Alena Šukovská  

 průběžné doplňování webového portálu D21 (KA02) dodaným didaktickým 

materiálem (portál je spuštěn v pilotní verzi). 
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Vystoupení zaměstnanců ÚSTR v médiích   
 

 Petr Blažek  

 16. 7. 2014, rozhovor o projevu Miloše Jakeše v Červeném Hrádku v roce 

1989, viz.:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/280390-jakesuv-kul-v-

plote-poprve-zaznel-u-vondru-v-kuchyni/, ČT 24, 

 

 17. 7. 2014, rozhovor s redaktorem Pavlem Barochem o projevu Miloše Jakeše 

v Červeném Hrádku v roce 1989,viz.: http://echo24.cz/a/wCXrA/jako-kul-v-

plote-25-let-od-legendarniho-jakesova-projevu, Echo 24, 

 

 11. 8. 2014, rozhovor s redaktorem Karlem Vránou: “Fenomén mayovek”, 

viz.:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/282845-fenomen-mayovek-jak-

uprostred-socialismu-nakouknout-na-divoky-zapad/ a 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-

ct/214452801240031/, Reportéři ČT, ČT 24, 

 

 15. 8. 2014, rozhovor o archivu Vasileje Mitrochina, viz.: 

http://zpravy.idnes.cz/mitrochinuv-archiv-nelegalni-agenti-kgb-f0s-

/domaci.aspx?c=A140815_094657_domaci_hro – jedná se o převzatou zprávu 

ČTK, viz: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kgb-podle-mitrochina-nasadila-

v-cssr-desitky-nelegalnich-agentu/1112399, iDNES.cz, 

 

 12. 9. 2014, rozhovor o Ryszardu Siwcovi, 

viz.:http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-

6/214411010100908, ČT 1, Studio 6, 

 

 Adam Hradilek 

 16. 7. 2014, článek: viz:Badatelé dokončili na webu virtuální prohlídku lágrů 

Gulagu, České noviny,  

 

 17. 7. 2014, článek: viz: Historians put number of Czechoslovak inmates in 

Russian Gulag at 25,000, Prague Post, 

 

 17. 7. 2014, rozhovor: viz.: Život v gulagu, Události, komentáře, ČT24, 

 

 17. 7. 2014, rozhovor: viz.: Věznění v gulazích, Události, ČT 1, 

 

 17. 7. 2014, rozhovor: viz.: ÚSTR mapuje osudy čs. občanů v sovětských 

gulazích, Studio, ČT24,  

 

 17. 7. 2014,  rozhovor: viz.: ÚSTR mapuje osudy čs. občanů v sovětských 

gulazích, Studio, ČT24,  

 

 17. 7. 2014, článek: viz.: Čechoslováků vězněných v gulagu bylo před válkou 

25.000, České noviny,  

 

 17. 7. 2014, rozhovor: viz.: Nová bádání zpřesňují počty Čechoslováků 

zavlečených do gulagů, Český rozhlas, 
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 17. 7. 2014, rozhovor: viz.: Během války prošel sedmi gulagy, žádnou 

připomínku na ně ale nemá, Český rozhlas,  

 

 Dita Jelínková 

 11. 9. 2014, předtáčka rozhovoru: „Deklarace české šlechty“ 

 
 

 

 

 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/behem-valky-prosel-sedmi-gulagy-zadnou-pripominku-na-ne-ale-nema--1374806
http://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/behem-valky-prosel-sedmi-gulagy-zadnou-pripominku-na-ne-ale-nema--1374806

