Informace o činnosti ÚSTR
za období od 25. 9. do 22. 10. 2014
Konference, semináře a přednášky
 25. září 2014, Petr Kopal, Jana Machala, filmový seminář Ve stínu. Žánr, historie,
ideologie, jako host vystoupil filmový kritik Jan Jaroš. Filmový seminář se zaměřil na
celovečerní snímek Ve stínu (režie David Ondříček, 2012), v diskuzi se zejména
hodnotilo, zda se tvůrcům podařilo jejich záměry dotáhnout a hlavně skloubit do
funkčního celku, viz http://www.ustrcr.cz/cs/ve-stinu. Semináře se zúčastnilo
20 osob.
 25. září 2014, workshop pro učitele a pedagogy Fotografie v didaktice dějepisu pod
vedením studenta FF UK Václava Sixty uskutečněný v rámci doprovodného programu
ke konferenci Škola vs. paměť. Workshopu se zúčastnilo 11 osob.
 2. října 2014, Muriel Blaive, Ondřej Matějka, metodologický seminář pro vědecké
pracovníky ÚSTR a dalších vědeckých institucí. Na semináři vystoupil PhDr. Tomáš
Vilímek, Ph.D., (ÚSD AV ČR, ÚSTR) s přednáškou ‚Mezi námi čekisty‘: k demytizaci
spolupráce StB a Stasi v letech 1969-1989. Zúčastnilo se 35 osob.
 3. října 2014, Jaroslav Pinkas, seminář pro učitele Dějepis mezi historií a pamětí na
Gymnáziu Mikulášská v Plzni. Zúčastnilo se 10 učitelů.
 3. října 2014, druhý workshop v rámci doprovodného programu konference Škola vs.
paměť na téma Wikipedie pod vedením studenta FF UK Václav Smyčka. Konání
workshopů podpořil grantový program Evropa pro občany. Zúčastnilo se 9 pedagogů
a studentů.
 4. října 2014, procházky městem Ústí nad Labem v rámci workshopu Stopy paměti,
který pro doprovodný program ke konferenci Škola vs. paměť připravil student FF UK
Čeněk Pýcha. Ústeckého workshopu se zúčastnilo 22 osob.
 5. října 2014, Kamil Činátl, literární večer Vzpomínání v současných českých
románech v kavárně Krásný ztráty za účasti Kateřiny Tučkové, Radky Denemarkové
a Jiřího Hájíčka. Autorského čtení a diskuze se zúčastnilo 37 osob.
 7. října 2014, František Čvančara, Petr Blažek, prezentace vzpomínkové knihy
Sejdeme se v Denveru Františka Čvančary. Během prezentace byl za přítomnosti
režiséra Jana Šikla a nakladatele Michala Moravce promítnut stejnojmenný hodinový
dokument, viz http://www.ustrcr.cz/cs/sejdeme-se-v-denveru. Přítomno bylo 58 osob.
 9. října 2014, Muriel Blaive, Ondřej Matějka, metodologický seminář pro vědecké
pracovníky ÚSTR a dalších vědeckých institucí. Na semináři vystoupil prof. Michael
Shafir (Babes-Bolyai University, Kluž, Rumunsko) s přednáškou Clashes of Memory
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in Postcommunism: Holocaust and the Gulag, a Competitive Martyrdom? Zúčastnilo
se 37 osob.
 9. října 2014, na Nové scéně ND pokřtěno DVD Historie 1950: Příběhy jednoho
zázraku, které vzniklo v projektu Dějepis v 21. století. Role kmotry se ujala operní
pěvkyně Soňa Červená, která vystupuje v opeře Toufar. Opera byla uvedena před
křtem DVD v rámci festivalu Paralelní životy. 20. století očima tajné policie. DVD
představil jeden z jeho autorů Čeněk Pýcha, o vzdělávacích aktivitách Ústavu pro
studium totalitních režimů promluvil jeho ředitel Zdeněk Hazdra. Účastnilo se
60 osob.
 10. - 11. října 2014, mezinárodní konference Škola vs. paměť
v prostorách Lichtenštejnského paláce. Více informací na www.schoolxmemory.eu.
Mezinárodní konference se konala pod záštitou předsedy vlády ČR a MŠMT.
Spoluorganizátory byly FF UK a MŠMT. Součástí konference byla i posterová sekce.
Konference se zúčastnilo 149 osob.
 13. října 2014, Markéta Doležalová, Stanislava Vodičková, organizace semináře
Úvod do práce s archiváliemi ABS, vyhledávání, kritická obsahová analýza,
prověřování informací z dalších zdrojů za spolupráce s doc. Benešem a Světlanou
Ptáčníkovou pro studenty teologických fakult. Zúčastnilo se 35 osob
 16. října 2014 Muriel Blaive, Ondřej Matějka, metodologický seminář pro vědecké
pracovníky ÚSTR a dalších vědeckých institucí. Na semináři vystoupil s přednáškou
Komunistický sociální stát oproti meziválečnému systému: reforma, revoluce,
či kontinuita? doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (ÚHSD FF UK). Účastnilo
se 15 osob.
 17. října 2014, workshopů v rámci doprovodného programu ke konferenci Škola
vs. paměť, který reflektoval dokumentární film. Zúčastnilo se 15 osob.
 Připravuje se konference Válečný rok 1944 v okupované Evropě a protektorátu Čechy
a Morava, která proběhne 30. 10. 2014 v budově ÚSTR. Proběhla rozesílka pozvánek
a v běhu je i registrace účastníků.
 Připravuje se mezinárodní konference Kontexty 17. listopadu, která proběhne
13. 11. 2014 v budově FF UK. Probíhá komunikace s přednášejícími, vyhledávání
a zvací proces účastníků diskusního panelu, příprava grafických podkladů; vznikají
webové stránky a společná registrace za organizující instituce a jsou koordinovány
cesty zahraničních hostů.
 Připravuje se konference Film a televize v době tzv. přestavby, která proběhne dne
4. 12. 2014 v budově ÚSTR. V současné době probíhá Call for Abstracts.
V uplynulém období prezentovalo 8 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách,
seminářích a konferencích:
 Dita Jelínková
 příspěvek: „Šlechta v protektorátu pod tlakem okupačního režimu ve věci
národnosti“ v Konšelském sále Novoměstské radnice, Praha,
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 Pavel Kreisinger
 přednáška: „Literatura, prameny a databáze k dějinám druhé světové války“
pro studenty bakalářského studia, FF Univerzity Palackého, Olomouc,
 přednáška: „Evropa a střední Evropa v ´předvečer´ druhé světové války“ pro
studenty bakalářského studia, FF Univerzity Palackého, Olomouc,
 přednáška: „Počáteční fáze války 1939-1940“ pro studenty bakalářského
studia, FF Univerzity Palackého, Olomouc
 přednáška: „Dvě století australských dějin“ pro studenty magisterského
studia“, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno,
 přednáška: „Válka v severní Africe a na Dálném východě“ pro studenty
bakalářského studia, FF Univerzity Palackého, Olomouc
 František Stárek
 projekce filmů: „Bez androše není Charty“ a besada k dokumentárnímu cyklu
Fenomen underground, restaurace U Spěváčků ve tři ráno, Praha 3, a přímý
přenos Radio Underground,
 projekce filmů „Galerka Chátry“ a besada k dokumentárnímu cyklu Fenomen
underground, restaurace U Spěváčků ve tři ráno, Praha 3,
 Jaroslav Najbert
 workshop: „Wikipedie“, FF UK Praha,
 Jaroslav Pinkas
 seminář a workshop: „Proměny odsunu v české kulturní paměti“ pro učitele
základních a středních škol, Gymnázium, Mikulášské náměstí, Plzeň (20 osob)
 přednáška: „Obrazy opozice v normalizační produkci“ pro studenty, Technická
univerzita Liberec (20 osob),
 Milan Bárta
 přednáška: „Sedm pražských dnů“, PF UK Praha,
 Martin Jindra
 přednáška: „O historii Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na
Březových Horách“, Příbram,
 Jiří Urban
 přednáška: „Úvod do problematiky vyrovnávání se s komunistickou
minulostí“, Univerzita Pardubice,
 přednáška: „Vývoj procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí v České
republice“, Univerzita Pardubice,
 přednáška: „Vývoj procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí na
Slovensku, Polsku a Německu“, Univerzita Pardubice,
 přednáška: „Prameny a literatura k problematice vyrovnávání se
s komunistickou minulostí“, Univerzita Pardubice,
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Výstavy
 6. - 26. října 2014, Zdeněk Hazdra, Dita Jelínková, výstava Ve znamení tří
deklarací. Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu v prostorách
Novoměstské radnice v Praze. Záštitu nad výstavou převzal primátor hl. m. Prahy
Tomáš Hudeček a Karel Schwarzenberg. Součástí otevření byl i stejnojmenný
seminář, který zahájení výstavy předcházel.
 8. října 2014, výstava 1938 – Mnichovská zrada byla umístěna v knihovně v Lipníku
nad Bečvou, kde bude přístupna veřejnosti až do února 2015.
 14. října 2014, výstava Zkouška odvahy byla představena v knihovně v Jihlavě, kde
setrvá až do listopadu 2014.
 17. října 2014, Martin Jindra, vernisáž výstavy O osobnostech Církve
československé (husitské) v letech 1939-1989, Ústředí církve Československé
(husitské), Dejvice, Praha
 Do 31. října 2014, open-air výstava vzniklá z projektu pro základní školy Příběhy
našich sousedů před radnicí MČ Praha 10.
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.
Ze strany ÚSTR byl navíc do projektu částečně zapojen i Přemysl Fialka, který
v průběhu července, srpna a září fotil portréty laureátů a nominovaných. Poslední
focení proběhne dne 21. 10. 2014 v Bratislavě a Budapešti
 25. - 26. 9. 2014, Milan Bárta, příspěvek Finding a way. State Security in the period
of Rudolf Barák 1953-1961 na mezinárodní konferenci Secret Services after Stalin´s
Death in Communist Central and Eastern Europe 1953-1960, Šoproň, Maďarsko,
 25. - 26. 9. 2014, Libor Svoboda, příspěvek O využití materiálů vzniklých činností
bezpečnostních složek k dané problematice na mezinárodní konferenci Secret Services
after Stalin´s Death in Communist Central and Eastern Europe 1953-1960, Šoproň,
Maďarsko,
 1. 10. 2014, Jan Dvořák,natočen rozhovor s pamětnicí (Viktorie Mondičová,
roč. 1923), manželkou Michala Mondiče perzekuovaného v SSSR, Mnichov,
Německo,
 10. - 11. 10. 2014, Jaroslav Najbert, prezentace posteru projektu Velké a malé
příběhy moderních dějin na konferenci Škola versus paměť? (organizátor konference),
Bratislava, Slovensko,
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 10 - 11. 10. 2014, Jaroslav Pinkas, příspěvek: Rodina jako konstanta české
popkultury na mezinárodní konferenci: Škola versus paměť, Bratislava, Slovensko,
 12. - 19. 10. 2014, Horník Jan
 účast na mezinárodní konferenci Soviet Deportations in Carpathian Basin
between 1944 and 1945, Kluž, Rumunsko,
 natáčení pamětníků (Károly Hučko-Šala, László Jankovics-Galanta, Gusztáv
Varga-Senec, Bolemant Károly-Bielovce, Gesko Ilona-Velký Blh, Dusza
Károly-Gemerská Hôrka, Jan Mlynárik-Spišská Nová Ves, Ján BobalikPrešov, Urbán Albert-Oborín, Bodnár István), Slovensko,
 14. - 19. 10. 2014, David Svoboda, seminář Pidkarpats´ka Rus u skladi Druhoji
svitovoji vijny na mezinárodní konferenci Pidkarpats´ka Rus u skladi Čechosloaččyny
(1918-1945), Užhorod, Ukrajina,
 15. - 19. 10. 2014, Jan Dvořák
 příspěvek: Útěky čs. občanů z Podkarpatské Rusi do SSSR v letech 1939-1942
na mezinárodní konferenci: Podkarpatská Rus v Československu,
 natočení rozhovoru s pamětníkem (Nikolaj Mondič (roč. 1950) příbuzným
Michala Mondiče, perzekuovaného v SSSR, Užhorod, Ukrajina,
 15. 10. 2014, Adam Hradilek, přednáška Iron Curtain na CET Academic Programs,
Praha,
 15. - 19. 10. 2014, Vojtěch Ripka, účast na mezinárodní konferenci NECE
Conference ´1914-2014´: Lessons from History? Citizenship Education and Conflict
Management, Vídeň, Rakousko,
 15. - 17. 10. 2014, František Stárek
 15. 10. 2014 projekce filmů Hlavně aby nezmizela radost a beseda
k dokumentárnímu cyklu Fenomen underground, Artforum, Košice,
 16. 10. 2014 prezentace dokumentárního cyklu Fenomen underground,
gymnasium Levoča,
 17. 10. 2014 projekce filmů Nad Tatrou sa blýzká a beseda k dokumentárnímu
cyklu Fenomen underground, Mestské divadlo, Levoča, Slovensko,
 18. - 19. 10. 2014, Dita Jelínková, spoluorganizátor mezinárodního projektu
Enteignung, Vertreibung, Rückkehr na workshopu na zámku Krobnitr u Görlitz,
Německo
Publikační činnost
Periodika, sborníky, informační brožury


Vyšel katalog výstavy Ve znamení tří deklarací



Vyšla doprovodná publikace mezinárodní konference Škola vs. paměť
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Tiskne se Paměť a dějiny III/2014



Probíhají předtiskové korektury odborného časopis Securitas Imperii II/2014



Probíhá příprava revue Paměť a dějiny IV/2014



Probíhá recenzní řízení sborníku Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých
letech 20. století



Probíhají redakční práce na sborníku Válečný rok 1943 v okupované Evropě
a v protektorátu Čechy a Morava



Probíhají redakční práce na sborníku Rok 1954 – 1962 v Československu

Knižní publikace


Vyšla publikace Film a dějiny IV. Publikace vyšla v koedici s nakladatelstvím
Casablanca.



Probíhá příprava publikace Dvořák, J. (ed.): Směrš – Rok v táboře nepřítele



Probíhá příprava publikace vzpomínek F. Poláka na pobyt v GULAGu (editorem
A. Hradilek)



Probíhají redakční práce na publikaci Rokoský, J. (ed.): Oldřich Suchý. Dvakrát
otrokem



Probíhají redakční práce na publikaci BUKOVSKIJ, V.: Moskevský proces.
Publikace bude vydána ve spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator.



Probíhá recenzní řízení publikace JINDRA, M.: Česká pravoslavná eparchie
v letech 1938 – 1945



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.



Na základě finanční podpory Ministerstva kultury na překlad české literatury vzniká
rumunská, německá a francouzská mutace komiksové knihy Ještě jsme ve válce.
V současné době probíhají finální fáze překreslování do cizích jazyků, kniha bude
publikována formou elektronické aplikace v březnu 2015.
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V uplynulém období publikovalo v souvislosti se svými projekty 8 zaměstnanců:


Petr Blažek
 „Akce - ´Producent-1´. Natáčení filmu Amadeus v dokumentaci Státní
bezpečnosti“ v publikaci: „Film a dějiny 4: Normalizace“ (ed. Petr KOPAL),



Kamil Činátl
 „Užitá paměť: populární představy minulosti a přítomnosti v televizních
seriálech“ v publikaci: „Film a dějiny 4: Normalizace“ (ed. Petr KOPAL),
 „Filmová rodina jako místo paměti: didaktické perspektivy“ v publikaci:
„Film a dějiny 4: Normalizace“ (ed. Petr KOPAL),



Martin Jindra
 „Křesťan a sportovec Oldřich Richter“, Český zápas č. 42/2014,



Petr Kopal
 „Film a dějiny 4: Normalizace“ (ed. Petr KOPAL), Casablanka – ÚSTR, Praha
2014,
 „Velká Morava – pokus o slovenský národní velkofilm“ v publikaci: Film
a dějiny 4: Normalizace“ (ed. Petr KOPAL),
 „Normalizace – deformace – dekadence. Několik drobných poznámek
o filmovém a televizním Monstru (1970-1990)“ v publikaci: „Film a dějiny 4:
Normalizace“ (ed. Petr KOPAL),
 „Matrix-Menzel. Hledání ´hranice konstruktu´ (pokus o definici)“ v publikaci:
Film a dějiny 4: Normalizace“ (ed. Petr KOPAL),



Ladislav Kudrna, František Stárek
 „Jak vznikala ´druhá´ kultura. Underground v rané normalizační éře
Československé socialistické republiky“, Fakta & Svědectví č. 12/2014,



Jaroslav Najbert
 „Dějepisné narativy normalizace v učebnicích“ v publikaci: „Film a dějiny 4:
Normalizace“ (ed. Petr KOPAL),



Jaroslav Pinkas
 „Nenápadný půvab normalizace – její sociální realita optikou tehdejší a dnešní
filmové kamery“ v publikaci: Film a dějiny 4: Normalizace“ (ed. Petr
KOPAL),
 „Hořící mramor: pomník Janu Palachovi“ v publikaci: Film a dějiny 4:
Normalizace“ (ed. Petr KOPAL),
 „Reprezentace každodennosti tzv. normalizace v didaktické praxi“
v publikaci: Film a dějiny 4: Normalizace“ (ed. Petr KOPAL),
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Aktualizace internetové stránky ÚSTR http://www.ustrcr.cz/ (25.09. – 17.10.2014)


Rada Ústavu (http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu)
- zvukový záznam 12. jednání Rady (1. část), (2. část)
- Závěrečná zpráva pracovní komise Ústavu pro studium totalitních režimů a
Archivu bezpečnostních složek pro přezkum procesu digitalizace v ÚSTR a ABS
- Informace o činnosti za období od 4. 7. do 24. 9. 2014
- Zápis z 11. jednání Rady ÚSTR
- Zápis z 10. jednání Rady ÚSTR
- Jednací řád Rady ÚSTR (ze dne 24.9.2014)



Publikace (http://www.ustrcr.cz/cs/publikace)
- katalog výstavy Ve znamení tří deklarací … Šlechta v letech ohrožení
československého státu
- Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku (výukové DVD věnované 50. letům
20. století v Československu)
- Obrazy války (výukové DVD věnované 2. světové válce)



Zprávy ze zahraničních služebních cest (http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnichsluzebnich-cest)
- 10. 2014, Německo: Zaznamenání rozhovoru s Viktorií Mondičovou, manželkou
Michaila Mondiče, autora kníhy: Směrš, kterou plánuje ÚSTR vydat
v komentované reedici v roce 2014, získání autorských práv k vydání této knihy;
Zpráva ze zahraniční služební cesty
- 20.–22. září 2014, Francie: Účast na networku La criminalisation des expériences
autoritaires en Europe (LASP Université Paris X- Nanterre, Université Paris I - La
Sorbonne, Université de Strasbourg, Université de Lyon, lEP Aix-en-Provence,
Université Iibre de Bruxelles, CNRS, ÚSTR); Zpráva ze zahraniční služební cesty
- 11.–14. 9. 2014, Polsko: Účast na mezinárodním filmovém festivalu
dokumentárních filmů Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 1944-1989; Zpráva ze
zahraniční služební cesty
- 11. září 2014, Slovensko: Návštěva Ústavu pamäti národa (ÚPN) v Bratislavě
a projednání možností a forem vzájemné spolupráce; Zpráva ze zahraniční
služební cesty
- 9. září 2014, Německo a Polsko: Fotografické portrétování vybraných na cenu
Paměti národa; Zpráva ze zahraniční služební cesty
- 4.–8. září 2014, Francie: Účast na konferenci Fourth European Cangress on
World and Global History, Paris, ENS, 4-7 September 2014; Zpráva ze zahraniční
služební cesty



Nabídka vzdělávacích kursů pro učitele:
- 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
-

Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech
československého státu (Praha, 06.–26.10.2014)

nacistického

ohrožení

8



Knihovna Jána Langoše http://www.ustrcr.cz/cs/knihovna-jana-langose
- Novinky září 2014 (01.10.2014)



Konference
- Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 04.12.2014)
- Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha,
ÚSTR, 30.10.2014)



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 15. 9. 2014 obdržel Ústav další 2 žádosti pana A. P. obsahující celkem
12 dotazů. Ústav žádostem vyhověl. Odpověď USTR 647-2/2014, Odpověď USTR
648-2/2014
- Dne 9. 9. 2014 obdržel Ústav další žádost pana A. P. o poskytnutí informací
týkajících se bývalé ředitelky Ústavu (celkem 7 strukturovaných bodů). Ústav
žádosti vyhověl. Odpověď USTR 636/2014
- Dne 3. 9. 2014 obdržel Ústav žádost NOO ÚSTR, které vyhověl. Odpověď USTR
623-2/2014
- Dne 1. 9. 2014 obdržel Ústav celkem 4 žádosti pana A. P. o poskytnutí informací
obsahující celkem 31 různých dotazů. Ústav žádostem většinou vyhověl.Odpověď
USTR 609-3/2014, Odpověď USTR 610-3/2014, Odpověď USTR 611-3/2014,
Odpověď USTR 612-3/2014
- Dne 28. 8. 2014 Ústav vyhověl další žádosti pana A.P., Odpověď USTR 601/2014
- Dne 18. 8. 2014 Ústav obdržel další žádost pana A.P. týkající se zejména
digitalizace, které bylo částečně vyhověno. Odpověď USTR 573-3/2014



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



24.10.2014 – Večer k 75. výročí prvního transportu evropských Židů

Navštívili nás, navštívili jsme... (http://www.ustrcr.cz/cs/navstivili-nas)
- 7. října 2014 – Navštívil nás čínský disident Kuo Ťü-feng

Aktualně (http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne)
- 15.10,2014 – Novým předsedou Vědecké rady ÚSTR se stal německý historik
Detlef Brandes
- 10.10.2014 – Soňa Červená pokřtila naše nové vzdělávací DVD
- 09.10.2014 – Výstava „Králové Šumavy“ nově sídlí v Bad Leonfeldenu
- 08.10.2014 – „Mám to, co jsem si zasloužil.“ Životopisné medailony funkcionářů
KSČ popravených v procesu se Slánským
- 06.10.2014 – V Ústavu začala série interních vědeckých seminářů
- 06.10.2014 – Uzavřeli jsme rámcovou smlouvu o spolupráci s právnickou fakultou


Projekt Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)
http://www.ustrcr.cz/cs/odboj-a-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a-komunismu
- S. M. Vojtěcha Antonie Hasmandová (*25. 3. 1914 – † 21. 1. 1988)

9

Ostatní


21. 10. 2014, Dita Jelínková, doprovod exkurze studentů na ÚSTR.



Tereza Mašková – revize překladu expertního textu a revize překladu – Codebooku
k databázi: „Usmrcení na čs. hranicích“; koordinace externisty a revize textu ke
statistice: „Zadržení na čs. státní hranici“.



Markéta Doležalová, odevzdán biografický medailonek boromejky Vojtěchy Antonie
Hasmadové viz http://www.ustrcr.cz/cs/vojtecha-antonie-hasmadova,
http://www.ustrcr.cz/cs/rimskokatolicka-cirkev#sestry.



Jan Dvořák, vložen na web medailonek - Walter Wiener.



3. 10. 2014, Tereza Mašková, prohlídka, pořízení fotodokumentace a konzultace
s ředitelem Národního parku Podyjí Ing. Tomášem Rothröcklem o vzniku památníku
železné opony v Národním parku Podyjí,
Tereza Mašková, konzultace o spolupráci s Českou televizí o webovém portálu:
„Oběti železné opony“,




13. 10. 2014, Milan Bárta, zajištění doprovodu kubánské návštěvy na ÚSTR,

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,
 tvorba 6. půlroční Monitorovací zprávy pro MŠMT,
 realizace veřejných zakázek na vylisování DVD: Dějiny ve škole, tisk dvou
metodik v součinnosti s edičním odborem,
 tvorba vzdělávacích DVD (KA01),
 tvorba webového portálu (KA02),
 realizace projektového vyučování na 12 spolupracujících školách,
 testování (pilotáž) interaktivních výukových pomůcek na 13 školách (KA04),
 tvorba metodik projektového vyučování v dějepise a využívání médií ve výuce
dějepisu (KA03, KA05),
 Václav Adámek, Jana Černá, Kamil Činátl, Karin Hoření, Anna Macourková,
Jaroslav Najbert, Petra Petříková, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Martin
Valenta
 tvorba 6. půlroční Monitorovací zprávy pro MŠMT,
 Jaroslav Najbert, Hana Havlůjová
 obsahové dokončení metodiky: „Paměť a projektové vyučování v dějepise“
(KA03),
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 Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas
 obsahové dokončení metodiky: „Dějiny ve filmu“ (KA05),
 Čeněk Pýcha
 prezentace DVD „Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku“ (KA01)
v Národním divadle, Praha,
 Jiří Maha (externista)
 grafické zpracování metodik,
 Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Martin Valenta
 produkce vzdělávacího DVD „Dějiny ve škole“ (KA01): součinnost
s dodavatelem software a grafiky (převod obsahových materiálů do aplikace),
 Petra Petříková, Martin Valenta
 tvorba zadávací dokumentace a realizace veřejné zakázky na vylisování DVD
„Dějiny ve škole“ (KA01),
 Martin Valenta
 příprava zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na tisk metodik
v součinnosti s odborem edičním,
Vystoupení zaměstnanců ÚSTR v médiích
 Petr Blažek
 13. 10. 2014, rozhovor X komentář: „Spor o pomník“ v pořadu Reportéři ČT,
ČT 1, viz http://ceskatelevize.cz/vysilani/1142743803-reporteri-ct/
 Jan Dvořák
 28. 9. 2014, komentář k článku věnovanému osudům M. Vegha, Lidové
noviny,
 14. 10. 2014, natáčení reportáže: „O osudech M. Vegha“, ČT,
 Adam Hradilek
 29. 9. 2014, rozhovor k pátrání po čs. obětech Gulagu v ukrajinských
archivech, Lidové noviny,
 16. 10. 2014, rozhovor: „75. výročí transportů do Niska“, předání
videonahrávek a dokumentů, ČT,
 17. 10. 2014, rozhovor k 75. výročí transportů do Niska, Česká televize,
Události a komentáře
 18. 10. 2014, rozhovor k 75. výročí transportů do Niska, Česká televize,
Události
 Dita Jelínková
 6. 10. 2014, rozhovor: „Nátlak nacistických okupačních úřadů na šlechtu ve
věci národnosti“, Český rozhlas,
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 Zdeněk Hazdra, Dita Jelínková
 11. 10. 2014, rozhovor „Věrnost českému státu je pro nás povinností
samozřejmou“, Český rozhlas,
viz http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/vernost-ceskemu-statu-je-pro-naspovinnosti-samozrejmou
 Martin Jindra
 2. 10. 2014, natáčení pořadu: „Mistr Jan Hus a rok 1939, krystalizace
společenství živé víry uvnitř Církve československé (husitské) v 50. a 60.
letech 20. století“, ČT,
 Jaroslav Najbert
 10. 10. 2014, rozhovor: „Začíná konference Škola versus paměť“ o výuce
normalizace a učebnicích dějepisu, viz
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/288800-nostalgie-rodicu-narazi-naucebni-osnovy-jejich-deti/
 František Stárek
 25. 9. 2014, projekce filmů: „Bez androše není Charty“ a beseda
k dokumentárnímu cyklu Fenomen underground, restaurace U Spěváčků ve tři
ráno, Praha 3, v přímém přenosu Radio Underground

AVIZO
 4. 11. 2014, Tereza Mašková, koordinace workshopu: ČSSR v tvrdých datech,
 5. 11. 2014, Tereza Mašková, koordinace workshopu: Informační den Českého
sociálněvědního archivu,
 prosinec 2014, Tereza Mašková, koordinace workshopu: Korpusová lingvistika pro
historiky a sociální vědce.
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