Informace o činnosti ÚSTR
za období od 23. 10. do 12. 11. 2014
Konference, semináře a přednášky
 23. října 2014, Štěpán Černoušek, moderovaný večer na téma Život v gulagu ve
spolupráci s Knihovnou Václava Havla, na kterém vystoupil pamětník Jan Plovajko,
jehož osudy zaznamenali pracovníci Skupiny orální historie ÚSTR. Zúčastnilo se 70
osob.
 24. října 2014, Jan Dvořák, Adam Hradilek, setkání k výročí 75 let od prvního
transportu evropských Židů do Niska nad Sanem. Nově objevené dokumenty společně
s osudy deportovaných představil Mečislav Borák (Slezská univerzita Opava) a Jan
Dvořák s Adamem Hradilkem (ÚSTR) v Knihovně Václava Havla. Zúčastnilo se 35
osob.
 30. října 2014, mezinárodní konference Válečný rok 1944 v okupované Evropě a
protektorátu Čechy a Morava. Zúčastnilo se 41 účastníků.
 31. října 2014, Jaroslav Pinkas, Vojtěch Ripka, Jaroslav Najbert, seminář pro
učitele 1989: Kontinuity a diskontinuity. Seminář proběhl v prostorách Sametového
centra v Cihelné 4 za účasti 13 učitelů.
 4. listopadu 2014, Tereza Mašková, Vojtěch Ripka, František Stárek, seminář
ČSSR v tvrdých datech ve spolupráci se Sametovým centrem. Na semináři bylo
přítomno 15 osob.
 5. listopadu 2014, Tereza Mašková, Vojtěch Ripka, seminář Zdroje dat ve
společenských vědách v rámci Informačního dne Českého sociálněvědního datového
archivu. Seminář byl uspořádán ve spolupráci s ČSDA a Ústavem hospodářských a
sociálních dějin FF UK. Přítomno bylo 20 osob.
 6. listopadu 2014, Jaroslav Pinkas, metodologický seminář Jak hodnotit minulost:
didaktické perspektivy „ústavu paměti národa“ (25 osob).
 7. listopadu 2014, vernisáž výstavy Vlny. Občanské aktivity před rokem 89
v Sametovém centru. Výstavou provedla kurátorka Karina Hoření (ÚSTR) a
představila její koncept, který stojí na pomezí prezentace vědeckého poznání,
vystavování autentických materiálů a umělecké instalace. Výstava samotná v několika
sondách mapuje společnost v předvečer sametu a snaží se poukázat na rostoucí šíři
občanských aktivit (cca 50 osob).
 10. listopadu 2014 přednášeli lektoři Skupiny vzdělávání ÚSTR na ZŠ Horáčkova
žákům 7. – 9. tříd o listopadu 1989 a cestě k němu.
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 11. listopadu 2014, František Stárek, promítání dokumentárního pořadu Cáry
starých filmů v Sametovém centru uskutečnilo.
 Příprava videa z konference Škola vs. paměť, jeho nastreamování na web konference
www.schoolxmemory.eu, spolu s prezentacemi, výběrem fotografií a informací o
budoucí publikaci.
 Příprava 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. V tuto chvíli jsou rozeslány pozvánky a probíhá registrace a předkonferenční
přípravy.
 Příprava 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 11 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách,
seminářích a konferencích:
 Pavel Kreisinger
 přednáška: „Československý zahraniční odboj ve Velké Británii“ pro studenty
bakalářského studia, FF Univerzita Palackého Olomouc,
 přednáška: „Válka na Balkáně a na východní frontě“ pro studenty bakalářského
studia, FF Univerzita Palackého Olomouc,
 přednáška: „Československý zahraniční odboj“ pro studenty bakalářského
studia, FF Univerzita Palackého Olomouc
 Petr Blažek
 účast na diskuzi při představení dokumentárního filmu: Nízká vysoká hra“ (rež.
Martin Vadas), Festival dokumentárních filmů XXIII. Malá scéna Horáckého
divadla Jihlava, Jihlava,
viz http://www.dokument-festival.cz/database/movie/17878%7Nizka-Vysokahara
 organizace a moderování diskuze nad knihou Migrace od Ivanky Lefeuvre,
ÚSTR, viz http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne
 Vojtěch Ripka
 přednáška: „Pryč od státního socialismu: podoby přechodové spravedlnosti“
pro učitele v rámci semináře: „Kontinuity a diskontinuity“, Sametové centrum,
Praha,
 přednáška: „Listopadová revoluce“ pro žáky základní školy (celkem 2
přednášky), Základní škola Horáčkova Praha,
 František Stárek
 přednáška s projekcí filmu v pořadu „Vspomínka na Magora“, hospoda U žáby
Crást,
 přednáška „Samizdat proti totalitě“ a beseda k tématu, Vzdělávací centrum,
Dobrá u Frýdku – Místku,
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 přednáška „Samizdat proti totalitě“ a beseda k tématu, Divadelní klub, Polička,
 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Cáry starých filmů“, Sametové centrum.
Praha,
 Beseda s žáky v projektu “Filmy do škol!“ ve spolupráci se společností
“Člověk v tísni”, Základní škola Praha Jižní Město, Praha,
 Dita Jelínková
 přednášky: 1) „Evropská idea v dějinách. Evropská identita“ pro studenty
bakalářského studia, 2) Soudobé dějiny v zahraniční historiografii. Soudobé
dějiny v české historiografii“ pro studenty magisterského studia, FF Univerzita
Pardubice,
 Jiří Urban
 přednáška: „Bezpečnostní aparát komunistického Československa“, Univerzita
Pardubice,
 přednáška: „´Třídní boj´ justice: zavádění praktik kabinetní justice
v poúnorovém Československu“, Univerzita Pardubice,
 Martin Tichý
 přednášky: 1) „III. odboj“, 2) „Kolektivizace“ pro studenty gymnázia, 3)
„Kolektivizace a III. odboj v souvislosti s regionálním případem Anny
Kvašové“ pro studenty Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava,
 přednáška: „Proměna české společnosti ve 20. století“, Univerzita J. E.
Purkyně Ústí nad Labem,
 Martin Jindra
 přednáška: „O působení rodiny Františka Bílka v Církvi československé
(husitské), Heřmanův Městec,
 Jan Machala
 příspěvek: „Smrt za Jablko. Tragický příklad vymáhání protižidovských
opatření“ na konferenci: „Židé a Morava“, Kroměříž,
 Pavel Zeman
 referát: „Okupovaná Evropa v roce 1944. Německá okupační politika a
genocida evropských Židů“ na mezinárodním sympoziu: „Válečný rok 1944
v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava“ (organizace a
moderování), ÚSTR,
 referát: „Třetí říše a Československo 1933-1938, hlavní rysy
protičeskoslovenské propagandy třetí říše“ na konferenci: „Konference ke 100.
výročí narození četaře Arnošta Hrada“, Grabova vila, Praha 8,
 referáty: 1) „Nucená práce 1939-1945: Nové poznatky a aktuální trendy ve
výzkumu“, 2) „Česká a německá historiografie k tématu nucené práce“ na
konferenci: „Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka“, Ministerstvo
zahraničních věcí ČR, Černínský palác – Zrcadlový sál, Loretánské nám. 5,
Praha 1,
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 Stanislav Kokoška
 referát: „Protektorát Čechy a Morava v roce 1944“ na mezinárodním
sympoziu: „Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a
Morava“ (organizace a moderování), ÚSTR,
Výstavy
 srpen - září 2014, Jan Dvořák, Adam Hradilek, výstava Podkarpatská Rus za druhé
světové války, autorem výstavy je Vojenský historický ústav, ÚSTR poskytl materiály,
Praha,
 17. října 2014, Martin Jindra, vernisáž výstavy: O osobnostech Církve
československé (husitské) v letech 1939-1989, Ústředí církve Československé
(husitské), Dejvice, Praha,
 23. října 2014 zahájení výstavy Hlasy svobody v prostorách CEBB v německém
Schönsee, kterou připravil ÚSTR ve spolupráci s Českými centry. Součástí zahájení
byla i debata, ve které na pozvání ÚSTR vystoupila L. Rakušanová a P. Tomek.
 Do 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
T. Hudeček a K. Schwarzenberg. Výstava bude pokračovat na zámku Loučeň, kde se
veřejnosti slavnostně otevře dne 17. listopadu 2014.
 4. listopadu 2014, převezení výstavy Pohledy 1989 z knihovny Vrdy na Gymnázium
Jaroslava Heyrovského v Praze, kde setrvá do konce prosince.
 5. listopadu 2014, slavnostní zahájení výstavy Praha objektivem tajné policie
v prostorách Muzea Genocidy ve Vilniusu. Výstavu zorganizoval ÚSTR ve spolupráci
s velvyslanectvím ČR v Litvě.
 6. listopadu 2014, zahájení výstavy 1989 na piazzettě Národního divadla, kterou
připravil ÚSTR ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, o.s. Post Bellum
a Městskou částí Praha 3. Po skončení výstavy při Národním divadle bude výstava
pokračovat od 24. listopadu 2014 na náměstí Jiřího z Poděbrad.
 7. listopadu 2014, zahájení výstavy Diktatura vs. naděje v Muzeu Boskovicka.
 7. listopadu 2014, Karina Hoření, Vojtěch Ripka, výstava Občanské vlny, Sametové
centrum Praha,
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
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v průběhu července, srpna a září fotil portréty laureátů a nominovaných. V současné
době probíhá ze strany OE koordinace mezinárodních partnerů Cen, laureátů a
nominantů.
 říjen – prosinec 2014, Jan Dvořák, Adam Hradilek, výstava: „Podkarpatská Rus za
druhé světové války“, autorem výstavy je Vojenský historický ústav v Praze, ÚSTR
poskytl materiály, Užhorod, Ukrajina,
 24. 10. 2014, Vojtěch Ripka, přednáška: „Communist legacies in Czech Politics“
vedená v anglickém jazyce pro studenty, SIT World Learning (15 osob),
 24. 10. 2014, František Stárek, přednáška s projekcí filmů v pořadu „Krev na
klávesách“ (Filip Topol), klub Nachtasyl, Wien, Rakousko,
 6. - 9. 11. 2014, David Svoboda, referát: „Sowjetische Partisanen in Wolhynien und
der polnish-ukrainische Konflikt“ na mezinárodní konferenci: „Partisanenund
Aufstandsbewegungen während des Zweiten Weltkriegs“, Bad Wiessee, Německo,
 9. - 14. 11. 2014, Jan Dvořák, Adam Hradilek, archivní výzkum týkající se tématu:
„Perzekuce čs. občanů v SSSR“ v archivu v Kyjevě, Ukrajina,
Publikační činnost
Periodika, sborníky, informační brožury


Vyšla revue Paměť a dějiny III/2014



Tiskne se odborný časopis Securitas Imperii II/2014



Probíhá příprava revue Paměť a dějiny IV/2014



Probíhají redakční práce na 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



Tisknou se metodické publikace projektu D21

Knižní publikace


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

V uplynulém období publikováno v souvislosti se svými projekty 13 zaměstnanců:


Milan Bárta
 „Ve službách strany. Hlavní výbor KSČ na Federálním ministerstvu vnitra
ČSSR v roce 1989“, Paměť a dějiny 3/2014,



Petr Blažek
 „Happeningem proti totalitě. Společnost za veselejší současnost v roce 1989“,
Paměť a dějiny 3/2014,
 „´Opuštění republiky´. Devět dokumentů k odsouzení Karla Kryla v roce
1975“, Paměť a dějiny 3/2014,
 anketa: „Rok 1989 pohledem historiků“, Paměť a dějiny 3/2014,



Martin Jindra
 „Tři osobnosti vojenské duchovní služby Církve československé (husitské)“,
brožura vydaná k 11. 11. 2014 na Den válečných veteránů,



Jan Kalous
 „Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1970-1989.
ÚSTR hostil kolokvium o novodobé historii“, Paměť a dějiny 3/2014,
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 recenze na publikaci: „Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly
parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989“ –
druhý díl (ŽÁČEK Pavel),


Jaroslav Najbert
 „Barbarstvo ducha. Vědecko-didaktický seminář v Bratislavě 19. - 20. září
2014“, Paměť a dějiny 3/2014,



Jaroslav Pinkas
 „Národní identity ve škole. Letní škola pro učitele, Praha 28. - 29. srpna 2014“,
Paměť a dějiny 3/2014,



Petr Placák
 úvod pro Paměť a dějiny 3/2014,
 rozhovor: „Vztek, stud a opovržení. S filozofem a někdejším
východoněmeckým disidentem Wolframem Tschichem o životě v reálném
socialismu“, Paměť a dějiny 3/2014,
 „Totalitní komiks. Ideologické umění mezi modernou a antimodernou“,
Paměť a dějiny 3/2014,



Vojtěch Ripka
 „Československo v letech 1945/1948-1989. Česko-slovenský seminář, Liberec
21. - 22. srpna 2014“, Paměť a dějiny 3/2014,



Jaroslav Rokoský
 „´Válovky´- duše dvojčat. Originální a svérázné umělkyně z dělnického
Kladna“, Paměť a dějiny 3/2014,



Martin Valenta
 „Projekt Dějepis v 21. století“, Paměť a dějiny 3/2014,



Tomáš Vilímek
 „Zaostřeno na Prahu. Československé události let 1988-1989 pohledem Stasi“,
Paměť a dějiny 3/2014,



Stanislava Vodičková
 „Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat. Devadesát let P.
Bohumila Koláře“, Paměť a dějiny 3/2014,



Pavel Zeman
 „Vzpomínka na Roberta Kuwalka“, Paměť a dějiny 3/2014,
 „Polský protinacistický odboj. Zemská armáda. Polský podzemní stát a
povstání ve Varšavě 1943 a 1944“, Paměť a dějiny 3/2014,

Aktualizace internetové stránky ÚSTR http://www.ustrcr.cz/ (23. 10. – 7. 11. 2014)
 Rada Ústavu (http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu)
o zvukový záznam 13. jednání Rady
o Informace o činnosti za období od 25. 9. do 22. 10. 2014
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o Zápis z 12. jednání Rady ÚSTR
 Vědecká rada (http://www.ustrcr.cz/cs/vedecka-rada-ustavu)
o Zápis z 1. jednání Vědecké rady (15. 10. 2014)
 Publikace (http://www.ustrcr.cz/cs/publikace)
o Film a dějiny 4. Normalizace http://www.ustrcr.cz/cs/sborniky#fad04
o Paměť a dějiny 3/2014 http://www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny-2014#pad32014
 Zprávy ze zahraničních služebních cest (http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-zezahranicnich-sluzebnich-cest)
o 21. 10. 2014, Slovensko, Maďarsko; Fografování vítězů ceny Paměti národa
pana Antona Srholce a Jánose Knediho ; Zpráva ze zahraniční služební cesty
o 19.–20. září 2014, Slovensko; Reprezentace ÚSTR na vědecko-didaktickém
semináři Barbarstvo ducha, prezentace nových vzdělávacích DVD slovenské
učitelské a didaktické veřejnosti; Zpráva ze zahraniční služební cesty
o 25.–26. září 2014, Rakousko; Naložení, převoz, ínstalace a vernísáž výstavy
Králové Šumavy; Zpráva ze zahraniční služební cesty
o 27.8.–5.9.2014, Austrálie; Převoz, instalace a uvedení výstavy Praha očima
tajné police, rozhovor s pamětníkem, přednáška na filmovém festivalu
věnovaném 25. výročí pádu komunismu v Evropě; Zpráva ze zahraniční
služební cesty
 Nabídka vzdělávacích kursů pro učitele:
o E-learningový kurz Dějepis a rodinná paměť pro učitele z Plzeňského kraje
http://www.ustrcr.cz/cs/e-learning
o 14.11.2014 – 1989: Kontinuity a diskontinuity
o 28.11.2014 – Sociální inovace za časů komunismu
 Výstavy http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy
o Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války (Schönsee,
23.10.–23.11.2014)
 Konference
o Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 04.12.2014)
o Kontexty 17. listopadu (Praha,Filozofické fakulty UK,

13.11.2014)

 Poskytování
informací
dle
zákona
č.
106/1999
Sb.
(http://www.ustrcr.cz/cs/poskytovani-informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb)
o Dne 24. 9. 2014 obdržel Ústav žádost pana A. P. o poskytnutí informací
obsahující týkajících se bývalé ředitelky Ústavu. Ústav žádosti částečně
vyhověl a informace v zásadě poskytl. Odpověď USTR 679-2/2014
o Dne 22. 9. 2014 obdržel Ústav žádost pana A. P. o poskytnutí informací
obsahující celkem 25 dotazů strukturovaných do 7 hlavních bodů. Ústav
žádosti částečně vyhověl a většinu požadovaných informací poskytl. Odpověď
USTR 671-3/2014
o Dne 18. 8. 2014 Ústav obdržel další žádost pana A.P. týkající se zejména
digitalizace, které bylo částečně vyhověno. Odpověď USTR 573-3/2014
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 Přednášky a semináře (http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr)
o 11.11.2014 – Cáry starých filmů
 Aktualně (http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne)
o Výstava „Vlny. Občanské aktivity před rokem 89“ (7.11.2014)
o Prezentace knihy Migrace 1982 (10.11.2014)
o Pozvánka na promítání Cáry starých filmů (11.11. 2014)
o Mezinárodní konference Kontexty 17. listopadu (13.11.2014)
o Výstava Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války je k
vidění v bavorském městečku Schönsee (23.10.-23.11.2014)
o Film a televize v době tzv. přestavby (4.12.2014)
 Nabídka nepotřebného majetku (http://www.ustrcr.cz/cs/nabidka-nepotrebnehomajetku)
o Nabídka nepotřebného movitého majetku, 9. října 2014 (USTR-467-5/2014)
Ostatní


23. 10. – 12. 11. 2014, Petr Blažek, vedení facebookové stránky časopisu Paměť a
dějiny: 754 fanoušků, 11 příspěvků ve sledovaném období,
viz https://www.facebook.com/pametadejiny



29. 10. 2014, Vojtěch Ripka, veřejná konzultace k Metodice hodnocení výzkumu,
Hlávkova kolej Praha,



4. 11. 2014, Jan Machala, provádění exkurze zahraničních studentů v ÚSTR,



10. 11. 2014, Jaroslav Pinkas, účast v porotě na studentské soutěži Národní kronika,
pořádaná památníkem Lidice.



11. 11. 2014, Petr Blažek, vzpomínkový večer na Demokratickou iniciativu, účastníci
diskuse: předseda KOD a někdejší tajemník DI Bohumil Doležal, místopředseda DI
Karel Štindl, historik Petr Blažek a signatář Charty77, disident a politik Luboš
Dobrovský viz http://www.top-az.eu/kdo-jsme/akce/?akce=vzpominkovy-vecer-nanezavislou-skupinu-demokraticka-iniciativa-63

Orální historie


10. 11. 2014, Martin Tichý, rozhovor s pamětníkem (Ing. Hromádko, roč. 1924),
Litvínov,

Grant D21
 Martin Valenta
 řízení projektového týmu Dějepis ve 21. století (D21), který se zabývá řešením
grantu OP VK,
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 v rámci D21 bylo koordinováno plnění všech klíčových aktivit (KA) a dalších
závazků vůči MŠMT,
 dokončení 6. půlroční Monitorovací zprávy pro MŠMT, podána 5. Žádost o
podstatnou změnu na MŠMT,
 vylisování DVD: Dějiny ve škole, zabezpečení veřejné zakázky pro tisk dvou
metodik (v součinnosti s Odborem edičním) – dodavatel byl řádně vybrán,
 bylo pokračováno plnění a koordinace klíčových aktivit:
 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),
 uveřejnění článku „Projekt Dějepis ve 21. století“, Paměť a dějiny 3/2014,
 realizace veřejné zakázky na tisk metodik dle metodik ÚSTR a OPVK
v součinnosti s Odborem edičním.
 Václav Adámek, Jana Černá, Kamil Činátl, Karin Hoření, Anna Macourková,
Jaroslav Najbert, Petra Petříková, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Martin
Valenta
 dokončení 6. půlroční Monitorovací zprávy pro MŠMT,
 tvorba Žádosti o platbu pro MŠMT,
 Jaroslav Najbert, Hana Havlůjová
 obsahové dokončení metodiky: „Paměť a projektové vyučování v dějepise“
(KA03),
 Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas
 obsahové dokončení metodiky: „Dějiny ve filmu“ (KA05),
 Jiří Maha (externista)
 dokončení grafického zpracování metodik (KA03 a KA05).
 Anna Macourková
 jazyková korekce metodik,
 Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Martin Valenta
 dokončení produkce vzdělávacího DVD: „Dějiny ve škole“ (KA01), nyní je
v procesu vylisování,
 Petra Petříková, Martin Valenta
 podání Žádosti o podstatnou změnu na MŠMT,
 součinnost v realizaci povinného auditu projektu OPVK,
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Vystoupení zaměstnanců ÚSTR v médiích
 Libor Svoboda
 27. 10. 2014, rozhovor na téma Jak probíhal 28. říjen v Praze roku 1939,
ČRo Plus, 17:10 Den podle…
 28. 10. 2014, vystoupení v reportáži Co se událo 28. října 1989 v Praze?,
TV Prima, 18:55 Zprávy
 1. 11. 2014, zmínka v souvislosti s besedou Příběhy bezpráví, Kutnohorský
deník, str. 3
 1. 11. 2014, vystoupení v reportáži Zelená stokorunou s prvním dělnickým
prezidentem, TV Prima, 18:55 Zprávy
 7. 11. 2014, vystoupení v reportáži Jaký byl Gustáv Husák?, TV Prima,
18:55 Zprávy
 7. 11. 2014, vystoupení v příspěvku Německo slaví pád berlínské zdi,
TV Prima, 18:55 Zprávy
 9. 11. 2014, vystoupení v příspěvku k výročí tragické nehody Balt-Orientu,
ČT 1, 19:00 Události
 Petr Blažek
 23. 10. 2014, rozhovor o filmu: „Pavel Wonka se zavazuje, Český rozhlas Plus,
viz http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/pavel-wonka-agentem-stbrudinska-nepochopila-zakladni-problematiku-vykladu-tvrdi-historik--1411910
 24. 10. 2014, rozhovor o filmu: „Pavel Wonka se zavazuje”, internetový portál
Aktuálně.cz, viz http://video.aktualne.cz/dvtv/historik-o-vedome-spolupraciwonky-s-stb-nemuze-byt-rec/r~66a86acc5b9111e49bec0025900fea04/
 24. 10. 2014, vystoupení v dokumentu: „Andělské vlasy” v cyklu: “Fenomen
Underground” (rež. Jiří Fiedor), ČT Art,
viz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10419676635-fenomenunderground/413235100221014-andelske-vlasy/
 25. 10. 2014, vystoupení v pořadu: „Vraťte nám vlasy” v cyklu: “Historie.cs”,
ČT 24, viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historiecs/214452801400026-vratte-nam-vlasy/video/
 28. 10. 2014, vystoupení v pořadu: „Vraťte nám vlasy” v cyklu: “Historie.cs”,
ČT 24, viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historiecs/214452801400026-vratte-nam-vlasy/video/
 1. 11. 2014, vystoupení v pořadu: „Vraťte nám vlasy” v cyklu: “Historie.cs”,
ČT 24, viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historiecs/214452801400026-vratte-nam-vlasy/video/
 Jan Dvořák
 1. 11. 2014, reportáž o osudech M. Vegha, Události ČT,
 Tereza Mašková
 8. 11. 2014, rozhovor o tvorbě databáze projektu: „Databáze usmrcení osob na
státní hranice 1948-1989“ pro pořad Ranní vysílání, Český rozhlas Plus,
 František Stárek
 7. 11. 2014, propagace cyklu „Fenomén underground“ pro pořad Sama doma,
ČT Ostrava,
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AVIZO



26. 11. 2014, Petr Kopal, seminář: „Neonormalizace“, kino Mat,
4. 12. 2014, Petr Kopal, seminář: „Film a televize v době tzv. přestavby“, ÚSTR,
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