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Váženýpan~

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen Ústav) jako povinný subjekt dle
ustanoveni § 2 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržel dne 29.
dubna 2013 Vaši žádost o

1. objasněni, kdo se podilí na dokumentačním projektu Underground a jakou měrou

Ci externi pracovnici, odkdy dokdy);
2. předložení výkazu ~ráce pracovníků zařazených k řešeni dokumentace

undergroundu v rámci USTR;
3. vyjmenováni připadli proplacení financí na externí práce, materiál či podobné

výlohy (komu, kolik, za co, v jakém období);
4. vyjmenováni, jaké konkrétní výstupy vytvořilo tohoto oddělení - v které době co;
5. předložení všech žádosti tohoto oddělení na předložení archiválií od ABS (archivní

číslo, název materiálu, případnč další specifikum);
6. vyčíslení, kolík za jednotlivé roky a první čtvrtletí tohoto roku pobíralí

zaměstnanci zařazení do tohoto oddělení hrubou a čistou mzdu a jaké byly
případné výdaje zvláštních finančních prostředků ve fonnč odměn a podobného
ohodnocení;

7. sděleni, jaké jsou další plány tohoto oddělení (co, dokdy).

Ústav se k dotazům vyjadřuje následovně:

1. Na dokumentačním projektu Underground se podílí:
Bc. František Stárek
PhDr. Martin Valenta, Ph.D.
Doc. Ladislav Kudrna, Ph.D.
PhDr. Martin Machovec

Mgr. Pavel Ptáčník

úvazek 1,0 (1.1.2009-)
úvazek 0,3 (1.3.2012-)
úvazek 1,0 (1.1.2013- )
DPČ 14.12-21.12.2009,
I. 1.-30.9.2009,
15.3.-15.6.2010,
DPP 14. 12.-21. 12.2009
DPP 2. 1.2009-31.12.2009



2. Vyžádanou informaci Ústav v souladu s § II odst. 1 a) zákona 10611999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, neposkytuje.

3. Náklady na extemí práce, materiál či podobné: Náklady na Hnědou knihu o
procesech s českým undergroundem za tisk činily 115 692 Kč včetně DPH. Za
2 recenzní posudky bylo vyplaceno celkem 7000 Kč. Dále za přípravu rejstříku

bylo zaplaceno 10 000 Kč na fakturu.

4. výstupy projektu Underground byly:

Titul výsledku . datum vytvoření

seminář (+ písemné podklady)

František Stárek, Martin Machovec, Pavel Ptáčník. Trever Hagen a Petr Blažek 4.12.2008

Prameny k historii českého undergroundu, ÚSTR, Siwiecova

přednáška a beseda

O samizdatovém časopisuVakua 15.12.2008

Gymnázium Jablonec nad Nisou

Česká televize - I, 19.00 Události

rozhovor 5.12.2008

Prezentace digitalizované verze časopisuVokno

Český rozhlas - Rádio 7, program y ruštině - rozhovor
20.12.2008

Hcropnsecxne nporynxa - «OKHO» n llelllCKHn caxnnnar

František Stárek, Martin Machovec - Objeveni původního dokumentu k událostem v Českých
10.2.2009

Budějovicích 30.3.1974, identifikace autora a zpřístupnění na webových stránkách ÚSTR

Český rozhlas 6 (účastník diskuse)

Natáčení pořadu Kulatý stůl na téma Vyrovnání se s totalitní minulosti 5.2.2009

(odvysílán 8.2.2009)

Česká televize 1 (spolupráce ph natáčení)
16.2.2009

Odvysílán pořad Případ Bojanovice z cyklu Tajné akce StB

František Stárek.Martin Machovec

Doplňováníwebové stránky projektu Historie českého undergroundu Výčet a obsahy
undergroundových sborníků. http://www.ustrcl'.cz!cs/historie-ceskeho-undergroundu

Dokončen rozhovor s Pavlem Zemanem (délka záznamu - 3 hod.) 14.3.2009

První část rozhovoru s Jaroslavou Kukalovou (délka záznamu - 1 hod.) 16.3.2009

Česka Třebová, divadlo Exil, úvodní slovo ke hle Václava Havla Audience. 13.3.2009

František Stárek - natáčení pořadu pro Televisión Espaňola 17.3.2009

František Stárek - rozhovor v The Prague Post 25.3.2009

František Stárek, PřemekFialka
28.4.2009

Natáčení výpovědi pamětníka - Jindřich Tokštcjn

Přednáška Historie českého undergroundu, klub Modrý trpaslík Česká Třebová, 28.4.2009

Přednáška s ukázkami pod názvem "Když se mění modus hudby, třesou se hradby měst", veletrh Svět
16.5.2009

knihy
Stárek, Ptáčník, Navrétil-. přednáška Bojanovice 1976 - festival druhé kultury, klub Velbloud C'eské

22.5.2009
Budějovice

Rozhovor na téma ,,.20 let od soudního líčení" pro Zpravodaj města Ústí nad Orlicí 16.5.2009



Přednáška na téma "Historie sk-upin)' Plastic People" spojená s projekci dobových fotografii a
5.6.2009

dokumentárních filmů, Kvasiny ~ klub Zlatý sud

Květa a Jan Princovi - týká se života v jejích domech v severních Čechách, které totalitní režim
"0.7.2009

vyvlastnil (Rychnov II Děčína,Robeč a Mastýřovice)

Lída Homolová o životě a represích v domě rodiny Homolových v Podhájí II Poličky 21.72009

Stanislav Pitaš Guma o životě a represích v jeho domě v Šonově II Broumova 22.7.2009

Milan Frič Fricek a Miroslav Polák Hurvínek - o životě a represích proti komuně ve Skalici tl
23.7.2009

Hrochova Týnce
Jaroslava Sabáěková Špička - o životě a represích v otevřeném undergroundovém domě ve

24.72009
Václavovicích II Liberce

David Vaněk - o životě a represích undergroundového domu v Mšeně II Jablonce 24.7.2009

Rozhovor o časopisu VOKNO - vznik, výroba, distribuce a konspirace - New Tang Dynasty
25.7.2010

Televisicn (NTDTV)

Přednáška s ukázkami •.Plastic People v dokumentárních filmech' na festivalu Trutnov 21.8.2009

Přednáška s ukázkami .Zakázanl zpěváci z Nové Visky" na festivalu Trutnov 22.8.2009

Seminář (+ písemné podklady)

František Stárek, Martin Machovec, Pavel Ptáčník, Pavel Navrátil 2.4.2009

Bojanovice 1976 - festival druhé kultury, ÚSTR Siwiecova

Seminář (+ písemné podklady)

František Stárek, Martin Machovec, 25.6.2009

České Budějovice 1974 - bigbít obuškem. ÚSTR Siwiecova

Seminář (+ písemné podklady)

František Stárek.Martin Machovec, Pavel Navrátil, Petr Rezek, Jakub Schulz 8.10.2009

Muž č.I českéhoundergroundu e- 65 let života Ivana Martina Jirouse, ÚSTR Siwiecova

Přednáška "Samizdat proti totalitě" spojená s besedou k témaruGymn. Broumov 13.10.2009

Přednáška "Samizdat proti totalitě" spojená s besedou k tématu, Gymn. Náchod 14.10.2009

Příprava exponátů a referát ph vernisáži výstavy "Samizdat", zámek Broumov 15.10.2009

Referát při vernisáži výstavy "Pocta Mngorovi", Jiří Sozanský, Muzeum policie Praha 29.10.2009

Přednáška s projekcí dokumentámlch filmů "Cáry sterých filmů", rest. U Ivety, Teplice 6. I 1.2009

Seminář (+ písemné podklady)

František Stárek, Martin Machovec, 7.11.2007

České Budějovice 1974 - bigbít obuškem, České Budějoviceklub Solnice

Seminář (+ písemné podklady)

František Stárek, Pavel Ptáčník, I I.I 1.2009

Bojanovice 1976-festival druhé kultury, Měst. knihovna Políčka

Přednáška "Samizdat proti totalitě" spojená s besedou k tématu ,Gymnázium Políčka 12.I 1.2009

Přednáška s projekcí dokumentárních filmů "Cáry starých filmů", klub Nn Rampě, Jablonec 16. I 1.2009

Komentované promítání dokumentárních filmu pod názvem "Cáry starých filmů", Klubovna U
3.12.2009

Nercpilů, Praha 8

Přednáška o samizdatu, střední škola - Waldorfské lyceum, Praha 4 15.12.2009

Pořad o událostech v Rudolfově z 30.3.1974, Český rozhlas, České Budějovice 27.11.2009

Úvodní slovo II příležitostivernisáže .Pocta L M. Jirousovi", klub Modrý trpaslík, Česká Třebová 9.1.2010

Komentované promítáni dokumentárnich filmů pod názvem "Cáry starých filmů", Městské kino,
12.1.2010

Heřmanův Městec

Přednáška s diskusí k dokumentárnímu filmu .New Czech Woodstock", Klub Na Rampě, Jablonec nad
18.2.2010

Nisou



Přednáška s projekci dokmueniámich filmů "Cáry starých filmů", restaurace Ne Klnnka. Praha 5-
25.2.2010

Radlice.
Rozhovor pod názvem .Disident, mánička řl vydavatel undergroundového časopisuVokno", časopis

4.2.2010
Reflex

Natáěení pořadu "Krásný ztráty" s Michalem Prokopem, CT 10.2.2010

Pořad "Večer českého undergroundu" (Jirous - básně, Vokatá - písně, Stárek - přednáška Historie
20.3.2010

českého undergroundu), Miklub Vysoké Mýto

Přednáška v rámci tématu média a propaganda "Samizdat v totalitním režimu", Gym. Jana Keplera, Na
23.3.2010

Pohcřelci, Praha

Zxpřednáška "Samizdať\ GYIll, Jablonec 24.3.2010

Přednáška s promítáním dokumentárních filmů pod názvem "Cáry starých filmů", klub Nachr asyl, pro
26.3.2010

Kultumí středisko ambasády ČR, Vídeľí, Rakousko

Rozhovory pro článek .Máničky ze severu po třiceti letech", Mladá fronta, Sedmička 10.3.2010

Natáčení upoutévek pro seminář "Bigbeat obuškem" Y Českých Budějovicích, rádio Beat 22.3.2010

Řeč při odhalení pamětnídesky na restauraci Na Americe, České Budějovice-Rudolfov 3.4.2010

Přednáška s promítáním dokumentárních filmůpod názvem "Cáry starých filmů'', restaurace Na
3.4.2010

Americe, České Budějovice-Rudolfov

Beseda .Literární tvorba subkultury" s autorským čtením povídek, Věznice Valdice 12.4.2010

Literárně-historickápoznámka k dějinám českého undergroundu v pořadu písní a básní Dáši Vokaté a
19.4.2010

Ivana Martina Jirouse v rámci 23. festivalu českých filmů, Plzeň

Přednáška s promítáním dokumentárních filmů pod názvem "Cáry starých filmů" v rámci 23. festivalu
20.4.2010

českých filmů, Plzeň

Anotace pořadu "Cáry starých filmů", katalog 23. fe-stivalu českých filmů, Plzeň 16.4.2010

Konzultace ke scénáři seriálu "Povídej" o roce 1976, Česká televize 29.4.2010

Naráčeni por-adu "Neznámí hrdinové", Česká televize 7,- 10.4.2010

Rozhovor k pořadu "Cáry starých filmů", Český rozhlas 3 -Vltava 13.4.2010

Rozhovor k pořadu: .,Cáry starých filmů", ČTK 13.4.2010

Rozhovor "Underground jako krásné ghetto", Deník 23. filmového festivalu, Plzeň 15.4.2010

Rozhovor o dokumentárních filmech z historie českého undergroundu pro pořad "Bublinky filmového
19.4.2010

festivalu", Česká televize

Rozhovor "Underground zažívá renesanci", NfF Dnes 20.4.2010

Rozhovor o projektu .Historie českého undergroundu". Media-fax (internetová agentura) 22.4.2010

Přednáška o samizdatu - Gymnázium Aš 6.5.2010

Konzultace ke scénáři o událostech v roce 1976 (případ Plastic People) pro seriál: "Povídej", ČT do 23.5.2010

Beseda o samizdatu, Základní škola Klášterec nad Orlici 21.5.2010

Přednáška s promítáním dokumentámich filmů pod názvem "Cáry starých filmů", M-klub, Vysoké
21.5.2010

Mýto
Přednáška s promítáním dokumenrárnich filmů pod názvem "Cáry starých filmů", klub Sta!")' pivovar,

E5.2010
Studená
Přednáška s promítáním dokumentárních filmů pod názvem "Cáry starých filmů", klub Nůdražka,

5.6.2010
Praha 6

Přednáška s promitáuim dokumentámich filml'! pod názvem "Cáry starých filmů", Kulturní a
10.6.2010

společenské centrum Fiducia, Ostrava

Přednáška s promítáním dokumenrárnich filmů pod názvem "Cáry starých filmů", Kulisárna. Divadlo
19.6.2010

Chomutov
Přednáškas promítáním dokumentárních filmů pod názvem "CálY starých filmů", Festival nu mlejně,

2.7.2010
Meziříčko

Přednáška s promítáním dokumentárních filmů pod názvem "Cáry starých filmů", klub Zlat}'
S.7.2UlO

jednorožec. Klatovy



Přednáška s promítáním dokumentárulch filmů pod názvem "Cáry starých filmů". Festival Rankovice 9.7.2010

Rozhovor s pamětníkem Jiřím Fjedorem pro knihu ,..Baráky - souostroví svobody", Jeseníky 19.7.2010

Poskytnutí rozhovoru o procesu se skupinou Plastic People, ČT 21.7.2010

Rozhovor S pamětníkem Karlem Vojákem z New Yorku, Praha 4.8.2010

Přednáška a moderováni pořadu Underground žije (promítání dokumeutámích filmů, křest knihy
28.8.2010

"Vraťte nám vlasy" - autoři Pospíšil, Blažek, živé ukázky hudby), festival Trutnov

Prezentace připravovaných knih (Hnědá kniha českého undergroundu a "Baráky - souostroví
12.8.2010

svobody"), pro internetový server MF Dnes

Rozhovor s pamětníky Jaroslavou a Martinem Janíčkovými pro knihu .Barúky - souostroví svobody",
9.10.2010

Kosoř

Rozhovor s pamětníkem Ivanem NI. Jirousem pro knihu ,.Baráky- souostroví svobody", Praha 20.10.2010

Rozhovor s pamětníkem Milanem Knížákem pro knihu ..Baráky - souostroví svobody", Praha 27.10.2010

Přednáška s projekcí doknmenrámlch filmů "Cáry starých filmů", klub Bouda, Žacléř 23.10.2010

Beseda k filmu .Plastic People of the Uníverse't.Škola pohostinství a společného stravováni Praha
2.11.2010

(Člověk v tísni - Přfběhy bezpráví)

Beseda k filmu .Plastic People of the Universe", Keplerovo gymnázium, Praha (Člověk v tísni -
2.11.2010

Příběhybezpráví)
Beseda k filmu .Plastic People af the Unlverse'', Bisk-upské gymnázium, Hradec Králové (Člověk v

3.11.2010
tísni - Příběhy bezpráví)
Beseda k filmu ..Plastic People of the Universe'', Gymnázium Karlín. Praha (Člověkv tísni - Příběhy

4.11.2010
bezpráví)

Přednáška o Karlu Soukupovi, součást Česko-slovenskéhovečera, Na Neklance,Praha-Radlice 4.11.2010

Přednáška s projekcí dokumentárních filmů "Cáry starých filmů", Bílý dům, sál Břetislava Bakaly,
7.11.2010

Bmo

Přednáškas projekcí dokumentárnřchfilml! .,Cáry starých filmů", Gymnázium Svitavy 9.11.2010

Beseda k filmu .Plastic People of the Universe", ZŠ Kaplického Liberec 10.11.2010

Rozhovor s pamětnici Olgou Rychtařovoupro knihu •.Baráky- souostroví svobody", Praha 13.10.2010

Článek "Spodní proudy živé [mrtvé", časopis .iušl a vitr" č. 9. 2010 1.9.2010

Článek "Underground - to be continued...", časopis "uši a vítr" č. 9, 20 lO 1.9.2010

Článek "Jak se rodí ďáblové", časopis "uši a vítr", č, 10,2010 1.10.2010

Beseda k filmu .Plastic People of the Universe", Gymnázium Helichova, Praha 1l.l1.201O

Přednáška s projekcí dokumentámich filmů "Cáry starých filmů", Divadelní klub Polička 12.11.2010

Přednáška "Samizdat v totalitním režimu", Gymnázium Polička 12.11.2010

Přednáška s projekcí dokumentárních filmů "Cáry starých filmů", restaurace v obci Panenská Rosička 13.11.2010

Příspěvek .,Umění a umělci jako nepřátelé státu" na konferenci "Hranice mezi východem a východem"
18.11.2010

Possneck, Něruěcko

Natáčeni dokumentace k pořadu o výtvarném doprovodu hudebních vystoupení. Česká televize
5.1.2011

(cyklus Kultura dnes)

Přednáška .Samizdat proti totalitě" spojená s besedou k tématu, Gymnázium Mariánské Lázně 14.1.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů" Klubu RC Morrison v Mariánských Lázních 14.1.20l!

Účast v pořadu "Cesta do kriminálu a zpět", klub Bore, Brno 20.2.20l!

NatáčenípořaduKosmopolitan. O historii a současnosti českého undergroundu. Česká televize 2 5.2.20l!

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Klub Zkušebna, Žatec 19.2.2011

Přednáška "Samizdat proti totalitě" spojená s besedou k tématu, Gymnázium Plzeň 21.3.2011

Přednáška s projekci filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Městská 'knihovna, Praha 2 L3.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu ,.Cáry starých filmů", AC klub Hradec Králové 14.4.20l!



Přednáška "Samizdat proti totalitě" spojená s besedou k tématu, Gymnázium Parbubice 15A.l011

Přednášku "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium Ostrov I1l.1d OhN ISA.l011

Přednáškas projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Akademie výtvarných umění, Praha. (viz
3.5.1011

Lidové noviny, 6.5.20 ll, str. 8, čl. Národní dědictví si vygoogluj)

Beseda se studenty Akademie výtvarných umění k předchozí přednášce a o časopisu Vokno 4.5.1011

Vyšla kniha F. Stárek. 1. Koster: Barák')' - souostroví svobody, náklad. Pulchra ve spolupráci S ÚSTR 13.5.2011

Přednáška ..Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Víceleté gymnázium, ZS nám Curieových,
IS.5.1011

Praha I

Přednáška s promítáním dokumentárních filmů pod názvem "Baráky - souostroví svobody", klub
20.5.2011

Nacht asyl a Kulturní středisko ambasády ČR, Vídeň, Rakousko

Rozhovor pro časopisHaluze (Ústí nad Labem) 17.6.2011

Beseda se studenty Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. k jejich projektu "Případ Přeštice'' S.6.101l

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů" , Městská knihovna, Rožnov pod Radhoštěm 23.6.2011

Natáčení v České televizi; pořad "Oríginální videojoumal" 2S.6.101l

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Pension Keramika - Osvračín 6.7.2011

Přednáška s projekcí filmu v pořadu "Cát)' starých filmů", Festival nezávislé a alternativní scény
S. 7. 2011

-Rankovice

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Festival Lomeček II Domažlic 30.7.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Klub Svíce Křepice II Hustopeč 12.S.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Festival Trutnov 19.5.201l

Přednáška a beseda o knize Baráky - souostroví svobody, Městská knihovna Polička 5.10.2011

přednáška pro švédské studenty o samizdatu a Chartě 77. následná beseda, ÚSTR 15.10.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Divadlo Louny 31.10.2011

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti, Gymnázium Luhačovice 3.11.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", klub Sokolka, Luhačovice 3.11.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Divadlo Archa, Praha 5.11.1011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filml}", SIř. škola sdělovací techniky, Praha 1,
7.11.2011

Panská 3

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti, Gym. Praha 2, Botičská 1 9.11.2011

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhybezpráví společnosti, Gymnázium Polička 9.11.2011

Hostem pořadu .,Underground včera, dnes II zítra", Městská knihovna, Praha 14.11.2011

Přednáška a beseda ke knize "Baníky - souostroví svobody", klub Modrý trpaslík, České Třebová 18.11.2011

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti, Gymnázium Pardubice 21.1 1.201 l

Beseda s žák'}' v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti, Základní škola Olešská Praha 10 24.11.2011

Přednáška a beseda ke sbírce Magorovy labutí písně, klub Maštal. Náchod 26.11.2011

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti, SOU - U Krbu 45/521, Praha 10 2S.11.2011

Improvizovaný pořad a beseda .Rozloučeut s Mngorem", Divadlo hudby, Olomouc 6.12.10 II

Seminář ke knize "Baráky - souostroví svobody", co v knize nebylo, restaurace Nad Viktorkou,
15.12.2011

Bořivojova 785179, Praha 3-Žižkov

Beseda se studenty na téma .cnonualizace", Keplerovo gymnázium, Praha-Pohořelec 10.12.1011

Nntáčeni první části cyklu "Doteky undergroundu a moci", Český rozhlas 6 25.1.2012

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Klub Nový Vyšehrad, Teplice 27.\.2011

Přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium Turnov 30.\.2012

Přednáškas projekcí filmů v pořadu "Cál)' starých filmů", Klub Střelnice, Turnov 1- 31.1.2012



Konference ..Moderní dějiny - druhá kultura", Ostrava (v programu je přednáška s projekcí Fihnů v
29.2. - U.2012

pořadu "Cáry starých filml}")

Natáčení druhé části cyklu "Underground a moc" (Vlasatci 1966), Český rozhlas 6 21.22012

Přednáška"Samizdat proti totalitě" a besedu k tématu, ZŠ Bruo, v rámci MFF Cinema mundi 5.3.2012

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "CálY starých filmů", Klub Murfey v rámci Mř'F Cinerna mundi 5.3.2012

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Galerie moderního umění, Veletržní palác,
15.3.2012

v rámci Týdne Charty 77

Přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, ZŠ Vamberk 16.3.2012

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Klub Maštel, Náchod 17.3.2012

Přednáška pro studenty Gymnázia Plzeň-Slovanyspojená s prohlídkou věznice Plzaň-Bory 19.3.2012

Přednáška s projekcí filmů v pořadu I,Cárystarých filmů", soustředění aktivistů alternativních způsobů
23.3.2012

života, Holostřeli \1 Stříbra

Natáčení třetí části cyklu ..Underground ft moc" (Rudolfov II ČeskýchBudějovic, 1974), Český rozhlas
2U.2012
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Přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Waldorfské lyceum Praha 4 10.4.2012

Přednáška s filmovou projekcí a beseda k úmrtí Ivana M. Jirouse pod názvem
14.4.2012

.Vspomínka na Magora", Borová, klub Půda

Přednáška .,Charta 77 a underground" a beseda k tématu, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského.Praha
25.4.2012

I, Truhlářská 22

Konference "Charta 77 - mlčky ke svobodě" (v programu můj příspěvek "Případ Přeštice''),Plzeň 27.4.2012

Prezentace filmu Plastic People ofthe Universe na mezinárodním filmovém festivalu 5.5.2012
NEISSEFIUvlFESTIVAL Grosshennersdorf {Germány)

Natáčení čtvrté části cyklu .Lrnderground a moc" (1976, případ PP), Český rozhlas 6 21.4.2012

Přednáška o Jiřím Ganzovi, České Budějovice-Rudolfov, restaurace Na Americe 12.5.2012

Přednáška s filmovou projekcí a beseda k úmrtí I vana M. Jirouse pod názvem "Vzpomínka na
18.5.2012

Magora''.Plsek, klub Pí

Přednáška s projekcí filmů v pořadu .Slovo, film a muzika z androše'', klub Klamovka, Praha 5 23.5.2012

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", klub Tyjátr, Svitavy 1.6.2012

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", čítárna Unijazzu, Praha 1, Jindřišská 5 4.6.2012

Natáčení páté části cyklu "Underground a moc" ("procesy s Voknem"), Český rozhlas 6 29.5.2012

Přednáška s projekci filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Free klub, Kraslice 30.10.2012

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví, Gymnázium, Humpolec 7.11.2012

Přednáška s filmovou projekcí a beseda pod názvem .Vzpominka na Magora", Divadelní klub, Polička 7.11.2012

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví, Obchod akademie, Kotlářská, Brno 8.11.2012

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví, Gymnázium Ostrava-Hrabůvka 12.11.2012

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhybezpráví, Gymnázium Ostrava-Zábřeh 12.11.2012

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví, Gymnázium Česká Třebová 13.11.2012

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví, ZŠ Nádražní Česká Třebová 13.11.2012

Přednáška s projekci filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Knihkupectví Artforurn, Košice 15.11.2012

Přednáška s filmovou projekcí a beseda pod názvem "Vzpomínka na Magora", klub Sokolka,
16.11.2012

Luhačovice

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", ČinohcmÍ klub: Ústi nad Labem 18.11.2012

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhybezpráví, ZŠ Jiřiho z Poděbrad, Praha 3 27.11.2011

Vyšla kniha 1.Denčevová. F. Srarek. M. Stehlík: Tváře undergroundu, nakladatelství Radioservis ve
17.11.2012

spolupráci s ÚSTR
Prezentace knihy Tváře undergroundu a cyklu pořadů. který obsahuje vložené CD, klub Nachtasyl,

6.12.2012
Vídeň



Přednáška s filmovou projekci a beseda pod názvem"Vzpomínka na Megera". Divadlo hudby,
Olomouc

5. Z důvodu toho, že neexistuje oddělení Underground, nemohou být poskytnuty
informace o žádostech tohoto neexistujícího oddělení. Dále bych rád poukázal
na § 17 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pr-ípadě,

že žadatel chtě] veškeré žádosti oddělení zkoumání komunistické totality.

6. Z důvodu toho, že neexistuje oddělení Underground, nemohou být poskytnuty
hrubá a čista mzda tohoto neexistujícího oddělení. Dále bych rád informoval,
že plat řadového zaměstnance je osobním údajem, který Ústav může

poskytnout pouze se souhlasem zaměstnance, viz § 8a zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. "Informace týkající se osobností, projevů
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinny subjekt
poskytne jen v souladu s právními piedpisy, upravujicimi jejich ochranu"
s odkazem na zákon č. ]0112000 Sb., o ochraně osobních údajů,

7. Činnost projektového týmu se řídí platným a schváleným plánem ěinnosti, viz
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/plan-cinnosti-2013. pd f.

S pozdravem

u
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