
R tl! ústav pro studium
...-. ~ e"i totalitních režimu

Vážený pan

Praha, 7. 3. 2014
č.], USTR-168-2/2014
Počet listů: 12

ROZHODNUTí

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav") jako povinný subjekt, dle
ustanovení § 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen
InfZ), obdržel dne 17. 2. 2014 žádost pana (dále jen "žadatel")
o poskytnutí následujících informací:

1. objasnění, kdo se podílí na dokumentačním projektu Underground a jakou měrou

(i externí pracovnici, od kdy do kdy) od roku 2008 doposud;
2. předložení výkazu práce pracovníků zařazených k řešení dokumentace

undergroundu v rámci USTR. Stačí měsíční hodnocení;
3. vyjmenování v případě proplácení financi na externí práce, materiál či podobné

výlohy (komu, kolik a za co, v jakém období);
4. vyjmenování, jaké konkrétní výstupy vytvořila tato skupina - v jaké době a co;
5. předložení všech žádostí této dokumentační skupiny na předložení archiválií od

ABS (archivní číslo, název materiálu, případně další specifikum). V případě, že
nemůžete toto uvést konkrétně, uveďte alespoň statistický přehled;

6. vyčíslení kolik za jednotlivé roky pobírali zaměstnanci a externisté zařazeni ve
skupině dokumentace undergroundu hrubou a čistou mzdu, smlouvy o dílo a jaké
byly případně vydány zvláštní finanční prostředky ve formě odměn a podobného
ohodnocení;

7. vyjmenování plánů této skupiny za jednotlivé roky a do budoucna. Co, do kdy?
K tomu uveďte, jak plán dopadl;

8. vyjmenování všech veřejných diskuzí a školních přednášek uspořádaných v rámci
tohoto projektu. Kdy, kde, kolik lidí bylo přítomno.

Ústav žádost posoudil a vyjadřuje s k ní následujícím způsobem.

Ústav v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl takto:

Žádost o poskytnutí informaci se, s odkazem na ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
a § Ba InfZ, částečně zamítá. Informace se neposkytne v části 2. - výkaz práce

a měsíční hodnocení pracovníků, části 3. - odměny za vytvoření díla slovesného
a o poskytnutí licence k jeho užití, a části 6. - platy a odměny zaměstnanců.

Odůvodnění

K odmítnutí poskytnutí informací týkajících výkazu práce pracovníků zařazených k řešení

dokumentace undergroundu v rámci Ústavu a měsíční hodnocení má Ústav za to, že se
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jedná o informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům

povinného subjektu a tudíž lze jejich poskytnutí dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) omezit.

K odmítnutí poskytnutí informací týkajících se platů zaměstnanců a odměn externích
pracovníků má Ústav za to, že právo na poskytování informací, stejně tak jako právo na
ochranu osobních údajů, je ústavně zaručeným právem dle čl. 17, resp. čl. 10 Listiny
základních práva svobod. Ústav se tak při svém rozhodování o žádosti o poskytnutí
informace zabýval tím, zda zde existuje veřejný zájem na zveřejnění informací o výši
odměn zaměstnanců nebo externích spolupracovníků, a to v konkrétní podobě, ve které
tyto informace žadatel požaduje, a zda tento zájem je větší než zájem na ochraně

soukromí těchto objektů informací. Po důkladném posouzení této otázky, stejně tak jako
při podobných žádostech v minulosti, Ústav dospěl k závěru, že veřejný zájem na
poskytnutí informací nepřevyšuje zájem na ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu se
Ústav rozhodl neposkytnout požadovanou informaci. K odmítnutí žádosti o informace by
zpravidla nebylo možné přistoupit ve vztahu k veřejným funkcionářům podle ust. § 2 odst.
1 zákona Č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, tj. v případě vrcholných představitelů povinných
subjektů, reprezentantů státní (veřejné) moci. Těmito však dotčené osoby nejsou.

Údaj o výši platu v nejširším slova smyslu je typickým příkladem osobního údaje, jehož
zpřístupnění třetím osobám zasáhne do osobní sféry fyzické osoby způsobem více než
zásadním. Především se jedná o údaj, z něhož lze u většiny osob usuzovat o celkové výši
jejich příjmů, a tedy o jejich celkových majetkových poměrech. Údaje o výši platu (tedy
celkový plat včetně nárokové i nenárokové složky) konkrétních zaměstnanců je nutné
považovat za osobní údaj, jehož zpřístupnění představuje zásah do samotné podstaty
práva na ochranu osobnosti a osobních údajů ve smyslu ust. § 10 Listiny základních práv
a svobod, natolik závažným způsobem, že je ve svém důsledku jakékoliv zpřístupnění

takového údaje třetím osobám vyloučeno.

Ústav se již v předešlých letech zabýval obdobnými žádostmi ohledně poskytnutí výše
platů a vždy dospěl ke stejnému závěru, že je nutné provést test proporcionality dvou
ústavně zaručených práva zvážit převažující veřejný zájem. Nelze tedy při poskytování
informací o výši platu (nebo výši jeho složek) konkrétních osob postupovat čistě z litery
InfZ a zvláštních předpisů, jak učinil správní soud (viz. Rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu ze dne 27. května 2011 čj. 5 As 57/2010-79), nýbrž především z Ústavy a Listiny
základních práva svobod, které stojí z hlediska ústavního pořádku nad zákony. Možnost
odmítnout žádost o poskytnutí informace ohledně výše platu konkrétního zaměstnance

potvrdil i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2011, čj. 4 As 40/201-66,
když v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze
judikoval, že "v dalším lízení však může krajský soud zvážit i možnost odchýlit se od
tohoto [rozuměj 4 As 5712010-79J judikátu s ohledem na skutečnost, že v dané věci

dochází ke střetu ústavně zaručených práv na svobodný přístup k informacím a na
ochranu osobních údajů a je třeba dát na základě testu proporciona/ity prostor na
posouzení, které z těchto ústavních práv má s ohledem na skutkový stav věci přednost."

Při svém rozhodnutí se, kromě ústavněprávního rámce, Ústav opírá o ustanovení § 8a
InfZ: "Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a
osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími
jejich ochranu". Toto ustanovení odkazuje na ustanovení §§ 81 a nás! zákona Č. 89/2012
Sb. - občanský zákoník - "Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených

práv." a ust. § 10 zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
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zákonů - "Při zpracováváni osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů

neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také
dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života
subjektu údajů."

Z uvedeného je zřejmé, že při aplikaci InfZ povinný subjekt musí dbát také ust. § 5 odst. 2
zákona Č. Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

z něhož plyne oprávnění povinného subjektu zpracovávat osobní údaje, nicméně pouze
tak, aby tím nebylo dotčeno právo naochranu soukromého a osobního života subjektu
údajů.

Zaměstnanci ve veřejné správě by tak byli diskriminováni oproti zaměstnancům

v soukromé sféře. Ústav přihlédl při analýze žádosti také ke skutečnosti, že vedoucí
zaměstnanci povinného subjektu nejsou veřejně známé osoby, politici, jejichž sféra
soukromí je dle judikatury, zvyklostí a zejména s ohledem na veřejný zájem ve srovnání
s běžným zaměstnancem více přístupná.

Poskytnutí informací

ad 1.
řešitelský tým projektu Underground:
Bc. František Stárek
PhDr. Martin Valenta, PhD.
Doc. PhDr. Ladislav Kudma, PhD.
PhDr. Martin Machovec

Mgr. Pavel Ptáčník
Eduard Vacek

úvazek 1.0 (1. 1.2009 - dosud)
úvazek 0,3 (1. 3. 2012 - dosud)
úvazek 1.0 (1. 1. 2013 - dosud)
DPČ (1. 1. - 30. 9. 2009, 14. 12. - 21. 12. 2009,
15. 3. - 15. 6. 2010); DPP (14. 12. - 21. 12. 2009)
DPP (2.1. - 31.12.2009)
licenční smlouva v roce 2013

ad 3.
Náklady na Hnědou knihu o procesech s českým undergroundem za tisk činily 115 692 Kč

včetně DPH. Za dva recenzní posudky bylo vyplaceno celkem 7 000 Kč. Za přípravu

rejstříku bylo vyplaceno 10 000 Kč na fakturu.

ad 5.
Evidence žádostí na předložení archiválií od Archivu bezpečnostních složek v rámci
projektu se nevedla a nevede. Tuto informaci má k dispozici Archiv bezpečnostních složek
na badatelských listech.

ad 7.
Činnost projektového týmu se řídí platným a Radou Ústavu schváleným plánem činnosti,
který je dostupný na webu Ústavu, konkrétně na adrese http://www.ustrcr.czlcs/plan
cinnosti-ustavu. Hodnocení projektu je uvedeno ve výročních zprávách dostupných na
adrese http://www.ustrcr.czlcs/vvrocni-zprava-ustr a ve zprávě o evaluaci činnosti Ústavu,
kterou připravila vědecká rada Ústavu v roce 2013, a která je dostupná na adrese
http://www.ustrcr.czlcs/evaluace-2013.

ad 8.
Informace o veřejných diskusích a školních přednáškách uspořádaných v rámci tohoto
projektu je uvedena v části 4. Evidence přítomných se nevede.
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ad 4.
výstupy projektu v době od 4. 12. 2008 do konce roku 2012

Titul výsledku datum vytvořeni

seminář (+ písemné podklady)

František Stárek~ .Mílnin.Machovec, Pavel Ptáčnik,Trever Hageu a Petr Blažek 4.12.2008

Prameny k historii českého undergroundu,ÚSTR, Siwíecova

přednáška a beseda

O samizdatovém Časopisu Vokno 15.12.2008

Gymnázium Jablonec nadNisou

Česká televize - I, 19.00 Události

rozhovor 5.12.2008

Prezentace digitalizované verze časopisu Vokno

Česk-ýrozhlas ,- Rádio 7, programy ruštině - rozhovor
20.12.2008

Hcropmecxue nporynxu- «OKHO») B -retncxuňcaxunnar

František Stárek, Martin Machovec - Objeveni původníhcdokumeutu k událostem v Českých 10.2.2009
Budějovicích 30. 3. 1974, identifikace autoru a zpřístupnění na webových stránkách ÚSTR

Český rozhlas 6 [účasmfk diskuse)

Nntáčcní pořadu Kulatý stůl na téma Vyrovnání se S totalitníminulostí 5.2.2009

(odvysíláIlS.2.2009)

Česká televize 1 (spoluprácepfi natáčení)
16.2.2009

Odvysílán pořad Případ Bojanovice z cyklu Tajné akte StB

FrantišekStárek, Martin Machovec

Doplňování webovéstránky projektu Historie českého undergroundu Výčet a obsahy
undergroundových sborníků. http://www.ustrcr.czJcs/historie-ceskeho-uudergrOl.ll1du

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 hře Václava Havla Audience. 13.3.2009

František Stárek - natáčení pořadu pro Televisión Espaňola 17.3.2009

František Starek - rozhovor v The Prague Post 25.3.2009

FrantišekStárek. Přemek Fialka
28.4.2009

Nntáčeni výpovědi pamétnika- Jindřich Tokštajn

PřednáškaHistorie českého undergroundll, klub Modrý trpaslík Česká Trebová. 28.4.2009

Přednáška s.ukázkami pod názvem "Když se mění modus hudby. třesou se hradby měst", veletrh Svčt 16.5.2009
knihy --
Stárek. Ptáčník.Nnvrári!~ přednáška Bojanovice 1976 - festival druhé kultury. klub Velbloud Ceské " • '009!
Budějovice

ss.s.: '1
Rozhovor na téma ,.20 let od soudního líčení" pro Zpravodaj města ÚStí. nad Orlici 16.5.2009,
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Přednáška na téma .Hístorie skupiny Plastic People' spojená s projekci dobových fotografií a
5.6.2009

dokumentáruích filmů, Kvasiny - klub Zlat), sud

Květa n Jan Princovi - týká-se živora vjejich domech v severních Čechách, které rornlitnl režim
20.7.2009

vyvlastnil (Rychnov tl Děčínu, Robeč a Masrýřnvice)

Lída Homolová o životě a represích v domě rodiny Homolových v Podhájí II Poličky 21.7.2009

Stanislav Pitaš Guma o životě ::1 represích v jeho domě v Šonově u Broumova 22.7.2009

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

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

24.7.2009
Václavovicích u Liberce

David Vaněk -Q životě a represích undergroundového domu v Mšeuě li Jablonce 24.7.2009

Rozhovor o časopisu VOKNO - vznik, výroba, distribuce TI konspirace - New Tang Dynasty 25.7.2010
Television (NTDTV)
Přednáška s: ukázkami ••Plastic People v dokumentňrnich fllmech" na festivalu Trutnov 21.8.2009

Přednáška Sukázkami "Zakázan; zpěváci z NověVísky" na festivalu Trutnov 22.8.2009

Seminář (+ plscrunč podklady)

Frautišek Stárek, Martin Machovec, Pavel Ptáčník. Pavel Navrůtil . 2.4.2009

Bojanovice 1976- festival druhé kultury; ÚSTR Siwlecova

Seminář (+ písemné podklady)

František Stárek) Martin Machovec, 25.6.2009

České Budějovice 1974- bigbít obuškem. ÚSTRSiwiccova

Seminář (+ písemné podklady)

František Stárek} Martin Machovec.Pavel Navrátil.Petr Rezek) Jak-lib Schulz 8.10.2009

Muž č.I českéhoundergroundu- 651et života Ivana Martina Jirouse, ÚSTit Siwiecovn

Přednáška "Samizdat proti totalitě" spojená s besedou k tématu, Gymn. Broumov 13.10.2009

Přednáška .$amizdat proti totalírč" spojená s besedouk rématu, Gymn. Náchod 14.10.2009

Poprava exponátů a referát při vernisáži výstavy "Samizdat", zámek Broumov 15.10.2009

Referát při vernisáži výstavy ..Poc-tu. Magorovi", Jiří Soaanský.Muzcum policie Praha 29.10.2009

Přednáška s projekcí dokumentárních filmů "Cáry starých filmů", rest. U Ivety, Teplice 6.11.2009

Seminář (+ písemné podklady)

František Stárek, Martin Machovec, 7.11.2007

české Budějovice 1974· bigbít obuškem, České Budějovice klub Solnice

Seminář (+ písemné podklady)

František Stárek, Pavel Ptáčník, 11.11.2009

Bojanovice 1976 - festival druhé kultury, Mést. knihovna Polička

Přednáška .Samizdat proti totalitě" spojená s besedou k tématu, Gymnázhnn Polička 12.11.2009

Přednáška s projekci dokumentárních film-ll ..Cáry starých filmů", klub Nil Rampě, Jablonec 16.11.2009

Komentované promítáni dokumentáruirb filmů pod názvem "Cáry starých filmů", Klubovna II
3.12.2009

Netonilů. Praha S

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

Pořad o událostech "Rudolfové z 30.3,197-4, Český rozhlas, České Budějovice 27.11.2009

Úvodní slovo II přlležítostivernisáže "Pocta 1. M. Jirousovi", klub Modry trpaslík, Č-éská Třebová 9.1.2010

Komentované promítání dokumentámich filmů pod názvem "Cáry starých filmů", Mésrské kino,
12.1.2010

Heřmanův Městec

Přednáška s diskusí k dokumcnrárnímu filmn "Ne\v Czcch Woodstock'. Klub Na Rampě. Jablonec nad
18.2.2010

Nisou
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Přednáška s projekci dokumentárníchfilmů ~~Cáry starých filmů", restaurace Ne Klanka, Praha Sv
25.2.2010

Radlice,
Rozhovor pod názvem "Disident, mánička a vydavatel undergroundového časopisu Vokno:', časopis

4.2.2010
Retlex

Natůěcni pořadu .Krásný ztrúty" s Michalem Prokopem. cr 10.2.2010

Pořad ..Večer českého undergroundu" (Jirous - búsnč, Vokatá - písně. Stárek - přednáška Historie 20.3,2010
českého undergroundu), M,klub Vysoké M$10
Přednáška v rámci tématu médiu II propaganda .,Samizdat v totalitním režimu", Gym, Juna Keplera, Na

23.3.2010
Pohořelci, Praha

2x přednáška ,,Samizdat"', Gym, Jablonec 24.3.2010

Předuáška 5 promítánímdokumentárníchfilmů pod názvem"Cáry starých filmů", klub Nacht asyl, pro
26.3,2010

Kulturní středisko ambasádyČR. Videň, Rakousko

Rozhovory pro článek .,Máničk)' ze severupo třiceti letech", Mladá frontu, Sedmička 10.3.2010

Natáčení upoutávekpro seminář .Bígbeat obuškem" v Českých Budějovicích, rádio Beat 22.3.2010

Řeč při odhalenípamětní desky na restauraciNa Americe,České Budějovice-Rudolfov 3.4.2010

Přednáškas promítáním dokumentárních filmů pod názvem 1.Cáry starých filmů", restaurace Na
3.4.2010

Americe, České Budějovice-Rudolfov .

Beseda j.Literárnitvorba subkultury' S autorským čtením povídek, Věznice Valdice . 12.4;2010

Literárně-historická poznámkak dějinám českého undergroundu v pořadu pisnl a básní Dáši Vokaté fl
19.4.2010

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

Přednáška s promítáním dokumentáruích filmů pod názvem i.Cůry starých filmů" vrámci 23, testívalu
20.4.2010

českých filmů, Plzeň

Anotace pořadu "Cáry starých filmů", katalog 23. festivalu českých filmů, Plzeň 16.4.2010

Konzultace ke scénáři seriálu ,.Povídel'o roce 1976,Česká televize 29.4.2010

Natěčcnl pořadu HNeznámí hrdlnocé", Česká televize 7.- 10.4.2010

Rozhovor k pořadu "Cáry starých filmů", Český rozhlas3 -Vltava 13.4.2010

Rozhovor k pořadu: !.Cárystarých 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 zužfvá renesanci", NIF Dnes 20.4.2010

Rozhovor o projektu "Historie českéhoundergroundu". Media-fax (internetové agentura) 22.4.2010

Přednáška o samlzdatu - 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 Orlicí 21.5.2010

Přednáška s promítánim dokurnentňrnlch filmůpod názvem "Cary starých filmů", M-klnb, Vysoké
21.5.2010

M}'to
Přednáška Spromítáním dokurucntárnlch filmů pod názvem ).Cárystarých filmů", klub Starý pivovar,

22.502010
Studená
Přednáška s promítáním dokumentárních filmů pod názvem .,Cáry starých filmů", klub Nádražka,

5.6.2010
Praha 6
Přednáška s promítáním dokumentárních filmů pod Ih'1lVCIll .,ClÍ1Y starých filmů",Kulrurni a

10.6.2010
společenské centrum Fiducia,Ostrava
Přednáška spromítáním dckutueujámich fihnú pod názvem "Cáry starých filmů", Kulisárnn, Divadlo

19.6.2010
Chomutov
Přednáškas promítáním dokumernárnlch filmů pod názvem .,Cary starých filmů", Festival na mlejně.

2.7,2010
Meziříčko

Přednáška s promítáním dokumenumích filmů pod názvem "Cáry starých filmů", klub ZlS1~;
8.7.2010

jednorožec, Klatovy
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Přednáška s promítánímdokumentátuich filmů pod názvem .,Cárystarých filmů", Festival Raukovicc

Rozhovors pamétnfkem Jiřím Fjedcrem pro knihu .Baráky ~ souostroví svobody", Jeseníky

Poskytnuti rozhovoruo procesu se sk..upinou PlasticPeople, ČT

Rozhovors pamětníkem KarlemVojákem z New Yorku. Prahu

Přednáška a moderovánípořadu Underground žije (promítánidckumentamlch filmů, křest knihy
-uVraťte nám vlasy" - autořl Pospíšil, Blažek, živé ukázky hudby), festival Trutnov

Prezentacepřipravovaných knih{Hnědá kniha českého undergroundu a "Baráky- souostroví
svobody'). pro internetový server :rvIF Dnes ;

Rozhovors pamětníky Jaroslavou a Martinem Janíčkovými pro knihu "Baráky - souostroví svobody",
Kasař

Rozhovors pamětníkem Ivanem M. Jirousem pro knihu .Baráky - souostroví svobody", Praha

Rozhovor spnměmíkem Milanem.Knížákempro knihu .Baráky ~ .souostroví svobody", Praha

Přednáška S projekci dokumentárnfch filmů ~.Cáry stnrých filmů'', klub Bouda, Žacléř

Beseda k Iilmu HPlnsticPeople oťrhe Universe", Škola pohostinství a společného stravování Prahu
(Člověkv tísní- Příběhy bezpráví) .

Beseda k filmuuPlustíc People ofrhe Univcrse", Keplerovo gymnázium, Praha(Člověk v tísni -
Příběhy bezpráví} !

Beseda k filmu .Plastíc Pcople of the Universc'', Biskupské gymnázium, Hradec Králové (Člověk v
tísní - Přiběhl' bezuráví)
Beseda k filmu.Plastic People of the Univers.", GymnáziumKarlín, Praha (Člověk v tísní - Příběhy
bezpráví)

Přednáška o Karlu Soukupovi. součást Česko-slovenského večera, Na Neklancc.Prahn-Radlice

Přednáška s projekci dokumentárních filmů "Cáry starých filmu", Bílý dům, sál Břetislava Bakaly.
Brno

Přednáška s. projekcí dokumentárních filmů .,Carystarých filmů", GymnáziumSvitavy

Beseda k filmu .Plastic People ofthe Universe", ZŠ Kaplického Liberec

Rozhovor s pamětnici Olgou Rychtařovou pro knihu .Baráky~ souostroví svobodyv.Prahn

Článek ..Spodní proudy živé j mrtvě", časopis ..uši a vítr" Č, 9. 2010

(táilek •.Underground - to be continued.,", časopis ,.ušl tl vítr" č, 9. 2010

Článek ..Jak se rodí ďáblové", časopis "uší a vín", c. 10,2010

Beseda k filmu .Plastic People ofthe Universe", Gymnázium Helichova, Praha

Přednáška s projekcí dokumentárních filmů Henrystarých mnut' ~ Divadelníklub Polička

Přednáška "Samizdat v totalitním režimu", Gymnázium Polička

Přednáška s projekci dokumenrárnfch filmů ••Cáry starých filmů". restaurace v obci Panenská Rosička

Příspěvek .Llruěn! a umělci jako nepřátelé státu" rtn konferenci "Hranice mezi východem a východem"
Possneck, Néměcko

Natáčcní dokumentace k pořadu o výtvarnémdoprovodu hudebních vystoupení. Česká televize
(cyklus Kultura dnes)

Přednáška .,Samizdarproti totalitě" spojená s besedou k rématu,Gymnázium Mariánské Lázně

Přednáška s projekci filmů v pořadu "Cáry starých filmů" Klubu RC Morrisou v Mariánských Lázulch

Účast v pořadu "Cesta do kriminálu a zpět", klub Boro, Brno

Natáčcní pořadu Kosrnopolitan. O historii a současnosti českého undergroundu, Česká televize 2

Přednáška $ projekcí tilml! v pořadu ~.CáfY starých nimi,", Klub Zkušebna, Zatec

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

Přednáška s projekcí filmu v pořadu .,Cary starých filmů", 1vIěstská knihovna. Praha

Přednáška s projekci Jilmů v pořadu ..Cáry starých filmů", AC klub Hradec Králové
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9.7.2010

19.7.2010

11.7.2010

4.8.2010

28.8.2010

12.8.2010

9.10.2010

20.10.2010

27.10.2010

23.10.201 O

1.1I.2010

2.11.2010

3.11.2010

4.11.2010

4.11.1010

7.1 L2010

9.11.2010

10.11.2010

13.10.2010

1.9.2010

1.9.2010

1.10.2010

11.11.2010

12.11.20lO

12.11.1010

13.1 1.2010

5.1.2011

14.1.201 t

14.1.2011

20.2.20II

5.2.20I1

19.2.2011

21.3.2011

21.3.2011

14.4.201 I



Přednáška .Samizdat proti totalitě' spojena s besedou k tématu, Gymnázium Parbubice 15.4.20II

Přednáška ..Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium Ostrov nad Ohří 18.4.2011

Přednáška s projekci filmů v poradu "Cáry starých filmů", Akademie výtvarných-umě-ni. Praha. (viz
3.5.2011

Lidové noviny, 6.5.2011, str, 8} čl. Náradni dědictví si vygooglqi)

Beseda se studenty Akademie výtvarných umění k předchozí přednášce fl o časopisu Vokno 4.5.2011

Vyšla kniha F, Stárek, J. Koster: Baráky - souostroví svobody" naklad. Pulchra ve spolupráci s ÚSTR lJ.5.2011

Přednášku "Sami:zdatproti toralitě" a beseda k tématu, Víceleté gymnázium, ZS nám Curicových,
18.5.2011

Praha 1

Přednášku s promítáuím dokumentáruích filmů pod názvem .Baráky - souostroví svobody", klub
20.5.2011

Nncht asyl a Kulturní středisko ambasády ČR. Vídeň, Rakousko

Rozhovor pro časopis Haluze (Úst[ nad Labem) 17.6.2011

Beseda-se studenty Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. k jejich projektu .Připnd Přeštice" 8.6.2011

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

Nntáčenl v České tclevízi.pcřad "Originální videojournal" 28,6.2011

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

Přednáška s projekcí filmů v pořadu 1,Cáry starých filmů",Festival nezávislé a alternativní scény
8.?2011

-Rankovice

Přednáška s projekcí fílmů Vpořadu "Cáry starých filmu", Festival Lomeček tl Domažlic 30.7.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých fllrnů", Klub Svíce Křepice II Hustopeč 12.8.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu uCal)' starých filmů", Festival Trutnov 19.8.2011

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

přednňška pro švédské studenty o samizdatu a Chartč 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 11hntf v pořadu "Cáry starých filmů", klub Sokolka, Luhačovice 3. 11.20II

Přednáškas projekcí filmů v pořadu ..Cáry starých filmů", Divadlo Archa, Praha 5.11.2011

Přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry stnrých filmů", SIr. škola sdělovací techniky, Praha I,
7.11.2011

Pnnská 3

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti. Gym. Prahu 2, Botičská 1 9,11.2011

Beseda se studenty v rámci projektu Přiběhy bezpravi společnosti, Gymnázium Polička 9.1L21lI1

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

Přednáška a beseda ke knize l'Baráky -c souostrovi svobody', klub Modrý trpaslík. Česká Třebová 18.11.2011

Beseda se studenty v rámci projektu Přiběhy bezpráví společnosti, Gymnázium Pardubice n.: 1.201 1

Beseda s žáky v rámci projektu Přiběhy bezpráví společnosti, Základní škola Olcšská Praha 10 24.11.201]

Přednáška a beseda ke sbírce'Magorovy labutí pisuě, klub Maštal, Náchod 26,1 Ull I 1

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti, SOU ~ U Krbu 45/521, Praha 10 23.11.201\
~. . . ....

Improvizovaný pořad tl besedu "R?zlo_~lČ~_Jlí~_~:f~?"Q.rem"', Divadlo hudby, Olomouc 6.12.2011

Seminář ke knize .Bnráky ~> souostroví svobody", co v knize nebylo, restaurace Nad Viktorkou,
15.12.2011

Bořivojova 785179. Praha J~Žižko\'

Beseda se studenty na terna .,normalizace"', Keplerovo gymnázium, Praha-Pohořelcc 20.12.2011

Nmáčeni první částí cyklu "Doteky underground II a moci", Český rozhlas () 25.1,2012

Přednáška 5 projekcí filmů v poradu "Cflr)'starých filmů", Klub Nový Vy;ehrad, Teplíce 27.1.2012

Přednáška "SaťIíizd-tlt proti totalitě" 3 beseda k tématu, Gymnázium Turnov 31} l.20\2

Přednáškus projekcí filmů v pořadu "Cary starých filmů", Klub Střelnice, Turnov 3l.1.2012
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Konference .Modcmi dějiny " druhá kultura:', Ostrava (v programu je přcdnaska8 projekci filmů v
29.1 ..- 1.3.10\2

pořadu "Cáry starých filmů")

Natéčeuí druhé části cyklu ~,Undcrgrot1Ild a moc" (Vlasatci 19M), Český rozhlas 6 11.1.10]2

Přednáška"Sunúzdut prali totalitč" u beseduk tématu, ZŠ Brno, v rámciMFf Cinemu rnundi 5.3.10]2

Přednáškas projekci filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Klub Murfey v rámci ~iIFF Cinema mundi 5.3.1011

Přednáška s projekci filmu v pořadu "Cáry starých filmů", Galerie moderulho umění.Veletržnípalác,
15.3.1011

v rámci Týdne Charty 77

Přednáška .Samizdat proti totalitě" a besedak tématu, ZŠ Vamberk 16.3.1012

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

Přednáškapro studenty Gymnázia Plzeň-Slovanyspojená s prohlídkou věznice Plzeň-Bory 19.3.2012

Přednáška s projekcifilmů v pořadu uC:'iry starých filmů", soustředěni aktivistů altemutivnich způsobů
23.3.2012života, Holostřeli tl Stříbra

Natáčcnl třetí části cyklu "Underground a moc" [Rudolfov LI Českých Budějovic, 1974), Český rozhlas
21.3.2012

6

Přeďllóška,;Satnizdnt proti totnlitě" a besedak téruatu.Waldcrfské lyceumPraha 4 10.4.2012

Přednáška s mOlOVOU projekci a besedak úmrtíIvanaM, Jirouse pod názvem
14.4.2012

..Vspomínka na Magora", Borová, klub Půdu

Ptednáškii.:Charui77 a underground"abeseda kt~matu. Gy1nná,dunÚifiho Guil1a~iiirkovského,Pn\ha
25.4.2012I, Truhlářská 22

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

Prezentace filmu Plastic People of the Universe ua mezinárodnfm fihuovém festivalu
5.5.2012NE1SSEFlLMFESTlVAL Grossheunersdcrf(Genunny)

Natáčení čtvrté části cyklui.Underground a moc" (1976, případ PP), Český rozhlas 6 2 1.4.2012

Přednáška o Jiřim Ganzovi, České Budějovice-Rudolfov,restaurace Na Americe . 11.5.2011

Přednáška S filmovouprojekci a beseduk úmrtí Ivana M. Jirouse pod názvem. .Vzpcmlnke ua
18.5.2012

Magora", Pbek, klub Pi

Přednáška s projekcí filmů V pořadu "Slovo, film a muzika z androše", klub Klamovka, Praha 5 23.5,2012

Přednáška s projekci filmu v pořadu "Cáry starých filmů", klub Tyjátr, Svitavy 1.6.1012

Přednáška s projekci filmů v pořadu ...Cáry starých filmů", čítárna UIlUaZZlt, Praha 1, Jindřišská 5 4.6.2012

Narůčeni páté části cyklu c.Undergrcund II moc" (cprocesv s- Voknein"), Česk5f r-ozhlas 6 29.5.2012

Přednáškas projekcí filmů v pořadu J,Cáry starých filmů't.Freeklub, Kraslice 30.10.2011

Beseda se studenty v rámci projektu Přiběhybezpráví. Gymnázium, Humpolec 7.11.2012

Přednáška s fl lmovouprojekci II besedapod názvem;,Vzpomínka na Magora",Divadelníklub, Polička 7,1 1.2012

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhybezpráví. Obchod akademie. Kotlářská. Brno 8.1 L2012

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

Beseda se studenty v rámci projektu Přiběhl'bezpráví, Gymnázium Ostrava-Zábřeh 11.11.2012

Beseda se studenty v rámci projektu Příběhy bezpráví, Gymnázium Česká Třebová 13.1L2011

Besedase studentyv rámci projektu Příběhy bezpr-áví. ZŠNádražní Česká Třebová 13,11.2012

Přednáška s projekcí filmů v pořadu .,Cftty starých filmů", Kuihkupectvi Artforum, Košice 15,11.2012

Přednáška s filmovou projekci a beseda pod názvem .Vzpomínka nn Magora", klub Sokolka,
16.11.2012

Luhačovice

Přednáška s- projekci filmu v pořadu ..Cáry starých filmů", Činoherní klub,Ú'ití nad Labem 18.11.1011

Beseda se smdentyv rámci projektu Příběhybezpráví, ZS Jiřího z Poděbrad. Praha 3 27.11.2012

Vy-šla kniha I~ Dcnčevová,F, Starek. M. Stehlík: Tvare undergroundu. nakladatelství Radioservis ve
17,1L2012

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

6.12.2012
VídelÍ

IPi'ednáŠk.1 s filmovou projekci a beseda pod názvem "Vzpomínka na i'Yfagora''. Divadlo hudby.
10.12.2012Olomouc

9



výstupy projektu v roce 2013 a 2014 (do poloviny února 2014)

Titul výsledku

Beseda s občany k fenoménu a historii českého undergroundu, Kulturní dům,

Frýdlant nad Ostravicí
přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, OA Vinohradská, Praha 2
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", restaurace Roháčova,

Praha 3
přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium, Ostrava-Zábřeh
přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Valdorské gymnázium,
Praha 4
přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium, Turnov
přednáška s filmovou projekcí a beseda pod názvem "Vzpomínka na Magora", Klub
střelnice, Turnov
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", restaurace Roháčova

Praha 3
Předpremiéra filmu "Rok bez Magora" (námět: F. Stárek, D. Vokatá), kino
Humpolec '
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", restaurace, Svojnice
u Strunkovic nad Blanicí
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Nové Město nad Metují,
restaurace U Broučka.

prezentace nově vydané publikace "Hnědá kniha o procesech s českým

undergroundem, Praha 6, restaurace Na slamníku.
- prezentace nově vydané publikace "Hnědá kniha o procesech s českým

undergroundem, v pořadu Studio 6. Česká televise 24.
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Galerie Montmartre,
Praha 1.
projekce filmů a fotografií u příležitosti výročí úmrtí Milana Hlavsy, palác
Akropo1e, Praha 3.
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", restaurace Roháčova

Praha 3
přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium Fr. Křižíka,

Plzeň.

přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium Mikulášské
nám., Plzeň
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", restaurace Roháčova

Praha 3
Beseda a promitání filmů ke kampani proti "nové vlně" (1983), Strážnice, Kulturní
dům.

přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium - Evropská 33,
Praha 6
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", restaurace Roháčova

Praha 3
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", klub Mumie, Ustí nad
Labem
přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium Frýdlant nad
Ostravicí
referát o Křižovnické škole, při vernísáži výstavy, galerie Husinecká 8, Praha 3
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", restaurace Roháčova

Praha 3
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", klub Mlejn. Nymburk

10

Datum VYtvoření

10.1.2013

17. 1. 2013

17. 1. 2013

30. 1. 2013

4.2.2013

6.2.2013

6.2.2013

7.2.2013

8.2.2013

9.2.2013

23.2.2013

27.2.2013

27.2.2013

6.3.2013

6.3.2013

7.3.2013

20.3.2013

21. 3. 2013

21. 3. 2013

24.3.2013

3.4.2013

4.4.2013

10.4.2013

15.4.2013

15.4.2013

18.4.2013

19.4.2013



přednáška s projekci filmů v pořadu "Cáry starých filmů", klub Modrý domeček,
24.4.2013

Řevnice

přednáškaLitevský samizdat a beseda k tématu, FF UK 29.4.2013
přednáška s filmovou projekci a beseda pod názvem "Vzpomínka na Magora",
restaurace 2.5.2013
RoháčovaPraha 3,
pořad ,,Hovory" Český rozhlas plus 2.5.2013
přednáška s projekci filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Gymnázium Mikulášské

4.5.2013
nám., Plzeň, předmaturitní soustředění Osvračín
přednáška s proiekcí filmů v pořadu "Cáry starých [Umů", Podávadlo, Praha 7 13.5.2013
přednáška s filmovou projekci a beseda pod názvem "Vzpomínka na Magora",

16.5.2013
restaurace RoháčovaPraha 3,
Radio Beat, pořad Rockerovo ráno, téma: uvedení 1. M. Jirouse do Síně slávy 17.5.2013
Rozhovor "Tv neisi Čuňas, tobě měli říkat Magor", Babylon č. 1, roč. XXII. 20.5.2013
přednáška s projekci filmů o samizdatovém časopisu Vokuo. Muzeum Karlovy

25.5.2013
Vary
přednáška s filmovou projekci a beseda pod názvem "Severočeský underground",

30.5.2013
restaurace Roháčova, Praha 3
Filmová projekce pod názvem "Vzpomínka na Magora" Movíng station, Plzeň 31. 5. 2013
Radio Beat, pořad k uvedení 1. M. Jírouse do Síně slávy. 4.6.2013
přednáška s filmovou projekci a beseda pod názvem "Bígbít obuškem"(Č.

12.6.2013
Budějovíce1974), restaurace RoháčovaPraha 3
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Muzeum Králíky 15.6.2013
přednáškas projekci filmů v pořadu "Cáry starých filmů", Velbloud cafe, Dobříš 26.6.2013
přednáška s filmovou proj ekci a beseda pod názvem "Začátky rock'n'rollu",

27.6.2013
restaurace Roháčova, Praha 3
Prezentace seriálu České televise" Fenomen underground" na MFF v Karlových

2.7.2013
Varech
Cáry starých filmů" na 21. kulturnlm festivalu pro židovskou čtvrť, Boskovice ll. 7. 2013
uvedení [Umu: ,,Rok bez Magora" na 21. kulturním festívalu pro židovskou čtvrť,

12.7.2013
Boskovice
uvedení filmu: "Rok bez Magora", kino Heřmanův Městec 9. 8.2013
pořad: "Cáry starých filmů"na festivalu Woodstock (3 dily), Trutnov 15. - 17. 8. 2013
pořad: "Cáry starých filmů", hotel U Branky, Stříbro 24.8.2013
projekce video magazínu Vokuo Č. 2/1988 na filmovém festivalu: ,,Film a dějiny",

25.8.2013
hrad Orlík u Humpolce
Filmová proj ekce pod názvem "Vzpominka na Magora" a debata a diváky,

23.10.2013
Strunkovice nad Bylnici, kino.
přednáška s filmovou projekci a beseda pod názvem ,,45 let Plastic People",

24.10.2013
restaurace RoháčovaPraha 3
Festivalová dílna "Obuškem i kamerou" Festival dokumentárních filmů Jihlava 28.10.2013
přednáška s filmovou projekci a beseda pod názvem "Máničky za totáče",

28. ll. 2013
restaurace RoháčovaPraha 3
přednáška s projekci filmů v pořadu "Cáry starých filmů", galerie Benedikta Reita,

29. ll. 2013
Louny
přednáška"Obuškem i kamerou" a beseda k tématu, Městská knihovna, Praha 3.12.2013
přednáškaa debata "vzpomínka na Filipa Topola", Klub Ponorka Olomouc 4. 12.2013
prezentace knihy: ,,Kmeny O" v pořadu Artefakty, ČT Art 11.12.2013
poskytnutí rozhovoru, použití autorských fotografií a fotografií z archivu F. Stárka v

12. 12.2013
knize: ,,Kmeny O",Klub Meat Faktory, Praha 5
přednáška a debata "Vzpomínka na Filipa Topola", Restaurace Roháčovka,Praha 3 19. 12.2013
přednáška s filmovou projekci a beseda o skupině "Umělá hmota" restaurace

16. 1. 2014
Roháčova,Praha 3
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přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium Fr. Křižíka,
29. 1. 2014

Plzeň

přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium Turnov 10.2.2014
přednáška s filmovou projekcí a beseda pod názvem "Baráky - souostroví

10.2.2014
svobody", klub Střelnice, Turnov
přednáška "Samizdat proti totalitě" a beseda k tématu, Gymnázium Jablonec 11.2.2014
přednáška s projekcí filmů v pořadu "Cáry' starých filmů", kino Centrál, Hradec

12.2.2014
Králové ;

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto
rozhodnutí, a to nadřízenému orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Michael Pelíšek
ředitel kanceláře Ústavu
(podepsáno elektronicky)

12


