
V Praze dne 3. července 2013 

                                                                                         Čj.: USTR – 668/2013 

 

 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 

 

 

Datum: 25. – 28. 6. 2013 

Místo: Varšava, Polsko 

Dopravní prostředek: vlak 

Ubytování: zdarma v ubytovně ZÚ 

Účel: jednání s představiteli polských institucí s obdobným předmětem činnosti, jako má 

ÚSTR, o konkrétní spolupráci na rok 2014 a další (nabídka výstav, přednášek a účasti ÚSTR 

na konferencích) a spolupráce se ZÚ Varšava 

Účastníci cesty: Mgr. Pavla Foglová (ředitelka ÚSTR) 

 

První jednání s ředitelem „Domu setkávání s historií“ (Dom spotkań s historią – největší 

kulturně-vzdělávací instituce ve Varšavě, kde se prakticky každý den koná nějaká akce 

s historickou tematikou a která kromě vnitřních prostor využívá neustále také venkovní park 

pro své externí výstavy) panem ředitelem Jakubowským se konalo dopoledne 26. 6. po 

příjezdu účastníka do místa určení (10.00-12.00 hod.). Výsledkem jednání je zařazení 2 

výstav ÚSTR („Praha objektivem tajné policie“ a „Hlasy svobody - Rádio Svobodná Evropa v 

období studené války“) do výstavního plánu polského Domu spotkań – na červen a září 2014. 

Byla dojednána také možnost v rámci vernisáže uspořádat přednášku, případně panel/setkání 

se skutečnými účastníky tematiky výstav.  

Druhé jednání s ředitelem nového „Muzea dějin polských Židů“ panem Cudakem 

(14.00-15.30 hod) bylo přípravným jednáním, neboť jde o zcela nové muzeum, jehož náplní 

však nebude jen muzejní činnost, ale především vzdělávací. Také tematika se nebude týkat 

pouze judaik, ale obecně lidskoprávní tematiky – především odboje a odporu proti totalitám. 

Zde oba ředitelé nacházejí platformu pro společnou aktivitu jak v oblasti výstavní, tak 

vzdělávací. Dohodnuto je další, již konkrétní jednání v září 2013 v Praze. Zájem pan ředitel 

také projevil o digitalizovaný „Židovský fond“. 

Třetí jednání s výkonným ředitelem „Evropské sítě Paměť a solidarita“ panem prof. 

Rydelem se konalo ještě téhož dne od 16.00 do 17.00 hod. v sídle Sítě. Předmětem byla 

možnost přistoupení ČR do této sítě (jejímiž členy jsou Německo, Polsko, Slovensko a 

Maďarsko). Důsledkem bylo jednání představitelů Sítě na Ministerstvu kultury 2. 7. 2013. Po 

přijetí ČR za plnohodnotného člena by ÚSTR mohl čerpat další grantové prostředky na svoji 

činnost. 

Čtvrté jednání s ředitelem „Centra Charta“ (Ośrodek Karta) panem Gluzou se konalo 

27. 6. od 10.00 do 12.00. Výsledkem je spolupráce ÚSTR na publikaci Karta ´77 (tedy na 77. 

čísle sborníku Karta), která bude věnována Československu v období kolem roku 1968. 

Konkrétní články budou dohodnuty dne 22. 7. 2013, kdy zástupci Karty přijedou do Prahy. 

Dalším tématem jednání byla možnost čerpat ze zdrojů Nadace EVZ, která podporuje 

vzdělávací aktivity týkající se dějin 20. století a lidsko-právní tematiky (učebnice, metodiky, 

práce se středoškoláky a jejich učiteli...). 

Pátého jednání se zúčastnil velvyslanec ČR v PR pan Sechter, který deklaroval součinnost, 

především pomoc při zajišťování kontaktů v PR a také možnost ubytování našich delegátů při 

jejich badatelské činnosti ve Varšavě.  

Téhož dne večer pak delegátka odjela nočním vlakem zpět do ČR. 


