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Informace o činnosti ÚSTR 
 za období od 23. října do 25. listopadu 2009 

 
 

A) Plnění plánu činnosti ÚSTR na rok 2009 
 

 
Konference, semináře a přednášky 
 
 2. 11. 2009, Zdeněk Hazdra, Jan Vajskebr, spoluorganizování filmové projekce a 

besedy „Pražské volání. Sága rodu Feierabendů: Odboj, exil a návrat ke kořenům“, 
Praha, ÚSTR,  

 
 5. 11. 2009, Lukáš Cvrček, přednáška „Rok 1969 zaměřená na normalizaci a 

potlačení protiokupačních protestů“, regionální muzeum, Vysoké mýto 
 

 5. 11. 2009, Pavel Žáček, příspěvek „K. L. Feierabend po roce 1949 z pohledu moci“, 
Muzeum Kampa, Praha 

 
  6. 11.2009, Jaroslav Pinkas, Kamil Činátl, seminář pro učitele ve spolupráci 

s Národním institutem dalšího vzdělávání „Jak učit o komunismu“, NIDV, Ústí nad 
Labem 

 
 6. 11. 2009, František Stárek, přednáška „Historie českého undergroundu 

v dokumentárním filmu“, Literární restaurace, Teplice 
 

 6. – 8. 11. 2009, Miroslav Lehký, přednáška „Dvacet let od revoluce… jak jsme šli 
před ní, po ní a kam jsme došli“, skautský seminář „20. výročí pádu komunistického 
režimu“, Hukvaldy  

 
 7. 11. 2009, Milan Bárta, přednáška „Brig. gen. Rudolf Bulandr – osud vojáka“, 

konference „Slaný a armáda ve 20. století“, gymnázium, Slaný 
 

 7. 11. 2009, František Stárek, přednáška „Události v Českých Budějovicích v dubnu 
1974“, klub Solnice, České Budějovice 

 
 7. 11. 2009, Barbara Kopecká, příprava workshopu pamětnického digitálního 

archivu Paměť národa, který je součástí projektu badatelského sympozia „Paměť 
národa“, prostory Ośrodka Karta, Varšava, Polsko 

 
  10. 11. 2009, Václav Ruml, přednáška pro studenty 5. tříd ZŠ Praha, ÚSTR 

 
 10. 11. 2009, Martin Tichý, přednáška „Svět komunistických věznic“, SKP centrum, 

Pardubice  
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 11. 11. 2009, Vojtěch Ripka, přednáška „Kariérní řád za normalizace“, základní škola 
Tyršova, Brno   

 
 11. 11. 2009, Vojtěch Ripka, přednáška „Institucionální vyrovnání se s komunismem 

ve střední Evropě“, Masarykova univerzita, Brno 
 

 11. 11. 2009, František Stárek, přednáška „Historie českého undergroundu - Akce 
Bojanovice 1976“, Centrum Bohuslava Martinů, Polička 

 
 11. 11. 2009, Miroslav Lehký, účast na diskusním fóru „(Un)Geliebte Erinnerung. 

Umgang mit der Vergangenheit in (Ost)Mitteleuropa nach 1989“, u příležitosti 
20.výročí pádu železné opony v Evropě a otevření výstavy „Průlom Drážďany 1989“, 
Technická Universita Drážďany a Filosofická fakulta – Katedra soudobých dějin ve 
spolupráci s nadací  Heinricha Bölla, Drážďany, Německo  

 
 11. – 12. 11. 2009, mezinárodní seminář „Bezpečnostní složky a pád 

komunistického režimu“. Na semináři vystoupilo se svým příspěvkem 25 českých a 
zahraničních odborníků, ÚSTR 

 
 11. 11. 2009, Milan Bárta, přednáška „Vedení federálního ministerstva vnitra v roce 

1989“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, ÚSTR 
  
 11. 11. 2009, Lukáš Cvrček, přednáška „Hlavní výbor KSČ na federálním 

ministerstvu vnitra v roce 1989“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického 
režimu“, ÚSTR 

 
 11. 11. 2009, Jan Kalous, přednáška „17. listopad 1989 pohledem špiček Státní 

bezpečnosti“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, ÚSTR 
 
 11. 11. 2009, Vítězslav Sommer, přednáška „Klub Obroda v roce 1989“, seminář 

„Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, ÚSTR 
 

 11. 11. 2009, Jiří Urban, přednáška „Státní bezpečnost a petice Několik vět“, seminář 
„Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, ÚSTR 

 
 11. 11. 2009, Lukáš Vlček, Rudolf Vévoda, přednáška „Reflexe pádu sousedních 

komunistických režimů v ČSSR“, seminář „Bezpečnostní složky a pád 
komunistického režimu“, ÚSTR 

 
 11. 11. 2009, Petr Kopal, přednáška „Charta 77 v roce 1989 – filmová reflexe“, 

seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, ÚSTR 
 

 12. 11. 2009, Juraj Kalina, přednáška „Informační tok Státní bezpečnosti v roce 
1989“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, ÚSTR 

 
 12. 11. 2009, Tomáš Kezseli, přednáška „Informační systém StB „Sjednocená 

evidence zájmových osob“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického 
režimu“, ÚSTR 
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 12. 11. 2009, Peter Rendek, přednáška „Informační systém StB „Evidence 
zájmových osob“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, 
ÚSTR 

 
 12. 11. 2009, Pavel Žáček, přednáška „Hlavní správa kontrarozvědky a podzim 

1989“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, ÚSTR 
 

 12. 11. 2009, Martin Slávik, Michal Miklovič, přednáška „Činnost Hlavní správy 
rozvědky v západní Evropě“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického 
režimu“, ÚSTR 

 
 12. 11. 2009, Jerguš Sivoš, přednáška „Centrální útvar Státní bezpečnosti na 

Slovensku “, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, ÚSTR 
 

 12. 11. 2009, Jan Michl, přednáška „Struktury Vojenské kontrarozvědky v roce 
1989“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“, ÚSTR 

 
 12. 11. 2009, Radek Schovánek, přednáška „Zpravodajské průniky do objektů 

zastupitelských úřadů v Praze“, seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického 
režimu“, ÚSTR 

 
 12. 11. 2009, Jiří Urban, přednáška „1989: občanské aktivity a bezpečnostní složky“, 

regionální muzeum, Vysoké Mýto 
 

 13. 11. 2009, František Stárek, diskusní večer na téma „17. listopad“, divadlo, Děčín 
 

 13. 11. 2009, Kamil Činátl, přednáška „Cesta k listopadu“, gymnázium PORG, Praha 
 

 16. 11. 2009, Jan Kalous, debata se studenty na téma „Komunismu 
v Československu“, gymnázium Jaroslava Seiferta, Praha 

 
 16. 11. 2009, František Stárek, diskusní pořad „Dvacet let poté“, Kellerovo 

gymnázium, Praha 
 

 16. 11. 2009, František Stárek, přednáška „Historie českého undergroundu 
v dokumentárních filmech, Klub Rampa, Jablonec nad Nisou 

 
 18. 11. 2009, Milan Bárta, Václav Ruml, přednáška „Politické procesy 50. let“ 

v rámci projektu „Jeden svět“, gymnázium, České Budějovice“ 
 

 18. 11. 2009, Vítězslav Sommer, přednáška „Role studentů v listopadu 1989“, 
Univerzita Tomáše Bati, Zlín 

 
 18. 11. 2009, Petr Slinták, přednáška „Kolektivizace venkova v Československu“, 
Česká křesťanská akademie, Blatnice-Hodonín¨ 

 
 19. 11. 2009, Martin Tichý, přednáška „Česká hudba v době ohrožení“, historický 

seminář, PF TU, Liberec 
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 19. 11. 2009, Jiří Urban, přednáška „1989: občanské aktivity a bezpečnostní složky“, 
gymnázium, Slaný 

 
 20. 11. 2009, Jaroslav Pinkas, Václav Ruml, Kamil Činátl, seminář pro učitele 

„Dějepis a Občanská výchova“, ÚSTR 
 

 20. 11. 2009, Jiří Urban, přednáška „Pardubice 1989: občanské aktivity a 
bezpečnostní složky“, Opatovice nad Labem 

 
 20. 11. 2009, Vojtěch Ripka, seminář pro učitele „Totalitarismus a jeho pojetí ve 

školní praxi“ a „Zneužití statistických dat“, ÚSTR 
 

 22. 11. 2009, Jan Kalous, přednáška „Jan Masaryk“, gymnázium, Jablonné nad Orlicí 
 

 23. 11. 2009, Václav Veber, příspěvek „Několik poznámek k historii činnosti 
Evropského parlamentu“, konference „Volby do Evropského parlamentu“, 
metropolitní univerzita Praha, Hradec Králové 

 
 25. 11. 2009, Pavel Žáček, přednáška „17. listopad 1989“ gymnázium PORG, Praha 

 
 
2. Výstavy 
 

 
 29. 10. 2009, zahájení výstavy „My jsme to nevzdali“ na Hradčanském náměstí za 

účasti senátora K. Schwarzenberga, starosty městské části Praha 1 P. Hejmy, ředitele 
občanského sdružení Post Bellum M. Kroupy a ředitele ÚSTR P. Žáčka, Praha 

 
  2. 11. 2009, zahájení výstavy „Zkouška odvahy. Příběhy nezletilých politických 

vězňů padesátých let“, kino Hvězda, Uherské Hradiště 
 

 4. 11. 2009, zahájení výstavy „Na frontě studené války - Československo v letech 
1948 – 1956“ v Americkém centru velvyslanectví USA, za účasti tiskového mluvčího 
velvyslanectví Spojených států amerických J. C. Vance, ředitele ÚSTR P. Žáčka a 
pana P. Tomka, Americké centrum velvyslanectví USA, Praha 

 
 15. 11. 2009, zahájení výstavy „Praha objektivem tajné policie / Prague Through The 

Lens of Secret Police“ v Bostonu, ředitelem programu studií studené války 
v harvardském Davis Centru pro ruská a euroasijská studia  a členem Vědecké rady 
ÚSTR M. Kramerem za účasti politického atašé velvyslanectví České republiky ve 
Washingtonu J. Ellingerem a H. Smithem vedoucím zpravodajské sekce americké CIA 
v 50. letech v Praze, Harvard University Boston, USA  

 
 
3. Publikační činnost 

 
Periodika, informační brožury 

 
 Vyšla polská verze sborníku z mezinárodní konference Bezpečnostní aparát, 

propaganda a pražské jaro  
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 Vyšel sborník z mezinárodní konference Aktivity NKVD/KGB a jejich spolupráce 

s tajnými službami střední a východní Evropy, II  
 
 Vyšel katalog výstavního cyklu My jsme to nevzdali   

 
 

Knižní publikace 
 

 Vyšla publikace KOLEKTIV  autorů: Občanské fórum, den první. Vznik 
Občanského fóra v dokumentech a fotografiích  

 
 
 Aktualizace internetové stránky   

 
ÚSTR (http://www.ustrcr.cz/) 
 Aktuálně (http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne) 

- Odešel jeden z posledních členů legendární 311. československé bombardovací 
perutě (http://www.ustrcr.cz/cs/odesel-jeden-z-poslednich-clenu-legendarni-
311-ceskoslovenske-bombardovaci-perute) 

- Turné výstavy „Praha objektivem tajné policie“ (http://www.ustrcr.cz/cs/turne-
vystavy-praha-objektivem-tajne-policie) 

- Zahájení výstavy „My jsme to nevzdali, aneb příběhy 20. století“ - pozvánka 
na tiskovou konferenci (http://www.ustrcr.cz/cs/zahajeni-vystavy-my-jsme-to-
nevzdali-pozvanka-na-tiskovou-konferenci) 

- Na konferenci „Evropa 70 let po paktu Molotov-Ribbentrop“ v Bruselu navrhl 
ředitel ÚSTR založení Platformy evropské paměti a svědomí 
(http://www.ustrcr.cz/cs/konferenc-evropa-70-let-po-paktu-molotov-
ribbentrop-v-bruselu) 

- Ředitel  ÚSTR Pavel Žáček převzal „Čestnou pamětní medaili k 90. výročí 
vzniku Československé republiky“ (http://www.ustrcr.cz/cs/reditel-ustr-pavel-
zacek-prevzal-cestnou-pametni-medaili-k-90-vyroci-vzniku-ceskoslovenske-
republiky) 

- Výstavní projekt „My jsme to nevzdali“ představil premiér Fischer 
(http://www.ustrcr.cz/cs/vystavni-projekt-my-jsme-to-nevzdali-predstavil-
premier-fisher) 

- Ústav pro studium totalitních režimů otevírá výstavu „Na frontě studené 
války“ v Americkém centru (http://www.ustrcr.cz/cs/ustr-otevira-vystavu-na-
fronte-studene-valky-v-americkem-centru) 

- Aktivity ÚSTR k výročí pádu komunistického režimu v Československu v 
listopadu 2009 (http://www.ustrcr.cz/cs/aktivity-ustr-k-vyroci-padu-
komunistickeho-rezimu-v-ceskoslovensku) 

- Ústav pro studium totalitních režimů zveřejňuje seznamy kádrových 
příslušníků I. a II. správy SNB (http://www.ustrcr.cz/cs/ustr-zverejnuje-
seznamy-kadrovych-prislusniku-i-a-ii-spravy-snb) 

- Reakce Ústavu pro studium totalitních režimů k vyjádření ÚZSI 
(http://www.ustrcr.cz/cs/reakce-ustavu-k-vyjadreni-uzsi) 

- Pozvánka na křest knihy „Občanské fórum, den první - Vznik Občanského fóra 
v dokumentech a fotografiích“ (http://www.ustrcr.cz/cs/pozvanka-na-krest-
knihy-obcanske-forum-den-prvni) 
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- Ústav ocenil bojovníky za demokracii a svobodu 
(http://www.ustrcr.cz/cs/ustav-oceni-bojovniky-za-demokracii-a-svobodu) 

- Pozvánka na seminář „Dějepis a občanská výchova“ 
(http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani-seminare#kurs4) 

- Křest knihy „Občanské fórum, den první - Vznik Občanského fóra v 
dokumentech a fotografiích“ (http://www.ustrcr.cz/cs/krest-knihy-obcanske-
forum-den-prvni) 

- Prague Through the Lens of the Secret Police - Exhibition Tour Continues in 
Europe and the United States (http://www.ustrcr.cz/en/prague-through-the-
lens-of-the-secret-police-exhibition-tour-continues-in-europe-and-the-united-
states) 

- Institute Director Pavel Žáček Proposes Establishment of a Platform of 
European Memory and Conscience at European Parliament Conference 
(http://www.ustrcr.cz/en/institute-director-pavel-zacek-proposes-
establishment-of-a-platform-of-european-memory) 

- Invitation to a press conference (http://www.ustrcr.cz/en/invitation-to-a-press-
conference) 

- Exhibition: “We Did Not Give Up, or Stories of the 20th Century” 
(http://www.ustrcr.cz/en/exhibition-we-did-not-give-up-or-stories-of-the-20th-
century) 

- Institute Director Receives Two Honorary Awards this Fall 
(http://www.ustrcr.cz/en/institute-director-receives-two-honorary-awards-this-
fall) 

- On the Cold War Front - Czechoslovakia 1948–1956 
(http://www.ustrcr.cz/en/on-the-cold-war-front-czechoslovakia-1948-1956) 

- Institute activities related to the 20th anniversary of the fall of the Communist 
regime in Czechoslovakia (http://www.ustrcr.cz/en/activities-of-the-institute-
for-the-study-of-totalitarian-regimes) 

- “Prague Through the Lens of the Secret Police” Exhibition Tour Continues 
with Opening at Harvard University (http://www.ustrcr.cz/en/prague-through-
the-lens-of-the-secret-police-exhibition-tour-continues-with-opening-at-
harvard-university) 

- Institute for the Study of Totalitarian Regimes publicizes lists of staff 
servicemen of SNB Directorate  I and II (http://www.ustrcr.cz/en/institute-
publicizes-lists-of-staff-servicemen-of-snb-directorate-i-and-ii) 

 Projekty (http://www.ustrcr.cz/cs/projekty) 
o Stránky věnované událostem roku 1989 (http://www.ustrcr.cz/cs/listopad-1989) 

- Rozhovory s účastníky ustanovujícího setkání OF v Činoherním klubu 
(http://www.ustrcr.cz/cs/rozhovoryof) 

- Audio-Video (http://www.ustrcr.cz/cs/audio-video) 
- 8. a 9. kolegium ministra vnitra ČSSR (http://www.ustrcr.cz/cs/kolegia-

ministra-vnitra-cssr-1989) 
- Operativní porady ministra vnitra ČSSR / červen-listopad 

(http://www.ustrcr.cz/cs/operativni-porady-ministra-vnitra-cssr-1989) 
- Denní situační zprávy FMV listopad 1989 (http://www.ustrcr.cz/cs/denni-

situacni-zpravy-1989) 
- Denní situační zprávy II. správy SNB (http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-

zpravy-ii-sprava-1989) 
- Denní situační zprávy Správy StB Praha (http://www.ustrcr.cz/cs/denni-

situacni-zpravy-sprava-stb-praha-1989) 

 6

http://www.ustrcr.cz/cs/ustav-oceni-bojovniky-za-demokracii-a-svobodu
http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani-seminare#kurs4
http://www.ustrcr.cz/en/prague-through-the-lens-of-the-secret-police-exhibition-tour-continues-in-europe-and-the-united-states
http://www.ustrcr.cz/en/prague-through-the-lens-of-the-secret-police-exhibition-tour-continues-in-europe-and-the-united-states
http://www.ustrcr.cz/en/prague-through-the-lens-of-the-secret-police-exhibition-tour-continues-in-europe-and-the-united-states
http://www.ustrcr.cz/en/institute-director-pavel-zacek-proposes-establishment-of-a-platform-of-european-memory
http://www.ustrcr.cz/en/institute-director-pavel-zacek-proposes-establishment-of-a-platform-of-european-memory
http://www.ustrcr.cz/en/invitation-to-a-press-conference
http://www.ustrcr.cz/en/invitation-to-a-press-conference
http://www.ustrcr.cz/en/exhibition-we-did-not-give-up-or-stories-of-the-20th-century
http://www.ustrcr.cz/en/exhibition-we-did-not-give-up-or-stories-of-the-20th-century
http://www.ustrcr.cz/en/institute-director-receives-two-honorary-awards-this-fall
http://www.ustrcr.cz/en/institute-director-receives-two-honorary-awards-this-fall
http://www.ustrcr.cz/en/on-the-cold-war-front-czechoslovakia-1948-1956
http://www.ustrcr.cz/en/activities-of-the-institute-for-the-study-of-totalitarian-regimes
http://www.ustrcr.cz/en/activities-of-the-institute-for-the-study-of-totalitarian-regimes
http://www.ustrcr.cz/en/prague-through-the-lens-of-the-secret-police-exhibition-tour-continues-with-opening-at-harvard-university
http://www.ustrcr.cz/en/prague-through-the-lens-of-the-secret-police-exhibition-tour-continues-with-opening-at-harvard-university
http://www.ustrcr.cz/en/prague-through-the-lens-of-the-secret-police-exhibition-tour-continues-with-opening-at-harvard-university
http://www.ustrcr.cz/cs/projekty
http://www.ustrcr.cz/cs/listopad-1989
http://www.ustrcr.cz/cs/rozhovoryof
http://www.ustrcr.cz/cs/audio-video
http://www.ustrcr.cz/cs/kolegia-ministra-vnitra-cssr-1989
http://www.ustrcr.cz/cs/kolegia-ministra-vnitra-cssr-1989
http://www.ustrcr.cz/cs/operativni-porady-ministra-vnitra-cssr-1989
http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-zpravy-1989
http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-zpravy-1989
http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-zpravy-ii-sprava-1989
http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-zpravy-ii-sprava-1989
http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-zpravy-sprava-stb-praha-1989
http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-zpravy-sprava-stb-praha-1989


26. jednání Rady Ústavu dne 25. listopadu 2009 
 

- Fotogalerie 1989 - Z archivu Jirky Venclíka 
(http://www.ustrcr.cz/cs/fotogalerie-1989) 

- Politický odbor FMV (http://www.ustrcr.cz/cs/politicky-odbor-fmv) 
- Hlavní správa rozvědky SNB – I. správa SNB – doplnění 500 karet 

(http://www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky-snb-1sprava) 
o Web Project: The Events of 1989 in Czechoslovakia 

(http://www.ustrcr.cz/en/project-the-events-of-1989-in-czechoslovakia) 
- Daily Situation Reports / November 1989 (http://www.ustrcr.cz/en/daily-

situation-reports-1989#november) 
- Audio-Video (http://www.ustrcr.cz/en/audio-video-1989) 

o Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 
(http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89) 
- Josef Vávra-Stařík (http://www.ustrcr.cz/cs/josef-vavra-starik) 
- Antonín  Plichta (http://www.ustrcr.cz/cs/antonin-plichta) 

o Mezinárodní spolupráce 1948–1989 (http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-
spoluprace) 
- Dohody Polsko (http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-spoluprace-plr) 
- Maďarsko (http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-spoluprace-mlr) 
- Kuba (http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-spoluprace-kuba) 
- Rumunsko (http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-spoluprace-rsr) 
- German Democratic Republic (http://www.ustrcr.cz/en/german-democratic-

republic) 
o Pamětníci kolektivizace venkova (http://www.ustrcr.cz/cs/pametnici-kolektivizace-

venkova) 
- Marie Ježková (http://www.ustrcr.cz/cs/marie-jezkova) 
- Eva Minksová (http://www.ustrcr.cz/cs/eva-minksova) 
- Marie Piherová (http://www.ustrcr.cz/cs/marie-piherova) 

 Relevant Legislation (http://www.ustrcr.cz/en/relevant-legislation) 
 Navštívili nás, navštívili jsme... (http://www.ustrcr.cz/cs/navstivili-nas) 

- Návštěva účastníků mezinárodního semináře  „1989…Exodus…2009“ 
- Návštěva velvyslankyně Lotyšska v ČR Argity Daudze a europoslankyně 

Sandry Kalniete 
 Publikace (http://www.ustrcr.cz/cs/publikace) 

o Sborníky (http://www.ustrcr.cz/cs/sborniky) 
- Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a 

východní Evropy 1945–1989, II. (http://www.ustrcr.cz/cs/sborniky#nkvd) 
 Cyklus veřejných historických seminářů  (http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr) 

- Fotografie - seminář„Pod junáckou vlajkou“ (skauting v období dvou totalit) - 
Životní příběh Dr. Jiřího Navrátila (http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-
ustr#p091022) 

- Fotografie - filmová projekce s besedou „Pražské volání - Sága rodu 
Feierabendů: Odboj, exil a návrat ke kořenům“ 
(http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr#p091102) 

- Seminář„Josef Kalvoda v protikomunistickém odboji“ 
(http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr#p091126) 

- Filmový seminář „Vzpomínání a zapomínání aneb Stíny holocaustu“ 
(http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr#p091203) 

 Konference (http://www.ustrcr.cz/cs/konference) 
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- Seminář „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“ 
(http://www.ustrcr.cz/cs/seminar-bezpecnostni-slozky-a-pad-komunistickeho-
rezimu) 

 
 Výstavy 

- Praha objektivem tajné policie v Lucemburku (http://www.ustrcr.cz/cs/praha-
objektivem-tajne-policie-v-lucemburku) 

 
ABS (http://www.abscr.cz/) 
 Vložení poznámky o neoprávněnosti evidence: 

o Bedřich Němeček (http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-evidencni-zaznamy) 
o Vladimír Drvota (http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-evidencni-zaznamy) 
o Milan Švajcr (http://www.abscr.cz/cs/obrana) 

 Výmaz veškerých údajů z internetových seznamů Miroslav Toms 
(http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-evidencni-zaznamy) 

 Research Rules of the Security Services Archive  (http://www.abscr.cz/en/research-
rules) 

 Aktuality (http://www.abscr.cz/cs/aktualne-z-archivu) 
 
4. Mezinárodní spolupráce 
 

 11. 11. 2009, návštěva barmských disidentů a aktivistů, kteří  spolupracují s nadací  
Člověk v tísni, ÚSTR 

 
 18. 11. 2009, návštěva čínské novinářky G. Yu uvězněné za články o protestech na 

náměstí Nebeského klidu v roce 1989 a ruského lidskoprávního aktivisty O. Orlova, 
ředitele respektované lidskoprávní organizace Memorial, ÚSTR 

 
 
5. Digitalizace 

 
V období od 16. 10. 2009 – 19. 11. 2009 bylo digitalizováno celkem 636 399 stránek 

dokumentů. Přehled digitalizace: 
 

Typ zařízení Popis Počet stran 
Průtahové 
skenery 

Dokumenty v dobrém fyzickém stavu, kde nehrozí 
jejich poškození přechodem přes podavač 
(kartotéky, pevný papír) 

210  011

Knižní skenery 
a digitální 
fotoaparát 

Dokumenty, které vyžadují citlivé zacházení 25 455

Skener 
mikrofiší 
Kodak 

Mikrofiše 6 366

Skener 
mikrofiší 
Zeutschel 

Mikrofiše 394 567
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6. Ostatní  
 

 27. 10. 2009, převzetí pamětní medaile ředitelem ÚSTR u příležitosti  90. výročí 
vzniku Československé republiky z rukou ministra obrany ČR M. Bartáka, Panteon 
Národního muzea, Praha 

 27. 10. 2009, tisková konference k zahájení výstavního projektu „My jsme to 
nevzdali“ za účasti předsedy vlády České republiky J. Fischera, ředitele občanského 
sdružení Post Bellum M. Kroupy, starosty Prahy 1 P. Hejmy, ředitele ÚSTR P. Žáčka 
a spisovatele J. Stránského. Soubor dvanácti exteriérových výstavy tvořící trasu 
Prahou ukazuje trnitou cestu naší země ke svobodě v průběhu dvacátého století, Úřad 
vlády, Praha 

 4. 11. 2009, projednání výroční zprávy ÚSTR za rok 2008 výbor pro vzdělání, vědu, 
kulturu, lidská práva a petice, ústavně právní výbor, Senát, Praha 

 9. 11. 2009, tisková konference „Projekt 1989“, prezentace nových přírůstků na 
webových stránkách, věnovaných událostem listopadu 1989 v Československu, ÚSTR 

 
 8. 11. 2009, prezentace knihy „Praha objektivem tajné policie / Prague Trough The 

Lens Of Secret Police, mezinárodní festival „Měsíc ve fotografii“, vysoká škola 
umění, Bratislava 

 
 11. 11. 2009, projednání vládního návrhu zákona o státní rozpočtu České republiky na 

rok 2010 – kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů, ústavně právní výbor 
PS, Parlament ČR, Praha 

 
 13. 11. 2009, Pavel Žáček, setkání se studenty „Školství a demokracie – 20 let poté“, 

MŠMT, Praha 
 

 13. 11. 2009 , Pavel Žáček, přednáška s M. Komárkem v rámci besedy „Za co jsme 
zvonili klíči“, Ostrožský zámek, Uherský Brod 

 
 16. 11. 2009, slavnostní předání ocenění boje za demokracii a svobodu - Medaile 

Václava Bendy. Ocenění je určeno osobnostem, které sehrály význačnou roli v boji za 
obnovu svobody a demokracie Československé republiky v letech nesvobody (1938–
1945) a komunistické totalitní moci (1948–1989), ÚSTR 

 
 18. 11. 2009, den před 20. výročím vzniku Občanské fóra, se konal křest knihy  

„Občanské fórum, den první. Vznik Občanského fóra v dokumentech a fotografiích“. 
Kmotrem knihy se stal senátor a někdejší mluvčí Charty 77 Alexandr Vondra, který 
večer 19. listopadu 1989 v Činoherním klubu z podstatné části moderoval, Činoherní 
klub, Praha  

 
 19. 11. 2009, projednání „Kontrolního závěru NKÚ“, na výjezdním zasedání 

kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, školící středisko PS 
Harrachov 
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Oral history 
 
 Adam Hradilek, natáčení rozhovorů s pamětníky (Jana Klusáková, Miloš Šuchma), 

projekt: „Orální historie“ 
 
 Petr Slinták, natáčení rozhovorů s pamětníky (R. Kutra, B Mikolášek), projekt: 

„Orální historie“ 
 
Vzdělávací aktivity 
 
 Kamil Činátl, spolupráce s MŠMT n reorganizaci pracovní skupiny pro výuku 

dějepisu, definice koncepčních cílů pracovní skupiny 
 

 Vojtěch Ripka, grant MHMP Multimediální výchova pro 21. století  
 

 
 

B) Činnost nad rámec plánu na rok 2009 
 
Výstavy: 

 
1. 11. 2009, zahájení výstavy „Jedni z nás“, která byla součástí „Projektového dne 
věnovaného totalitním režimům“, gymnázium, Děčín 

 
2. 11. 2009, „Projektový den věnovaný tématu totalitních režimů“, součástí tohoto 
projektu byla i přednáška K. Volné a výstava „Jedni z nás“ na jejíž přípravě se ÚSTR 
podílel, gymnázium, Děčín 

 
14. 11. 2009,  „Koncert pro hrdiny“ v rámci výstavního projektu „My jsme to 
nevzdali“. Na koncertě vystoupil soubor žáků Jedličkova ústavu The Tap Tap, orchestr 
Berg, Pražský smíšený sbor, D. Koller, K. Střihavka, M. Rupert, V. Merta a se svými 
projevy ředitel o.s. Post Bellum M. Kroupa a jeho zástupce Martin Kroupa, T. Halík, 
starosta MČ Praha 1 P. Hejma, šéfredaktor Mladé fronty Dnes R. Čásenský, ředitel Fujitsu 
Česká republika J. Ruterle, pan D. Kroupa, generál T. Sedláček a ředitel ÚSTR P. Žáček, 
Rudolfinum, Praha  

 
15. 11. 2009, premiéra divadelní hry -  představení pro děti s názvem „Hon na 
Jednorožce“, jež je inspirováno osudem pamětníka Luboše Jednorožce, jehož vzpomínky 
jsou uloženy v pamětnickém digitálním archivu Paměť národa, divadlo Minor, Praha  

 
16. 11. 2009, zahájení výstavy „Pohledy 1989“, která vznikla ve spolupráci ÚSTR, o.s. 
Post Bellum a MČ Praha 6, Písecká brána, Praha 6 

 
17. 11. 2009, zahájení výstavy „20. století na Náměstí Republiky“, za účasti prezidenta 
České republiky V. Klause, primátora hlavního města Prahy P. Béma, starosty MČ Praha 
1 P. Hejmy a ředitele ÚSTR P. Žáčka, Náměstí Republiky, Praha 
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17. 11. 2009, zahájení výstavy „Albertov 1989“, která vznikla ve spolupráci 
přírodovědecké fakulty UK, ÚSTR a knihovny Libri prohibiti, přírodovědecká fakulta 
UK, Praha 

 
 

 
C) Prezentace ÚSTR v médiích 

 
V období od 23. října do 25 (22.11.). listopadu 2009 byl ÚSTR a ABS v českých 

médiích zmiňován 169 x , z toho 32 x v televizním zpravodajství, 66 x v tištěných médiích, 
72 x na internetovém zpravodajství a 15 x v rozhlase. Za sledované období bylo vydáno 12 
tiskových zpráv. 

Nejvýznamnějším mediálním tématem bylo zveřejnění seznamu příslušníků 
Hlavní správy rozvědky ve stavu k 17. 11. 1989, které bylo prezentováno na tiskové 
konferenci 9. listopadu 2009 spolu s dalšími přírůstky na webových stránkách. Tohoto 
počinu si všimly i zahraniční sdělovací prostředky. O zveřejnění seznamu informovala 
média na Slovensku, v Německu, Rusku a dokonce i v Japonsku.  

Druhým nejvýznamnějším mediálním tématem bylo 20. výročí pádu 
komunistického totalitního režimu v Československu. Z pohledu zahraničních novinářů 
lze mluvit o jednoznačně nejvýznamnější události. O rozhovory s ředitelem Pavlem Žáčkem 
a o fungování ÚSTR a ABS měli zájem novináři z Japonska (státní televize NHK točila 3 
dny s Pavlem Žáčkem a v prostorách ABS), USA (štáb CNN 16. listopadu odvysílal 
reportáž o Pavlu Žáčkovi a fungování ABS, kterou vidělo cca 30 milionů diváků na celém 
světě), reportér ruské verze zpravodajského týdeníku NEWSWEEK pořídil rozsáhlý 
článek o ÚSTR a ABS včetně rozhovoru s ředitelem. 

ÚSTR a ABS se podílely na vzniku komponovaného pořadu České televize Albertov 
16:00, který byl vysílán 17. listopadu na ČT 1 od 16:00 do půl jedné ráno 18. listopadu. 
V rámci pořadu vystoupil i ředitel Pavel Žáček v živém rozhovoru s Michalem Prokopem. 
Z českých médií on-line deník Aktuálně.cz se začal vydávat každý den „Revoluční deník 

StB“ v němž cituje z denních situačních zpráv umístěných na webových stránkách 
www.ustrcr.cz . Stejný princip používají Lidové noviny, které úryvky ze svodek publikují na 
své zadní straně. Ze stejných denních situačních zpráv těží i regionální novináři, především 
Liberecká a Plzeňská mutace MF DNES. 

V posledním týdnu se nejaktuálnějším mediálním tématem stala kniha „Občanské fórum, 
den první. Vznik Občanského fóra v dokumentech a fotografiích“, jejíž obsah se stal 
předmětem obsáhlých debat. 

 
 
Další vystoupení zaměstnanců Ústavu v médiích: 
 
František Stárek 
29. 10. 2009 rozhovor se Zuzanou Filipovou, Radiožurnál 
30. 10. 2009 rozhovor s Nakao Tajuki , The Mainichi newspapers, Japonsko 
3. 11. 2009 rozhovor s Vladimírem Ševelou, časopis Týden 
7. 11. 2009 rozhovor s Martinou Touškovou, Český rozhlas, České Budějovice 
7. 11. 2009 rozhovor s Andreou Zahradníkovou, Českobudějovický deník 
10. 11. 2009 pořad „Zpovědnice“, Radio Beat 
 
Václav Ruml 
25. 10. 2009 výstup v pořadu „Události“ – „Akce K“, ČT 
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Přemysl Fialka 
12. 11. 2009 rozhovor „Originální Videožurnál“, Český rozhlas - Radiožurnál 
 
Jan Vajskebr 
14. 11. 2009 vystoupení v pořadu „Historie věčně živá“, 17. listopad 1939, ČRO 6  
 
Jiří Urban 
16. 11. 2009 živé vystoupení v pořadu: „Mikrofon Andreje Halady“, TV Public 
 
Adam Hradilek  
17. 11. 2009 rozhovor „Originální Videožurnál“, Český rozhlas – Radiožurnál 
 
Pavel Žáček 
4. 11. 2009 hodinový speciál „Byl jsem tvář revoluce“, ČT 24 
8. 11. 2009 vystoupení ke kauze „Štěchovický poklad“ v pořadu Střepiny, TV NOVA 
16. 11. 2009 vystoupení v pořadu „Snídaně s Novou“, TV NOVA 
17. 11. 2009  speciál, přímý přenos z minulosti, ČT, ČT 24 q  
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