Výroční zpráva Příběhy 20. století“ v roce 2006
(Pozn.: tato výroční zpráva shrnuje činnost o.s. Post Bellum a Českého rozhlasu na společném projektu Příběhy
20. století. Rozhas vstupuje do projektu nejen jako mediální partner, vysílá pravidelné dokumenty, archivuje
pamětníky, ale i jako finanční partner. Své finance poskytuje dvojí formou – honoráře pro sběrače v rámci
redakce Příběh 20. století a fakturou Post Bellum. Honoráře vyplácené přímo „sběračům a autorům dokumentů“
jako svým externím spolupracovníkům nelze zanést do účetnictví Post Bellum. ato zpráva popisuje faktický stav
podle přijmů a výdajů dle účetních dokladů a zároveň shrnuje veškeré akce spojené s projektem o.s.Post Bellum.
Tato zpráva pro celkové a přesné vyhodnocení projektu zahrnuje veškeré prostředky na projekt. Samotná
finanční zpráva, jakožto příloha tohoto materiálu, popisuje faktický stav účetnictví o.s. Post Bellum a k této
finanční zprávě j v příloze přiložena zpráva auditora.)

Počet natočených pamětníků a odvysíláno dokumentů:
1. Natočeno, textově a fotograficky zpracováno, archivováno 136 pamětníků. Z toho 70
válečných veteránů z 2. sv. války a 66 politických vězňů 50. let, obětí holocaustu –
koncentráčníků, bývalých vojáků francouzské cizinecké legie z let1946 – 1990, a
různé (charty 77, studentské demonstrace 1948, 1968, ruský voják žijící v ČR,
účastník invaze 1968 a pod.)
2. Připraveno a odvysíláno 35 dokumentů z rozhlasového cyklu Příběhy 20. století.
3. Bylo založeno Společenství paměti národa a vznikla k tomuto pracovní skupina, která
se během roku sešla třikrát
4. Bylo realizováno 75 školících a vzdělávacích přednášek pro institucionální partnery,
sběrače.

Hodnocení projektu dle „měřitelných“ kritérií:
- ohlasy: 252 emailových ohlasů, „poděkování za pořad“ a „kontaktů na pamětníky“
(post.bellum@seznam.cz, a pribehy@rozhlas.cz) , 19 příspěvků do diskuze (pozoruhodné
hodnocení, vyskytzují se i extremně nepříznivé, ale sami posluchači Příběhy obhajují a
nešetří chválou), diskuze je pod heslem Příběhy 20. století na programu Radiožurnálu,
srovnatelné pořady (vysílané již několik let) mají průměrně 5 příspěvků, 40 písemných
dopisů (děkovné a s kontakty na pamětníky)
- Společenství paměti národa – vznik Deklarace, dvě schůzky pracovní skupiny (osm lidí),
práce na dvou projektech – „ochrana osobních a citlivých údajů pamětníků a právní
ošetření – Souhlas pamětníků, www.rozhlas.cz/pribehy - projekt Českého rozhlasu a PB a
Společenství. Projekt Realizuje Jiří Malina a Mikuláš Kroupa – portál příběhů – archiv
pamětníků se zvukovými ukázkami, texty, foto, vyhledávačem, kalendáriem, interaktivní,
multimediální rozcestník. (Chceme vyhrát mezinárodní soutěž o nejlepší mediální web.)
- mediální prezentace projektu Příběhy 20. st. – ČT 1 – Dobré ráno, 2x Události
komentáře, Reportáž v hlavním zpravodajském pořadu ČT – zprávy, ČT24 – půl hodina
Host dne, ČRo1 – Nad věcí, Host týdne, ČRo2 - Praha – host dopoledního vysílání, ohlasy
na vznik Společenství paměti národa – 7 článků - Lidové noviny, Hospodářské noviny,
MF Dnes, Týden, Polygon, a další, pravidelné výstupy z projektu Příběhy 20. století
s annoncí – 4x celostránkový příběh v Lidových novinách Páteční příloha, Lidové noviny

– rubrika Horizont 2x celá strana v deníku, 2x článek o pamětníkovi v Hospodářských
novinách, vznik dohody na pravidelné 14 denní periodicitě, Polygon 5 – 10 stránek jednou
za měsíc o projektu a pamětnících.
- 5 diplomových prací vzniká z Archivu Příběhů 20. století, jedna publikace AV ČR
Martin Bursík „Ženy v kriminále“
Výhled na rok 2007:
Výhled na rok 2007 z Post Bellum: žádost o grant na částku 620.000,- Kč. (MO ČR, MK
ČR a Městská část Praha 6), chceme natočit a zpracovat minimálně 150 pamětníků, a
odvysílat 50 dokumentů. Připravit projekt českého pamětnického portálu na internetu.
Dále hlouběji navázat spolupráci s médii, především s TV.
Závěr:
Příběhy 20. století – projekt Rádia Česko a o.s. Post Bellum zdaleka nejvíce ve vědní
disciplíně „oral history“ dokáže prezentovat jak smysl a účel projektu tak především svojí
práci a výstupy z projektů na rozdíl od „konkurenčních“ společností – Živá paměť (40
pamětníků nuceně nasazených) a Centrum oral history AV ČR (60 pamětníků – studenti a
dělníci v době normalizace), kteří prezentují veřejnosti především smysl a účel svých
projektů. Příběhy 20. století se stávají známou a nejvyhledávanější značkou, který našel
cestu poutavě a srozumitelně vyprávět příběhy pamětníků laické i odborné veřejnosti.

Dne 1.2.2007

Originál signoval - předseda sdružení Mikuláš Kroupa, Rada Post Bellum - Martin Kroupa
a Martin Křížek

Příloha - Finanční zpráva o.s. Post Bellum:
Příloha1 účetní závěrce
Rozvahový den : 31.12.2006
Údaje jsou uváděny v korunách

O.s. Post Bellum
Registrace: VS/1-1/48 684/01-R
Sídlo: Matoušova 16/1354, 150 00 Praha 5
IČ: 26548526
právní forma : občanské sdružení Post Bellum je nezávislé dobrovolné společenské sdružení, sdružení novinářů a
historiků usilující o společenskou satisfakci lidí, kteří se postavili proti bezpráví a totalitám 20. století.

Vznik právní subjektivity : 29.11.2001
Hlavní předmět činnosti: Naplňování poslání a cílů - o.s. POST BELLUM je dobrovolné nezávislé sdružení občanů orientujících se na vzpomínky historicky
významných skupin obyvatel jako jsou veteráni z 2. světové války, oběti holocaustu, novodobí veteráni, političtí
vězni komunistického režimu v tehdejším Československu, představitelé disentu a další skupiny pro zachování
paměti národa. Občanské sdružení POST BELLUM vyhledává dostupné materiály k problematice jednotlivých
skupin. Informuje veřejnost prostřednictvím internetových stránek. Usiluje o vytvoření reprezentativního

zvukového archivu vzpomínek pamětníků a vydávání publikací. K zajištění účelu pro který bylo POST
BELLUM zřízeno sdružení vyvíjí činnosti zejména: pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a akcí, nakladatelská
a vydavatelská činnost, reklamní a propagační činnost, tvorba internetových stránek, tvorba audio dokumentů,
tvorba zvukových, textových a fotografických snímků zachycující příběhy pamětníků.
Poslání: posláním je: projekt Příběhy 20. století, natáčení vyprávění pamětníků, rozhlasové dokumenty
Ostatní činnosti: souvisejí s naplňováním cílů: budování internetových stránek www.hrdinove.cz,
www.postbellum.cz, rozhlasové dokumenty z cyklu Příběhy 20. století.
Statutární orgán:
Organizačními složkami jsou: Nejvyšší : Sněm, volená tříčlenná Rada Post Bellum, z ní pak zvolený statutární
zástupce a jednatel - předseda Post Bellum
b)
Zakladatelé: Vít Makarius, Michal Šimůnek, Mikuláš Kroupa. Rada Post Bellum: Martin Kroupa, Martin
Křížek, Mikuláš Kroupa - předseda
Vklady do vlastního jmění : nejsou
c)
Účetní období : kalendářní rok 2006
Použité účetní metody : dle zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví a prováděcí vyhláškou č.504/2002 Sb.
Způsob zpracování účetních záznamů : pomocí software Info Office Blatná
Způsob a místo úschovy : na CD a sestavách v příručním archivu účetní jednotky
Aplikace obecných účetních zásad : Účetní jednotka nepoužívá žádné výjimky ani odchylky od metod daných
výše uvedených postupů účtování a neúčtuje v cizí měně.
d)
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.
e)
Způsoby oceňování: nebyly použity
f)
Účasti v obchodních společnostech: nejsou
g)
Úpisy akcií a podílů v obchodních společnostech: nejsou
h)
Akcie a podíly: nejsou
i)
Majetkové cenné papíry : nejsou
j)
Dlužené částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let : nejsou
k)
Celková výše závazků neobsažených v rozvaze : není
l)
Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností : viz výkaz zisku a ztráty
m)
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců : 0
Z toho řídící pracovníci : 0
Osobní náklady : viz výkaz zisku a ztráty
n)
Odměny a funkční požitky : nebyly stanoveny
o)
Účast členů statutárních nebo jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků, s nimiž účetní jednotka uzavřela
obchodní smlouvy : nebyla
p)
Zálohy a úvěry členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty.
q)

Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování : účetní
jednotka nerealizovala žádné významné skutečnosti ovlivňující tento bod
r)
Způsob zjištění základu daně z příjmu v členění za jednotlivá zdaňovací období
Rok 2005
Rok 2006
Ztráta/zisk
5357
38819
Nezdanitelný výnos
233612
543703

Nedaňové náklady
Úleva pro neziskové subjekty
Výsledná daň
Daňový základ

233612
5357
0
0

543703
38819
0
0

s)
Rozdíly mezi daňovou povinností : nejsou
t)
Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty : nejsou takové položky
Dlouhodobé bankovní úvěry : nejsou
u)
Přijaté dary:
Dárce
Podm. Zakázka
Kč
Litoměřice
Česká letecká servisní
Skanska CZ
Lustig Jakub
Vlček Vladimír
Kroupa Mikuláš
Klusáčková Zuzana
DARY v roce 2006 CELKEM
Provozní dotace

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
-

1
0
0
0
0
0
0
-

Zakázka
Ministerstvo obrany ČR
PROVOZNÍ DOTACE v roce 2006 CELKEM
Poskytnuté dary : nebyly
v)
Veřejné sbírky : nebyly
w)
Způsob vypořádání výsledku hospodaření:
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7500,00
5000,00
10000,00
1000,00
1000,00
7000,00
2000,00
33500,00
Kč
230000,00
230000,00

Užito v roce
Převod do
2006
roku 2007
7500,00
0,00
5000,00
0,00
10000,00
0,00
1000,00
0,00
1000,00
0,00
7000,00
0,00
2000,00
0,00
33500,00
0,00
Užito v roce
Převod do
2006
roku 2007
230000,00
0,00
230000,00
0,00

HV za rok 2006 nebude rozdělen.

Okamžik sestavení účetní závěrky :
Osoba odpovědná za účetnictví – statutární orgán: Mikuláš Kroupa
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Originál signoval - předseda sdružení Mikuláš Kroupa, Rada Post Bellum - Martin Kroupa
a Martin Křížek
Příloha Audit za rok 2006:

