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Výroční zpráva Post Bellum za rok 2008 
 
 
 

(Úvodní pozn.: Tato výroční zpráva shrnuje činnost o.s. Post Bellum, které realizuje především projekt Příběhy 
20. Století, zaznamenávání vzpomínek pamětníků, dále pak v roce 2008 sdružení realizovalo pamětnické výstavy 
k oslavám významných „osmičkových“ výročí. Zpráva popisuje faktický stav projektu a účetnictví Post Bellum 
– finanční zpráva.) 

 
 

 
Základní hodnotící kritéria projektu: 
 
Svým partnerům a veřejnosti předkládá o.s. Post Bellum „Výroční zprávu za rok 2008“. Post 
Bellum realizuje projekt s názvem PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ . Jedná se o systematické 
shromažďování vzpomínek pamětníků, dále pak provozuje se svými partnery Českým 
rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů elektronickou badatelnu 
www.pametnaroda.cz. V roce 2008 realizovalo sdružení ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 
výstavu „Jedni z nás“ a tři výstavy ve spolupráci s Městkou částí Praha 6: Osudy našich 
sousedů, Srpen 68: Naděje nebo boj o moc?, Mnichovský zrada a k těmto výstavám 
vydalo sdružení stejnojmenné knižní katalogy – sborníky. Viz příloha č. 1.  
Dále pak výstava Jedni z nás: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=41739 se stala 
putovní, výstava Osudy našich sousedů shlédly stovky dětí základních škol, výstava byla 
instalována na různě dlouhé období (10 až 30 dní) na 14 základních školách Prahy 6, stejně 
tam byl po těchto školách zdarma distribuován katalog výstavy. Zájem o katalogy k výstavám 
byl nadměrný – Jedni z nás, Osudy našich soused byl nutný dotisk.       
Hlavními dlouhodobými projekty jsou Příběhy 20. Století: spolupracovníci Post Bellum 
natáčí, zpracovává a archivuje vzpomínky pamětníků (14 pamětnických kategorií 
charakterizované na Paměti národa), a Paměť národa, www.pametnaroda.cz, virtuální centrum 
pro ukládání a zpřístupňování oral history sbírek.   



Post Bellum doplňuje natočení audio rozhovory texty a foto:  protokoly, dotazníky, 
fotografická dokumentace, archivní materiály. Zaměřujeme se na takové pamětníky, kteří se 
stali přímými účastníky aktéry nebo oběťmi totalitních režimů a okolností doby nesvobody. 
Z této sbírky Post Bellum spolurealizuje ve spolupráci s redaktory Rádia Česko cyklus 
rozhlasových dokumentů Příběhy 20. století, který je vysílán pravidelně jednou týdně na 
vlnách Českého rozhlasu Rádia Česko a Radiožurnálu. Tato zpráva popisuje faktický stav 
projektu ze strany sdružení Post Bellum.  
Projekt lze hodnotit základními měřitelnými kritérii – počtem natočených a zpracovaných 
pamětníků a počtem odvysílaných dokumentů v konfrontaci s finančními náklady.   
Další výsledky projektu lze opřít o měřitelná kritéria týkající vedlejších projektových výstupu, 
například korespondence s pamětníky, příznivci projektu a posluchači.   
 
 
Počet natočených pamětníků a odvysíláno dokumentů: 
 

1. Natočeno, textově a fotograficky zpracováno, archivováno 193 vzpomínkových 
rozhovorů s pamětníky, 8 vzpomínkový audio portrétů kratší podoby.  

2. Připraveno a odvysíláno 46 cca hodinových dokumentů z rozhlasového cyklu Příběhy 
20. století. 

3. Realizováno 29 metodických školeních pro partnery projektu – sběračské skupiny, 
Ministerstvo obrany ČR – základní a střední školy (projekt Bojovníci proti totalitě 
pohledem dětí), partneři na www.pametnaroda.cz   
 

Mediální odezva Post Bellum: 
 

1. 93 článků, které se věnují, citují, odkazují či se zmiňují o Post Bellum, projektu 
Příběhy 20. Století, výstavách v roce 2008 a projektu www.pametnaroda.cz. Články 
jsou věcné, popisují obsah projektu, smysl projektů Post Bellum, okolnosti vzniku 
sdružení, citace z rozhovorů, odkaz na zdroj, rozhovory s předními protagonisty Post 
Bellum (nejčastěji Mikuláš Kroupa, Adam Drda, Martin Kroupa).   

2. V mediálních výstupech dominuje pochopitelně cyklus dokumentů  Příběhy 20. století, 
pozitivní rezenze na knihu Kruté století (LN, MF DNES, HN), rozhovory ČRo1, 
ČRo3, Rádio Česko, Parlamentní zpravodaj,  ČT2 Dobré ráno (Ostrava), Týden,  

3. Ukázka:  
 
Váleční veteráni u nás a v zahraničí 
ČT 2 - 29.12.2008 
pořad: Dobré ráno - Ostrava - vysíláno: 05:59 - pořadí zprávy: 4 
MÉDIA: Příběhy bývalých vězňů zveřejňuje portál www.politictivezni.cz 
ceska-media.cz - 26.12.2008 
rubrika: Média-Extra - autor: ČTK, autor: vh, kš, (BoJ) 
Co se událo v roce 2008 na internetu 
tyden.cz - 26.12.2008 
rubrika: Internet - autor: - kk - 
ČLOVĚK NEVÍ, CO HO ČEKÁ 
Reflex - 27.11.2008 
rubrika: seriál české osudy - strana: 60 - autor: Adam Drda 
Táto, mámo, co jste dělali za komunistů? 
Týden - 24.11.2008 
rubrika: Téma - strana: 38 - autor: Tomáš Menschik 



Mlčení našich otců 
Týden - 24.11.2008 
rubrika: názory a komentáře - strana: 73 - autor: Neela Winkelmann-Heyrovská 
Mikuláš Kroupa: hrdinové nejsou 
Instinkt - 6.11.2008 
rubrika: Seriál - strana: 68 - autor: MILOŠ KOZUMPLÍK i 
Letáky jako vstupenka do kriminálu 
Lidové noviny - 30.10.2008 
rubrika: Horizont - strana: 11 - autor: Adam Drda 
Unikátní digitální archiv 
ČRo 1 - Radiožurnál - 28.10.2008 
pořad: Ozvěny dne - vysíláno: 18:00 - pořadí zprávy: 5 
Soudce kat promluvil: Lumpárny jsem netrpěl, říká Vaš 
aktualne.cz - 28.10.2008 
rubrika: Společnost - Domácí - autor: Pavel Baroch 
Portál Paměť národa 
ČRo - izurnal.cz - 28.10.2008 
rubrika: izurnal / cesko - autor: Jana Šustová 
Projekt portálu Paměť národa zpřístupní veřejnosti tragédie dvacátého století 
ČT 24 - 27.10.2008 
pořad: Události, komentáře - vysíláno: 22:30 - pořadí zprávy: 4 
 
Hodnocení projektu dle „měřitelných“ kritérií: 
 

- ohlasy: 775 emailových ohlasů (post.bellum@seznam.cz, info@hrdinove.cz, 
pribehy@rozhlas.cz, info@memoryofnation.eu, admin@memoryofnation.eu a to 
„poděkování za pořad“ a „kontaktů na pamětníky“, 31 písemných dopisů (děkovné a 
s kontakty na pamětníky) 
 

Rada Post Bellum:  
 
Ředitel, člen Rady Post Bellum: Mikuláš Kroupa 
Zástupce ředitele, člen Rady Post Bellum: Martin Kroupa  
Čeln Rady Post Bellum: Martin Křížek 
 
Spolupracovníci Post Bellum v roce 2008:   

 
Ondřej Bratinka, Jan Horník, Marta Holečková, Hynek Moravec, Martin Kroupa, Adam Drda, 
Mikuláš Kroupa, Vlastislav JaníkLukáš Krákora, Tomáš Vilím Blanka Jedličková, Dominik 
Dušek, Vilém Faltýnek, Lenka Falýnková, Libor Svoboda, Eva Palivodová, Martin Jindra 
Luděk Jirka, Pavla Krystýnová František Havlín, korektor Michala Lvová korektor Zuzana 
Machková, korektor Jitka Šmídová, editor Lenka Kopřivová, korektor Radka Jansová, 
korektorka Jana Mahelová, překladatel Pavel Drábek, historik Ladislav Kudrna, sběrač Viktor 
Portel, sběrač Lucie Zdichova, sběračka Teresa Babková, Jiří Sklenář, Kateřina Šromová, 
editor Hana Kučerová, překladatel Adam Prentis,  překladatel Jakub Jaroš, sběrač Pavel 
Paleček, překladatelka Hana Dušáková, překladatel editor Tomáš Jungwirth, překladatel 
Radek Lunga, editorka Zuzana Ringlerová, sběrač a editor Zdeněk Pagač, korektorka Magda 
Siroginová, překladatelka Zuzana Růžičková, korektorka Anna Šafránková, editorka Lenka 
Králová, David Czesany, Martina Reslová, Jan Čížek, Jaroslav Richter, Michal Hrubý, Lucie 
Trlifajová, Markéta Škrábalová, Jan Synek, Julie Šilhánová, Anna Macourková 



 
 
Finanční zpráva: 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dne 1.4.2008 
 
 
Originál signoval - ředitel sdružení Mikuláš Kroupa, Sněm Post Bellum - Martin Kroupa a 
Martin Křížek.   

 
K výroční zprávě je přiložen kopie auditorské zprávy k účetnictví a faktickému stavu 

hospodaření sdružení:  
 
 
 
 
 



 



AUDITORSKÁ ZPRÁVA ZA ROK 2008 



 
 


