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Výroční zpráva POST BELLUM za rok 2009
Úvodem
Nezisková organizace POST BELLUM

realizuje projekty především dokumentující vzpomínky

osobností, svědků a aktérů významných historických událostí československých moderních dějin
(projekty Příběhy 20. Století a My jsme to nevzdali). Dále pak se soustřeďuje na pořádání
společenských akcí, jejichž cílem je informovat veřejnost o zaznamenaných příbězích a připomínat
hodnoty, které vyznávali lidé bojující za svobodu a demokracii. Rok 2009 znamenal pro POST BELLUM
významný mezník v konání těchto aktivit. Vznikla produkčně velice náročná plenérová výstava „My
jsme to nevzdali“, poprvé jsme organizovali „Koncert pro hrdiny“, slavnostní večer živě přenášený
Českým rozhlasem a Českou televizí.
V roce 2009 čerpalo POST BELLUM finanční prostředky k realizaci svých projektů především ze
sponzorských darů, spolurealizátorské finanční spolupráce s Městskými částmi Praha 1 a Praha 6,
firmou FUJITSU, Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů, dále pak z dotací a
grantů Ministerstva školství a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Úřadu vlády ČR, Evropské
komise – programu Evropa pro občany.
Všem partnerům, dobrovolníkům i externím spolupracovníkům velmi děkujeme za jejich finanční i
nefinanční pomoc, jíž si nesmírně ceníme. Jsme si vědomi toho, že bez nich se POST BELLUM neobejde.

Základní přehled činnosti POST BELLUM v roce 2009

Svým partnerům a veřejnosti předkládá o.s. POST BELLUM „Výroční zprávu za rok 2009“.
POST BELLUM tradičně v roce 2009 realizovalo projekt s názvem PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ. Jedná
se o systematické shromažďování vzpomínek pamětníků. Z této sbírky následně vzniká
pravidelný rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy 20. Století (vysílá Rádio Česko, neděle
10:05, repríza sobota 13:05, Radiožurnál pondělí 20:05h). POST BELLUM je dále hlavním
koordinátorem projektu Paměť národa (www.pametnaroda.cz, ve spolupráci s Českým
rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů). Jedná se o internetový portál
propojující různé oral history projekty, mj. je na něm přístupna sbírka Příběhy 20. století.

Výsledky projektů realizovaných o.s. POST BELLUM v roce 2009:
A. V roce 2009 jsme připravili 41 hodinových rozhlasových dokumentů Příběhy 20.
století (autorská spolupráce Mikuláše Kroupy a Adama Drdy).
B. 156 nově natočených vzpomínek pamětníků v rámci projektu Příběhy 20. Století
C. 60 tzv. dotáček vzpomínek pamětníků vážících se k tématu „Pád železné opony –
listopad 1989“. V rámci výstavy My jsme to nevzdali (viz níže) byli sběrači – redaktoři
Post Bellum vysláni takzvaně dotočit výpovědi pamětníků k tomuto tématu.
D. 300 editací a korektur výpovědí pamětníků publikovaných na www.pametnaroda.cz.
Editace jsou prováděny vyškolenými spolupracovníky POST BELLUM. Úkolem editora
je z nahrávky, fotografií, textů a protokolů vytvořit archivní jednotku, jež je
zveřejněna na portálu www.pametnaroda.cz. Sbírka POST BELLUM, budovaná od
roku 2001, není na PN dosud uložena celá. Taktéž ukázky ze sbírek některých našich
partnerů (jedná se především o Český rozhlas, ÚSTR, slovenský Ústav paměti národa)
editují pro potřeby portálu PN spolupracovníci POST BELLUM.

E. 420 částečných anglických překladů profilů pamětníků publikovaných na Paměti
národa. Překládají se životopis a přepisy ukázek z nahrávky. Náklady na překlad
hradíme v určitém předem dohodnutém objemu také svým partnerům.
Statistické výsledky internetového portálu Paměti národa za rok 2009:
Na počátku roku 2009 databáze Paměť národa obsahovala:
Počet pamětníků v databázi

830

Počet publikovaných pamětníků

270

Počet registrovaných badatelů 653
Počet fotografií 1201
Počet klipů

1723

Stav k 14.12.2009:
Počet pamětníků v databázi

1433

Počet publikovaných pamětníků

527

Počet registrovaných badatelů 1314
Počet fotografií 4374
Počet klipů

4568

Z toho vyplývá:
Počet pamětníků v databázi + 603
Počet publikovaných pamětníků + 257 (dalších 81 zpřístupněno jen v neveřejné badatelně)
Počet registrovaných badatelů + 661
Počet fotografií + 3174
Počet klipů + 3367

Na portálu Paměť národa, jehož hlavním koordinátorem je POST BELLUM, publikují také další
partnerské organizace – jmenujme např.: Antikomplex, The Institute of National Remembrance
[en], Institut umění – Divadelní ústav, Ośrodek Karta *en+, Ústav pro studium totalitních režimů …

Proto je nárůst archivních pamětnických jednotek na portálu vyššínež je samotná natáčecí
práce POST BELLUM. Považujeme za úspěch, že se portál rozvíjí, neustále proměňuje a
rozrůstá, existuje na něm prostor pro živou diskuzi, je atraktivním pro stále více
registrovaných badatelů.

Statistika návštěvnosti portálu pro období 1.1. 2009 – 1.1.2010 je příznivá:
* 134 310 Návštěv
* 784 732 Zobrazení stránek
* 00:04:26 Průměrný čas strávený na webu
* 71,85 % Nových návštěv

Roční průměr činí 367 návštěvníků za den. V době konání výstavy My jsme to nevzdali
návštěvnost portálu stoupla téměř dvojnásobně. V týdnu od 8.11. – 1.12.2009 jsme
zaznamenali přes 1000 návštěvníků denně.

V roce 2009 realizovalo POST BELLUM výstavy:
Od Mnichova k válce (ve spolupráci s Městskou částí Praha 6, ÚSTR, ČRo), 13. - 27. března
2009, Písecká brána, Praha 6.
Koncepce výstavy: Od 15. března 1938 měli Češi, resp. Čechoslováci, jasně definovaného
protivníka v podobě německé okupační správy. Své naděje začali postupně upínat k
očekávané válce, jež by přivodila porážku nacistického Německa a znamenala tak možnost
obnovení Československa v jeho předmnichovských hranicích. Šest měsíců, které zbývaly do
vypuknutí války, je proto v Protektorátu Čechy a Morava vyplněno budováním ilegálních
odbojových organizací, šířením ilegálních tiskovin a také masovými manifestacemi (převoz
ostatků K. H. Máchy, církevní poutě), které jasně dokumentovaly vztah Čechů k okupantům.

Výstava tyto momenty reflektovala. Byla rozdělena do tří tematických částí (období druhé
republiky, protektorát a osobní vzpomínky pamětníků těchto událostí) a na dvaceti panelech
byl věnován prostor politickému dění, státoprávním změnám, domácímu i zahraničnímu
odboji, a v neposlední řadě také každodennosti a proměnám kulturní sféry. Každý panel byl
doplněn fotografiemi, z nichž některé byly české veřejnosti prezentovány vůbec poprvé.
Organizátoři: Praha 6, Ústav pro studium totalitních režimů, POST BELLUM. Rozpočet:
215.224,- Kč

POHLEDY 1989 (ve spolupráci s Městskou částí Praha 6, ÚSTR, ČRo), 16.11. - 24.11.2009,
Písecká brána, Praha 6.
Na výstavních panelech se mohli návštěvníci seznámit s osobnostmi spjatými s Prahou 6,
jejich vzpomínkami na rok 1989, hodnocením polistopadové společnosti a také vizemi do
budoucna. Výpovědi pamětníků byly v rámci výstavy prezentovány tak, aby vytvořily
různorodé spektrum pohledů na rok 1989.
Vedle sebe mohli návštěvníci výstavy konfrontovat vzpomínky sousedů ústavní soudkyně
Ivany Janů a herečky Jiřiny Švorcové, filozofa a chartisty Daniela Kroupy a lékaře a sportovce
Lukáše Pollerta, člena zastupitelstva za KSČM Stanislava Hejduka, Vladimíra Merty, Jiřího
Suchého, či známého arciopata břevnovského kláštera Jana Anastáze Opaska. Generačně i
temperamentem různorodí, jednotní tím, že žijí nebo dlouho žili v Praze 6.
Pamětnická svědectví byla doplněna odbornými texty, např. o sídle II. Správy Sboru národní
bezpečnosti v Thákurově ulici. Vystaven byl také málo známý plán obrany tohoto sídla StB v
případě napadení. Dobové plakáty tučným písmem připomínaly, že je tomu dvacet let, co se
naše společnost vydala na osvědčenou a nelehkou cestu demokracie.
Organizátoři: Praha 6, Ústav pro studium totalitních režimů, POST BELLUM. Rozpočet:
300.689,- Kč

My jsme to nevzdali (ve spolupráci s Městskou částí Praha 1, ČRo, ÚSTR, za podpory
především firmy FUJITSU), detailněji viz níže.

POST BELLUM vydalo ke svým akcím a projektům následující publikace:
1000 ks „Paměť národa - metodika v českém jazyce“. Příručka pro uživatele tzv. backendu
portálu Paměti národa vysvětluje postup ukládání výpovědi pamětníka na portál.
500 ks „Paměť národa - metodika v anglickém jazyce“.
2000 ks „Paměť národa promobrožura + CD a DVD CZ/EN“. Jedná se o informační brožuru o
projektu Paměť národa určenou veřejnosti. K publikaci je přibaleno CD a DVD, obsahující
dokumenty z rozhlasového cyklu Příběhy 20. století a video spot k projektu.
2000 ks „My jsme to nevzdali“. Jedná se o rozsáhlý katalog k plenérové stejnojmenné
výstavě. Katalog je na křídovém papíru, barevné fotografie, 270 stran, ISBN978-80-87211-304.
Publikace jsou distribuovány zdarma. Rozdávají se na vernisážích, konferencích,
společenských akcích, zasíláme je partnerům. Katalog My jsme to nevzdali byl také
k dispozici návštěvníkům výstavy v Informačním centru Prahy 1 ve Vodičkově ulici.

Mezinárodní spolupráce POST BELLUM v roce 2009:
V rámci projektu Paměť národa rozvíjí POST BELLUM společně se svými „nejbližšími“
partnery Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů bohatou mezinárodní
spolupráci nejen formou osobních schůzek, telefonátů, zasílání dokumentů týkající se Paměti
národa, ale také organizováním tzv. badatelských sympozií. S podporou Mezinárodního

visegrádského fondu jsme v roce 2009 zorganizovali čtyři workshopy, jejichž účastníci
podrobně diskutovali o projektu Paměť národa, technice vkládání a o nových společných
projektech, týkajících se společných evropských výročí.

Badatelská sympozia:

Polsko – Dům setkání s historií, Varšava
Slovensko – ÚPN, Bratislava
Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
Česká republika – POST BELLUM, Praha - mezinárodní evaluace
Podrobněji k mezinárodním sympoziím:
Workshop v Bratislavě se konal 3. září 2009. Zúčastnilo se ho cca 25 účastníků především
z Ústavu paměti národa, ale také z dalších slovenských institucí věnujících se metodě oral
history.
Dne 23.

září

2009

se

v Praze

konalo

mezinárodní

badatelské

sympozium

internetového portálu Paměť národa, kterého se zúčastnilo cca čtyřicet posluchačů z České
Republiky a ze zahraničí (Mezinárodní komise pro evaluaci zločinů nacistické a sovětské

okupace v Litvě, Národní archív ČR, Karta Ośrodek v Polsku, Konfederace politických vězňů,
BStU z Německa, UPN ze Slovenska, zástupci z univerzity ve Freiburgu (Německo),
Antikomplex, Dcery 50.let, politictivezni.cz, Český Rozhlas, Archivní správa MV, ČT, FFUK,
zástupci Úřadu vlády, Vlastivědné muzeum Slaný).
Dne 7. listopadu 2009 jsme ve spolupráci s organizaci Karta Ośrodek pořádali v History
Meeting House ve Varšavě polský workshop. Zúčastnilo se ho 40 hostů z celého Polska (Karta
Ośrodek, IPN, Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, sdružení Artefakty, Warmia-Masuria
Univerzita v Olsztynu, Polské Radio, Polská akademie věd a další).
Uskutečněné workshopy zvýšily povědomí o projektu PN a s některými partnery se podařilo
navázat blízkou spolupráci. Zkušenosti z těchto setkání daly vzniknout myšlence na vytvoření
mezinárodní sítě koordinátorů a editačních center Paměti národa v Evropě, jehož pilotní fáze
bude realizovaná v roce 2010/2011. Setkání finančně podpořil Mezinárodní visegrádský
fond.

Výstava MY JSME TO NEVZDALI a galavečer „KONCERT PRO HRDINY“ 2009
Expozice
Výstava proběhla ve dnech od 29.října do 23.listopadu 2009. Na území Městské části Praha 1
bylo na 9 zástavách instalováno celkem 145 panelů. Výstavu oživily dva dobové artefakty: na
Hradčanském náměstí byl přistaven originální dobový transportní vagon, na Klárově byla
k vidění kopie strážní věže z táboru Vojna. Propagace výstavy byla zajištěna umístěním 119
reklamních plakátů na veřejném osvětlení v centru Prahy, 100 reklamních plakátů v pražském
metru, distribucí 30 000 ks letáků a 5 000 ks katalogů výstavě. Akci zaštítili premiér ČR Jan
Fischer, Václav Havel a senátor Karel Schwarzenberg.

Výstava byla zahájena dne 27. října 2009 tiskovou konferencí, která se konala od 10:00 h
v sídle Vlády ČR ve Strakově akademii.
Panelisté:
premiér ČR Václav Fischer,
ředitel POST BELLUM Mikuláš Kroupa
Petr Hejma- starosta Městské části Prahy 1
Pavel Žáček- ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

Vernisáž expozice proběhla 29. října v 15 hodin na Hradčanském náměstí v Praze.

Výstavu zahájili:
Petr Hejma- starosta Městské části Prahy 1
Pavel Žáček- ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
Mikuláš Kroupa- ředitel POST BELLUM
Karel Schwarzenberg- senátor, předseda TOP 09

Galavečer

Dne 14. listopadu proběhl od 20 hodin v pražském Rudolfinu Koncert pro hrdiny.

Vystoupili:

Proslovy:

The Tap Tap

Mikuláš Kroupa

Návštěvnost: 1184

Symfonický orchester Berg

Petr Hejma

Pražský smíšený sbor

Pavel Žáček

Tomáš Hanák

Tomáš Halík

Matěj Rupert

Danie Kroupa

Kamil Stříhavka

Tomáš Rutrle

Vladimír Merta

Rudolf Čásenský
Martin Kroupa

Večerem provázel p. Klepl a p. Angelovič.
Přímý přenos svým posluchačům zajišťoval Český rozhlas 2 – Praha, online jej mohli
shlédnout návštěvníci webových stránek Českého rozhlasu a České televize.
Po koncertu následovalo neformální pohoštění v prvním patře Rudolfina.

Partneři projektu
POST BELLUM, hlavní realizátor
Fujitsu, generální partner
Ústav pro studium totalitních režimů, odborný a nefinanční partner
Úřad vlády ČR, finanční a nefinanční partner
Městská část Praha 1, spolupořadatel a finanční partner
Český rozhlas, mediální partner
MAFRA, mediální partner
Senát parlamentu ČR, nefinanční partner
Národní divadlo, nefinanční partner
Archiv bezpečnostních složek, odborný partner
Amden group s.r.o., nefinanční partner
British Embassy Prague, spolupořadatel a finanční partner
Akademie věd ČR, nefinanční partner

Aura-pont, nefinanční partner
Punk Film, nefinanční partner
Dopravní podnik a.s., nefinanční partner
Divadelní ústav, institut umění, finanční a odborný partner
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, finanční partner
Ministerstvo kultury, finanční partner
The Prague society, odborný partner
Fermata, a.s., nefinanční partner
Eltodo s.r.o., nefinanční partner

Mediální ohlas projektu
Reference o výstavě:

Celkem zpráv:

113

Regionální zprávy:

47

Celoplošné zprávy:

66

Tisk:

34

TV:

28

Rádio:

21

Internet:

30

Média celkem: 64
Zdroj: Newton Media

Rozpočet
kategorie
položka
subtotal
obs a h výs ta vy
autoři textů
180 500 Kč
překlady
49 418 Kč
korektury
51 309 Kč
fotografic ké materiály
21 468 Kč
fotografové
148 626 Kč
výroba výs ta vy
výroba panelů
1 526 454 Kč
výroba katalogů
453 745 Kč
výroba os t. tis k. materiálů105 847 Kč
ins talac e
95 081 Kč
wagon
109 480 Kč
s tráž ní věž
99 764 Kč
deins talac e
35 000 Kč
produkc e
248 000 Kč
g a la v e č e r
pronájem R udolfina
95 000 Kč
umělc i
120 000 Kč
oz vuč ení
59 500 Kč
projekc e
15 000 Kč
c attering
120 000 Kč
produkc e
100 000 Kč
propa g a c e
outdoor
109 000 Kč
panely dopr. podnik
20 000 Kč
print
100 000 Kč
propagač ní C D
80 000 Kč
s poty rádio výroba
15 000 Kč
s poty rádio nas az ení
100 000 Kč
s poty T V výroba
600 000 Kč
s poty T V nas az ení
800 000 Kč

total
451 320 Kč

2 673 371 Kč

509 500 Kč

1 824 000 Kč

F in a n č n í n á k la d y
N e fi n a n č n í p l n ě n í

3 623 191 Kč
1 835 000 Kč

C e lk e m v ý s t a v a

5 458 191 Kč

F ujits u
MČ P raha 1
P os t B ellum
MŠ MT
S ponz oři T he T apT ap
B rits ké velvys lanec tví
Min. K ultury
Č es ký roz hlas
Úřad Vlády
D ivadelní ús tav

2 350 000 Kč
504 000 Kč
197 584 Kč
140 000 Kč
120 000 Kč
89 547 Kč
70 000 Kč
52 060 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč

c elkem finanč ní plnění

3 623 191 Kč

Nefinanč ní plnění
Č es ká televiz e
Aura-pont a P unk F ilm
Mus eum K ampa
D opravní podnik
Č es ký roz hlas

800 000 Kč
695 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
100 000 Kč

c elkem nefinanč ní plnění

1 835 000 Kč

c elkem

5 458 191 Kč

Finanční zpráva, viz příloha: Účetní závěrka a příloha k závěrce roku 2009 a
Zpráva nezávislého auditora.

