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Výroční zpráva  

Post Bellum  
2013 

Souhrnná	  zpráva	  popisující	  činnost	  a	  finanční	  přehled	  neziskové	  organizace	  POST	  BELLUM	  
v	  roce	  2013.	  

	  

POST	  BELLUM,	  o.p.s.	  
IČ:	  265	  48	  526	  
K	  transformaci	  z	  občanského	  sdružení	  na	  obecně	  prospěšnou	  společnost	  došlo	  ve	  smyslu	  zákona	  č.	  
68/2013	  Sb.	  ve	  formě	  notářského	  zápisu	  č.	  NZ	  548/2013.	  
Dne	  26.	  11.	  2013	  sdružení	  provedlo	  změnu	  souhlasným	  rozhodnutím	  všech	  členů	  občanského	  sdružení	  a	  
to	  s	  ohledem	  na	  nový	  občanský	  zákoník.	  K	  zápisu	  do	  rejstříku	  o.p.s.	  Městským	  soudem	  v	  Praze	  došlo	  dne	  
23.	  3.	  2014	  po	  doplnění	  soudem	  vyžádaných	  dokumentů.	  O	  transformaci	  pojednává	  první	  odstavec	  této	  
výroční	  zprávy.	  	  	  
	  
Účty	  Post	  Bellum:	  	  
Komerční	  banka	  a.s.,	  pobočka	  Praha	  Smíchov,	  Štefánikova	  22,	  150	  00	  Praha	  5	  
6700227/0100	  (sponzorské	  příspěvky	  a	  dary)	  
51-‐1707230277/0100	  (granty,	  dotace)	  
43-‐5853660257/0100	  (členské	  příspěvky	  Klub	  přátel	  Paměti	  národa)	  
107-‐1449380247/0100	  (mezinárodní	  spolupráce,	  Visegradské	  projekty)	  	  
	  
Zakladatel	  o.p.s.:	  Mikuláš	  Kroupa	  
Správní	  rada	  Post	  Bellum:	  Martin	  Kroupa,	  Jan	  Polouček,	  Vít	  Makarius	  
Dozorčí	  rada	  Post	  Bellum:	  Daniel	  Kroupa,	  Věra	  Převrátilová,	  Filip	  Hrubý	  (na	  svoji	  žádost	  odvolán	  
zakladatelem	  v	  květnu	  2014,	  jmenován	  Petr	  Pudil)	  
Ředitel:	  Mikuláš	  Kroupa	  
Provozní	  ředitel:	  Jan	  Polouček	  
Projektoví	  koordinátoři:	  Michal	  Šmíd,	  Lenka	  Kopřivová,	  Viktor	  Portel,	  Petr	  Šabach,	  Marie	  Novotná,	  Eva	  
Kubátová,	  Olga	  Plchová,	  Petr	  Pošvic	  
Redaktoři:	  Vít	  Lucuk,	  Eva	  Palivodová,	  Hynek	  Moravec,	  Vilém	  Faltýnek,	  Lenka	  Faltýnková,	  Martin	  Jindra,	  
Luděk	  Jirka,	  Karel	  Kužel,	  Andrea	  Jelínková,	  Martin	  Reichl,	  Tereza	  Babková,	  Vladimír	  Kadlec,	  Jan	  Kotrbáček,	  
Petr	  Zemánek,	  Petra	  Pospěchová,	  Anna	  Macourková	  a	  další.	  

	  	  
	  

Pozn.	  Post	  Bellum	  vede	  podvojné	  účetnictví,	  které	  je	  spravováno	  ekonomkou	  Věrou	  Převrátilovou.	  Finanční	  
závěrka,	  výsledky	  hospodaření	  je	  přiloženo	  ve	  fotokopii	  v	  příloze	  této	  zprávy.	  	  



	  

	  

Jak	  vznikla	  Paměť	  národa?	  	  

	  

Když	  se	  mě	  lidé	  ptají,	  jak	  vznikl	  nápad	  Paměti	  národa,	  vracím	  se	  do	  
doby,	  kdy	  jsem	  psal	  básně,	  maloval	  obrazy,	  foukal	  do	  klarinetu	  a	  
saxofonu	  v	  kapele	  Ahmed	  má	  hlad.	  
Někdy	  mám	  dojem,	  že	  se	  mi	  všechno	  tak	  nějak	  přihodilo.	  	  
Měl	  jsem	  po	  škole,	  dokončil	  jsem	  vojenskou	  službu,	  chvíli	  jsem	  
pracoval	  na	  ministerstvu	  obrany.	  Pro	  Český	  rozhlas	  jsem	  externě	  
připravoval	  reportáže	  do	  vojenského	  magazínu	  Pohov.	  Výhoda	  
spočívala	  v	  tom,	  že	  jsem	  disponoval	  vojenskou	  

propustku	  do	  všech	  útvarů,	  mohl	  jsem	  natáčet	  rozhovory	  s	  lidmi	  z	  armády,	  kteří	  
obvykle	  rozhovory	  moc	  nedávají.	  Vymyslel	  jsem	  si	  tehdy	  mimo	  jiné	  rubriku	  „Když	  
jsem	  já	  sloužil…“	  a	  začal	  obcházet	  různé	  lidi,	  kteří	  mi	  vyprávěli	  své	  zážitky	  z	  vojny.	  
Objevoval	  jsem	  neuvěřitelně	  dobrodružné	  příběhy	  válečných	  veteránů.	  Uvědomil	  
jsem	  si,	  že	  tyto	  příběhy	  nesnesou	  takové	  to	  standardní	  novinářské	  zpracování	  „co,	  
kdy,	  kde“,	  ale	  je	  třeba	  zachovat	  je	  v	  jejich	  plné	  autenticitě,	  nesestříhané	  celoživotní	  
vzpomínky.	  Začal	  jsem	  si	  je	  schovávat	  na	  minidiscích	  „do	  špulíku“.	  V	  té	  době	  mi	  také	  
často	  volali	  z	  různých	  redakcí	  rozhlasu,	  jestli	  bych	  pro	  ně	  nezpracoval	  do	  vysílání	  
reportáž	  o	  tom	  či	  onom	  historickém	  výročí.	  Běhal	  jsem	  s	  rozhlasovou	  technikou	  k	  
různým	  pomníkům,	  kde	  se	  k	  těmto	  výročím	  shromažďovali	  pamětníci.	  Novináři	  se	  
prodírali	  zástupy	  přítomných	  seniorů	  a	  hledali	  svojí	  „oběť“	  k	  rozhovoru.	  Ono	  totiž	  jak	  
nově	  a	  zajímavě	  zpracovat	  výročí	  bez	  příběhu?	  Jenomže!	  Vždy	  mi	  přišlo	  
desetiminutové	  setkání	  s	  pamětníkem,	  víc	  času	  prostě	  reportér	  ve	  zpravodajství	  nemá,	  
jako	  takový	  novinářský	  hyenismus.	  Co	  má	  onen	  starý	  člověk	  v	  pěti	  minutách	  o	  svém	  
živo	  tě	  říci?	  Novináři	  se	  ptali	  provokativně,	  aby	  to	  šlo	  snadno	  zpracovat	  pro	  kratičkou	  
reportáž.	  Padaly	  otázky:	  kolik	  jste	  zabil	  Němců,	  kolik	  máte	  za	  sebou	  sestřelů,	  kolik	  let	  
jste	  si	  odseděl	  a	  podobně.	  To	  podstatné,	  co	  se	  v	  pěti	  minutách	  nedozvíte,	  jsem	  věděl,	  že	  
mi	  uniká.	  Živě	  si	  pamatuji,	  jak	  jsem	  s	  asi	  pěti	  novináři	  čekal	  v	  hale	  kbelského	  letiště,	  
měla	  přiletět	  asi	  dvacítka	  bývalých	  čs.	  letců	  RAF	  z	  Anglie.	  Po	  dlouhém	  čekání	  se	  
konečně	  otevřely	  dveře	  na	  letištní	  plochu,	  letadlo	  konečně	  asi	  s	  hodinovým	  zpožděním	  
přistálo.	  To	  už	  z	  redakcí	  volali	  rozčilení	  editoři,	  že	  se	  blíží	  uzávěrka.	  Novináři	  rychlým	  
krokem	  dorazili	  k	  letadlu,	  ze	  kterého	  vystupovali	  v	  uniformách	  odění	  staří	  váleční	  letci.	  
Novináři	  se	  na	  ně	  sesypali	  jako	  skupina	  šílenců.	  Jejich	  rychle	  pokládané	  otázky	  musely	  
působit	  šokujícím	  způsobem.	  Nemůžu	  zapomenout	  výraz	  tváře	  legendárního	  generála	  
Elstona,	  který	  jen	  zíral.	  Styděl	  jsem	  se.	  Večer	  jsem	  telefonoval	  na	  všechny	  strany,	  abych	  
zjistil,	  kde	  jsou	  letci	  ubytovaní.	  Do	  hotelu	  Duo	  na	  Prosek	  jsem	  se	  vypravil	  hned	  druhý	  
den	  ráno.	  Zjistil	  jsem,	  že	  jim	  společenský	  program	  začíná	  až	  v	  podvečer.	  Do	  té	  doby	  
sedí	  na	  pokojích.	  Byli	  vděční,	  že	  je	  někdo	  navštívil	  a	  každý	  z	  nich	  byl	  ochotný	  věnovat	  
mi	  celé	  hodiny.	  Druhý	  den	  jsem	  už	  nebyl	  sám.	  Řekl	  jsem	  několika	  přátelům,	  aby	  mi	  
pomohli	  a	  zaznamenali	  jejich	  životní	  příběhy.	  
Dalším	  důležitým	  momentem,	  který	  mě	  přivedl	  k	  tomu,	  abych	  založil	  Post	  Bellum,	  
je	  dopis	  podepsaný	  několika	  válečnými	  veterány	  z	  východní	  fronty	  2.	  sv.	  války.	  Psali	  
řediteli	  Českého	  rozhlasu	  Václavu	  Kasíkovi,	  že	  se	  cítí	  staří,	  unavení	  a	  nemají	  sílu	  
sepsat	  (či	  dokončit)	  své	  paměti,	  a	  jestli	  by	  rozhlas	  neměl	  zájem	  jejich	  vzpomínky	  
nahrát.	  Ten	  dopis	  jsem	  dostal	  nakonec	  na	  stůl	  já	  coby	  „vojenský“	  redaktor	  a	  spolu	  
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s	  dalšími	  přáteli,	  kterým	  jsem	  jej	  ukázal	  (mezi	  nimiž	  byli	  historici	  i	  novináři),	  jsme	  
se	  shodli	  na	  tom,	  že	  je	  strašně	  smutné,	  když	  si	  tito	  lidé	  musí	  říkat	  o	  to,	  aby	  jejich	  
příběhy	  někoho	  zajímaly.	  Nabízela	  se	  otázka,	  proč	  vlastně	  vyzpovídat	  jen	  autory	  
toho	  dopisu,	  podobných	  „zapomenutých“	  válečných	  veteránů	  zde	  v	  té	  době	  žilo	  
ještě	  několik	  tisíc.	  
No,	  a	  ta	  poslední,	  i	  když	  ne	  nejméně	  důležitá	  příhoda,	  která	  provází	  vznik	  Post	  
Bellum	  a	  Paměť	  národa:	  měli	  jsme	  souseda,	  který	  se	  jmenoval	  Ludvík	  Korcz.	  Znal	  
jsem	  ho	  spíš	  jako	  morouse.	  Tohoto	  starého	  člověka	  jsem	  denně	  jako	  dítě	  potkával	  
cestou	  do	  školy	  a	  ze	  školy.	  Kamarádil	  jsem	  se	  s	  jeho	  vnučkou,	  rodiče	  zase	  s	  jeho	  
dcerou,	  ale	  o	  něm	  jsme	  nevěděli	  prakticky	  nic.	  Rodiny	  se	  jako	  sousedé	  občas	  vzájemně	  
zvaly	  na	  večeři.	  Jednou	  se	  táta	  (filozof	  a	  někdejší	  disident	  Daniel	  Kroupa,	  
pozn.	  red.)	  při	  takové	  příležitosti	  zeptal:	  Ludvíku,	  tobě	  je	  skoro	  devadesát,	  jak	  si	  
vlastně	  prožil	  válku?	  A	  Ludvík	  Korcz	  začal	  vyprávět.	  Když	  skončil,	  jeho	  žena,	  dcera	  
i	  vnučka	  v	  úžasu	  naslouchaly,	  jako	  všichni	  ostatní.	  Nikdy	  předtím	  jim	  podrobnosti	  
o	  svém	  útěku	  vojáka	  wehrmachtu	  (vztahovala	  se	  na	  něj	  jako	  na	  německy	  hovořícího	  
obyvatele	  českého	  Těšínska	  říšská	  branná	  povinnost)	  do	  sovětského	  zajetí	  a	  následný	  
pobyt	  v	  gulagu	  nevyprávěl.	  A	  táta	  mi	  ještě	  ten	  večer	  řekl:	  Honem	  si	  vezmi	  nějaké	  
nahrávací	  zařízení	  a	  běž	  za	  Ludvíkem,	  tohle	  musíš	  natočit.	  
	  
Nápad	  založit	  organizaci	  Post	  Bellum	  a	  projekt	  Paměti	  národa	  ke	  mně	  přišel,	  aniž	  
bych	  se	  o	  něj	  jakkoliv	  zasloužil.	  Jsem	  v	  úžasu	  a	  cítím	  se	  zavázán,	  co	  všechno	  se	  od	  
té	  doby	  stalo,	  jak	  Post	  Bellum	  vyrostlo.	  Bez	  skvělých	  lidí,	  které	  jsem	  v	  životě	  potkal,	  
a	  přimkli	  se	  k	  Post	  Bellum,	  by	  nic	  takového	  neexistovalo.	  Za	  Post	  Bellum	  a	  Pamětí	  
národa	  stojí	  lidé	  jako	  je	  Jan	  Polouček,	  Martin	  Kroupa,	  Matěj	  Kroupa,	  Adam	  Drda,	  
Věra	  Převrátilová,	  Vítek	  Makarius,	  Michal	  Šimůnek,	  Martin	  Křížek,	  Michal	  Šmíd,	  
Lenka	  Kopřivová,	  Viktor	  Portel,	  Ládis	  Kylar,	  Ondřej	  Bratinka,	  Vítek	  Lucuk,	  Lukáš	  
Krákora,	  Hynek	  Moravec,	  Petr	  Častulík,	  Jan	  Peřich,	  Jan	  Hlavička,	  Cyril	  Křepelka,	  
Bára	  a	  Petr	  Šabachovi,	  Petr	  Fašiánok,	  Eva	  Kubátová,	  Olga	  Plchová,	  Filip	  Hrubý,	  
Petr	  Nosálek,	  Michal	  Hroza,	  Maja	  Benešová,	  Hanka	  Hniličková,	  a	  desítky	  dalších,	  
a	  omlouvám	  se,	  že	  všechny	  nejmenuji.	  Post	  Bellum	  by	  také	  nemohlo	  existovat	  bez	  
donátorů.	  Hlavními	  jsou	  Petr	  Pudil	  a	  Jan	  Dobrovský,	  stovky	  lidí	  z	  Klubu	  přátel	  Paměti	  
národa,	  Kolegium	  Paměti	  národa,	  a	  desítky	  dalších	  dárců.	  
	  
Děkuji	  Vám	  všem.	  
Mikuláš	  Kroupa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	   	   	   	   	  

	  

	  

Finanční	  výsledky	  

Celkový	  obrat:	  	   	   	   8	  705	  523,-‐	  Kč	  	  

Celkové	  náklady:	  	   	   	   7	  662	  834,-‐	  Kč	  	  
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Poslání	  POST	  BELLUM	  	  

Nezisková	  organizace	  POST	  BELLUM	  zaznamenává	  vzpomínky	  pamětníků	  významných	  
historických	  událostí	  v	  rámci	  projektů	  Příběhy	  20.	  století	  (dříve	  Hlasy	  hrdinů)	  a	  Příběhy	  
našich	  sousedů	  (dříve	  My	  jsme	  to	  nevzdali)	  a	  buduje	  digitální	  internetový	  archiv	  Paměť	  
národa	  www.pametnaroda.cz,	  www.memoryofnation.eu.	  „PAMĚŤ	  NÁRODA“	  podle	  
zakládající	  smlouvy	  mezi	  USTR,	  ČRo	  a	  Post	  Bellum	  vede	  a	  koordinuje.	  	  

Post	  Bellum	  vědomo	  si	  své	  odpovědnosti	  vůči	  lidem,	  kteří	  nám	  vypráví	  své	  příběhy,	  
hledá	  cesty,	  jak	  tyto	  osudy	  zprostředkovávat	  veřejnosti	  srozumitelnými,	  nápaditými	  a	  
moderními	  formami.	  Proto	  vydává	  např.	  komiksové	  publikace,	  výstavy,	  projektové	  web	  
stránky,	  učí	  žáky	  a	  studenty,	  jak	  s	  Pamětí	  národa	  pracovat	  a	  jak	  se	  podílet	  na	  
dokumentaristické	  práci	  Post	  Bellum,	  redakčně	  a	  softwarově	  vyvíjí	  aplikaci	  pro	  mobilní	  
telefony	  Paměť	  národa,	  vyhlašuje	  česlo-‐slovenskou	  soutěž	  Příběhy	  20.	  Století	  se	  svým	  
partnerem	  sdružením	  Pant.	  Dále	  se	  soustřeďuje	  na	  pořádání	  společenských	  akcí	  jako	  
jsou	  například	  Ceny	  Paměti	  národa	  v	  přímém	  přenosu	  České	  televize,	  akce	  Klubu	  přátel	  
PN,	  setkání	  Kolegia	  Paměti	  národa,	  besedy,	  přednášky,	  a	  další.	  	  

V	  roce	  2013	  čerpalo	  POST	  BELLUM	  finanční	  prostředky	  k	  realizaci	  svých	  projektů	  
především	  ze	  sponzorských	  darů	  (viz	  finanční	  část	  zprávy).	  	  

Rádi	  bychom	  v	  úvodu	  poděkovali	  některým	  dárcům	  jmenovitě:	  Petr	  Pudil,	  Jan	  
Dobrovský	  (Báňská	  nadace),	  Petr	  Cichoň	  (Nadace	  Crocodille),	  Radek	  Pokorný	  
(advokátní	  kancelář	  Pokorný,	  Wagner	  a	  spol.),	  Martin	  Růžička,	  AV	  media,	  a.s.,	  DSA	  a.s.,	  
Perfect	  Catering	  s.r.o,	  White	  and	  Case,	  Česká	  podnikatelská	  pojišťovna,	  a.s.,	  Škoda	  Auto,	  
NetDirect	  s.r.o.,	  Nutprodukce,	  a	  další.	  	  Jmenujme	  nejbližší	  organizace,	  se	  kterými	  
spolupracujeme:	  Český	  rozhlas,	  Ústav	  pro	  studium	  totalitních	  režimů,	  Česká	  televize,	  
iDNES.cz.	  Zvláštní	  poděkování	  patří	  lidem.	  Kteří	  tvoří	  Klub	  přátel	  Paměti	  národa	  a	  
Kolegium	  Paměti	  národa.	  Vážíme	  si	  pomoci	  desítek	  drobných	  dárců.	  Využívali	  jsme	  
donátorskou	  službu	  DMS.	  Všem	  partnerům,	  dobrovolníkům	  i	  externím	  
spolupracovníkům	  velmi	  děkujeme	  za	  jejich	  finanční	  i	  nefinanční	  pomoc,	  které	  si	  
nesmírně	  ceníme.	  Jsme	  si	  vědomi,	  že	  bez	  nich	  se	  POST	  BELLUM	  neobejde.	  

Klub	  přátel	  Paměti	  národa	  v	  roce	  2013	  

Společenství	  lidí	  Klubu	  přátel	  Paměti	  národa	  spojuje	  
zájem	  o	  minulost	  naší	  země	  a	  také	  to,	  že	  se	  rozhodli	  
pravidelně	  přispívat	  k	  jejímu	  uchovávání.	  Členové	  
Klubu	  nás	  zpravidla	  podporují	  částkou,	  která	  se	  
pohybuje	  od	  100	  Kč	  do	  1000	  Kč	  měsíčně.	  Příspěvky	  
využíváme	  především	  k	  financování	  natáčení	  
vzpomínek	  pamětníků,	  dále	  pak	  na	  vzdělávací	  
semináře,	  besedy	  pro	  studenty,	  výstavy	  a	  rozvoj	  

organizace.	  V	  roce	  2013	  se	  do	  Klubu	  registrovalo	  278	  nových	  členů.	  S	  dříve	  zapsanými	  
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tak	  počet	  členů	  Klubu	  stoupl	  na	  815	  lidí	  a	  v	  celkovém	  úhrnu	  činil	  příspěvek	  Klubu	  přátel	  
1	  503	  639,-‐	  korun.	  	  

V	  roce	  2013	  se	  nám	  podařilo	  rozšířit	  paletu	  aktivit	  nabízených	  Klubu.	  Vedle	  
pravidelného	  newsletteru	  s	  pozvánkami	  na	  akce	  Paměti	  národa	  a	  další	  zajímavé	  kulturní	  
události,	  pro	  členy	  Klubu	  rovnou	  domlouváme	  slevy,	  některé	  akce	  jsou	  zdarma.	  
Průběžné	  zprávy	  o	  činnosti	  organizace	  Post	  Bellum	  se	  Klub	  dozvídal	  z	  elektronického	  
bulletinu.	  Podnikli	  jsme	  také	  několik	  výletů	  s	  aplikací	  Paměti	  národa.	  Vedle	  
komentovaných	  procházek	  Prahou	  jsme	  se	  vypravili	  i	  do	  památníku	  Vojna,	  kde	  nás	  
provázel	  laureát	  Ceny	  Paměti	  národa	  František	  Zahrádka.	  Akce	  se	  účastnilo	  přibližně	  60	  
lidí.	  Komornější	  se	  stala	  návštěva	  Lidic,	  kde	  si	  účastníci	  mohli	  poslechnout	  rozhlasové	  
drama	  Rozeznění.	  V	  divadle	  na	  Dobešce	  pro	  Klub	  vystoupil	  brněnský	  divadelní	  soubor	  s	  
tematickým	  představením	  o	  knězi	  Antonínu	  Huvarovi.	  Členové	  Klubu	  byli	  samozřejmě	  
již	  tradičně	  zváni	  na	  galavečer	  udílení	  Cen	  Paměti	  národa.	  

Kolegium	  Paměti	  národa	  v	  roce	  2013	  

	  

	  Kolegium	  Paměti	  národa	  vzniklo	  proto,	  aby	  propojilo	  
osobnosti	  českého	  společenského	  a	  podnikatelského	  
života,	  které	  mají	  zájem	  o	  nedávné	  československé	  
dějiny,	  spojuje	  je	  úcta	  a	  respekt	  vůči	  těm,	  kdo	  se	  
postavili	  totalitním	  režimům	  20.	  století,	  a	  sympatie	  k	  
Post	  Bellum	  a	  Paměti	  národa.	  Kolegium	  je	  platformou	  
pro	  setkávání	  a	  diskusi.	  Jeho	  cílem	  je	  reflexe	  nedávné	  
minulosti	  v	  kontextu	  aktuálních	  společenských	  a	  
politických	  témat.	  

Setkání	  kolegia	  v	  roce	  2013	  ve	  vile	  Pevnostní	  a	  na	  
pražském	  Žofíně	  v	  rámci	  slavnostního	  večera	  Cen	  Paměti	  národa	  akcentovala	  právě	  tuto	  
reflexi.	  Více	  než	  sto	  přítomných	  členů	  a	  hostů	  kolegia	  mělo	  na	  obou	  setkáních	  šanci	  
diskutovat	  o	  aktuálních	  společenských	  tématech,	  jakými	  je	  například	  relativizace	  
komunistické	  minulosti	  nebo	  politická	  nezávislost	  Ústavu	  pro	  studium	  totalitních	  
režimů.	  Mezi	  řečníky	  nechyběly	  takové	  osobnosti,	  jakými	  jsou	  profesor	  Jan	  Sokol,	  kněz	  
Tomáš	  Halík	  nebo	  bývalý	  ministr	  zahraničních	  věcí	  Karel	  Schwarzenberg.	  Také	  v	  roce	  
2013	  se	  zvyšoval	  počet	  členů	  kolegia	  a	  v	  prosinci	  překročil	  hranici	  120	  členů.	  
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Paměť	  národa:	  

	  

	  Paměť	  národa	  je	  ustanovena	  trojstrannou	  
smlouvou	  dne	  31.	  7.	  2008,	  ve	  znění	  dodatku	  č.	  1	  ze	  
dne	  10.	  12.	  2008	  mezi	  Českým	  rozhlasem,	  
Ústavem	  pro	  studium	  totalitních	  režimů	  a	  Post	  
Bellum.	  Právní	  ustanovení	  dokumentu	  se	  po	  
obsahové	  i	  formální	  stránce	  opírá	  o	  inominativní	  
smlouvu	  ve	  smyslu	  ustanovení	  §	  51	  Občanského	  
zákoníku	  v	  platném	  znění.	  	  

Český	  rozhlas	  je	  hlavním	  technickým	  správcem	  a	  editorem	  projektu.	  	  

ÚSTR	  je	  hlavním	  odborným	  a	  edičním	  garantem	  projektu,	  zodpovídá	  za	  mezinárodní	  
spolupráci	  na	  projektu,	  je	  editorem	  projektu.	  	  

Post	  Bellum	  je	  hlavním	  koordinátorem	  projektu,	  zajišťuje	  a	  vede	  projekt	  po	  obsahové	  
stránce,	  koordinuje	  v	  rámci	  projektu	  činnost	  zúčastněných	  institucí,	  je	  editorem	  
projektu.	  	  

Každá	  ze	  smluvních	  institucí	  jmenuje	  pracovníka,	  který	  zastupuje	  instituci	  v	  tzv.	  
pracovním	  web	  týmu.	  Jmenovaní	  zástupci	  prosazují	  zájmy	  svých	  institucí,	  plní	  pracovní	  
povinnosti	  k	  projektu	  a	  odpovídají	  za	  bezchybné	  řešení	  každodenních	  činností	  
spojených	  s	  projektem.	  

Náklady	  Paměti	  národa	  jsou	  strukturované	  projektově.	  To	  znamená,	  že	  čerpáme	  
finanční	  prostředky	  z	  mnoha	  různých	  jednotlivých	  projektů.	  Ty	  popisujeme	  
na	  následující	  stránkách	  včetně	  nákladů.	  Obecně	  lze	  uvést,	  že	  v	  roce	  2013	  stálo	  
průměrné	  natočení	  a	  základní	  zpracování	  včetně	  překladu,	  korektury	  a	  editace:	  8000,-‐	  
Kč.	  	  

Celkové	  náklady	  hrazené	  z	  drobných	  darů:	  765	  030,-‐	  Kč	  

Statistika	  Paměť	  národa	  (PN)	  za	  rok	  2013:	  

Digitální	  archiv	  zpřístupněný	  na	  
www.pametnaroda.cz,	  www.memoryofnations.eu	  je	  
mezinárodní	  iniciativa	  vedená	  Post	  Bellum	  a	  
spravována	  Českým	  rozhlasem	  a	  USTR.	  Jedná	  se	  o	  
otevřený	  a	  sdílený	  on-‐line	  prostor	  pro	  ukládání,	  
provazování	  a	  komparování	  celých	  needitovaných	  
záznamů	  vzpomínek	  pamětníků	  na	  20.	  století.	  

Databáze	  je	  přístupna	  v	  osmi	  jazycích.	  K	  Paměti	  národa	  se	  připojují	  desítky	  jednotlivců	  i	  
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organizací	  a	  zpřístupňují	  své	  dokumentační	  sbírky.	  
Nejrozsáhlejším	  dokumentačním	  projektem	  na	  PN	  co	  
do	  počtu	  záznamů	  jsou	  Příběhy	  20.	  Století	  realizované	  
POST	  BELLUM.	  	  	  

Počet	  spolupracovníků:	  148	  (dle	  platných	  smluv	  Post	  
Bellum),	  spolupracovníci	  526	  (uživatelé	  –	  sběrači	  ze	  
všech	  spolupracujících	  institucí)	  

Počet	  pamětníků	  v	  databázi:	   3730	  (roční	  nárůst	  o	  808)	  

Počet	  publikovaných	  pamětníků	  pro	  veřejnost:	  1874	  (roční	  nárůst	  o	  316)	  

Počet	  registrovaných	  badatelů:	  3805	  (roční	  nárůst	  o	  563)	  

Počet	  fotografií:	  18240	  (roční	  nárůst	  o	  4489,	  tj.	  12	  nových	  fotografií	  denně)	  

Počet	  klipů	  (audio	  i	  video):	  10	  963	  (roční	  nárůst	  o	  1549,	  tj.	  4	  nové	  klipy	  denně)	  

Nové	  dokumentační	  projekty	  na	  portálu	  Paměť	  národa:	  35	  projektů	  ze	  13	  zemí	  (ČR,	  
Slovensko,	  Polsko,	  Maďarsko,	  Německo,	  Ukrajina,	  Litva,	  Ruská	  federace,	  Rumunsko,	  
Chorvatsko,	  Bulharsko,	  Gruzie,	  Arménie).	  Během	  roku	  2013	  přibylo	  pět	  zcela	  nových	  
dokumentačních	  projektů:	  Armenian	  Memories	  (Arménie)	  5	  publikovaných	  svědectví.	  
Natočeno	  zástupci	  díky	  podpoře	  Visegradského	  fondu	  –	  program	  Establishing	  nd	  
developing	  the	  cooperation	  within	  the	  Memory	  of	  Nations	  Network	  in	  EPa,	  Georgian	  
Memories	  on	  the	  Soviet	  Past	  15	  publikovaných	  svědectví.	  Nahrávky	  pořídili	  zástupci	  
gruzínské	  organizace	  Studio	  Re	  opět	  díky	  podpoře	  Visegradského	  fondu	  v	  rámci	  
programu	  Establishing	  nd	  developing	  the	  cooperation	  within	  the	  Memory	  of	  Nations	  
Network	  in	  EPa.	  Iron	  Curtain	  Stories	  (ČR,	  Slovensko,	  Německo,	  Maďarsko,	  Rumunsko,	  
Chorvatsko)	  –	  46	  publikovaných	  svědectví.	  Rozsáhlý	  dokumentační	  projekt	  podpořený	  
Evropskou	  komisí	  v	  rámci	  programu	  Evropa	  pro	  občany	  si	  klade	  za	  cíl	  prostřednictvím	  
svědectví	  pamětníků	  přiblížit	  historii	  železné	  opony	  v	  celoevropské	  perspektivě.	  Kromě	  
rozhovorů	  s	  pamětníky	  uložených	  a	  zpřístupněných	  na	  Paměti	  národa	  se	  počítá	  s	  
dalšími	  výstupy	  -‐	  obohacení	  obsahu	  mobilní	  aplikace	  Paměť	  národa,	  ale	  také	  vybudování	  
virtuální	  naučné	  stezky	  po	  železné	  oponě	  v	  trase	  evropské	  cyklotrasy	  (v	  Čechách	  
realizuje	  Nadace	  Partnerství).	  Na	  projektu	  se	  podílí	  celá	  řada	  institucí	  a	  iniciativ,	  
rozhovory	  pořizují	  zástupci	  Institutul	  de	  Investigare	  a	  Crimelor	  Comunismului	  si	  
Memoria	  Exilului	  Romanesc,	  Johannes	  Gutenberg	  University	  Mainz,	  Post	  Bellum,	  Post	  
Bellum	  SK,	  The	  Institute	  for	  the	  History	  of	  the	  1956	  Hungarian	  Revolution	  a	  The	  Istrian	  
Historical	  Society,	  Osvobození	  západních	  Čech	  americkou	  armádou	  v	  roce	  1945	  
(ČR)	  -‐	  7	  publikovaných	  svědectví.	  Díky	  podpoře	  Velvyslanectví	  USA	  natáčeli	  tazatelé	  
Paměti	  národa	  v	  jižních	  a	  západních	  Čechách	  pamětníky	  osvobození	  americkou	  armádou	  
v	  květnu	  roku	  1945.	  V	  tuto	  chvíli	  je	  publikováno	  7	  rozhovorů,	  další	  se	  redakčně	  
zpracovávají,	  Grantová	  podpora	  je	  předběžně	  přislíbena	  i	  pro	  rok	  2014,	  počítá	  se	  s	  
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dalšími	  výstupy	  projektu.	  Paměť	  českých	  neslyšících	  (ČR)	  3	  publikovaná	  svědectví.	  
Celosvětově	  unikátní	  dokumentační	  projekt	  Paměť	  českých	  neslyšících	  realizuje	  Ústav	  
českého	  jazyka	  a	  teorie	  komunikace	  FF	  UK	  (do	  října	  2013),	  po	  organizačních	  změnách	  
pak	  Ústav	  jazyků	  a	  komunikace	  neslyšících	  (od	  listopadu	  2013	  dále).	  V	  rámci	  oboru	  
Čeština	  v	  komunikaci	  neslyšících	  studenti	  výběrového	  semináře	  Paměť	  národa	  pořizují	  
video	  nahrávky	  rozhovorů	  s	  neslyšícími	  pamětníky.	  Lektorskou	  výpomoc	  zajišťují	  
zástupci	  mezinárodního	  pamětnického	  portálu	  www.pametnaroda.cz	  Výstupem	  v	  roce	  
2013	  nyly	  první	  tři	  publikované	  video-‐rozhovory,	  v	  roce	  2014	  se	  počítá	  s	  uložením	  
dalších	  osmi	  rozhovorů,	  které	  slyšící	  i	  neslyšící	  studenti	  pořídili	  během	  zimního	  
semestru	  2013.	  

	  

Paměť	  národa	  v	  zemích	  Východního	  partnerství:	  

Díky	  podpoře	  Mezinárodního	  visegrádského	  fondu	  jsme	  v	  roce	  2013	  pomáhali	  rozjezdu	  
několika	  oral-‐history	  projektů	  a	  jejich	  vzájemnému	  provázání	  v	  Gruzii,	  Arménii	  a	  na	  
Ukrajině.	  Za	  tímto	  účelem	  jsme	  v	  únoru	  a	  v	  březnu	  uspořádali	  několikadenní	  workshopy	  
ve	  Lvově,	  v	  Tbilisi	  a	  v	  Jerevanu,	  při	  nichž	  jsme	  se	  setkali	  se	  zástupci	  organizací,	  které	  se	  
v	  jednotlivých	  zemích	  natáčením	  pamětníků	  již	  zabývají,	  případně	  projevily	  zájem	  tak	  v	  
budoucnu	  činit.	  Našimi	  hlavními	  partnery	  se	  stali	  Western	  Ukrainian	  Historical	  Research	  
Centre,	  Institute	  for	  the	  Church	  History,	  Plast	  Museum-‐Archive	  na	  Ukrajině,	  Studio	  Re,	  
Institute	  for	  the	  Policy	  Studies	  v	  Gruzii	  a	  Analytical	  Centre	  on	  Globalization	  and	  Regional	  
Development	  v	  Arménii.	  Partnery	  jsme	  směřovali	  k	  tomu,	  aby	  natáčeli	  pamětníky	  
zejména	  k	  sovětským	  dějinám.	  Celkově	  vzniklo	  32	  rozhovorů,	  které	  byly	  kompletně	  
zpracovány	  a	  zpřístupněny	  na	  Paměti	  národa.	  Při	  této	  příležitosti	  jsme	  také	  Paměť	  
národa	  přeložili	  do	  gruzínštiny	  a	  arménštiny.	  	  

Celkové	  náklady	  na	  projekt(v	  roce	  2013)	  :	  436	  198,-‐	  Kč	  

Prezentace,	  konference	  Paměti	  národa:	  
Paměť	  národa	  představila	  na	  celé	  řadě	  konferencí,	  seminářů,	  nově	  též	  i	  formou	  
informačního	  stánku	  v	  pěti	  českých	  městech	  na	  akcích	  spojených	  s	  propagací	  soutěže	  
Příběhy	  20.	  Století:	  
	  

-‐ 25.	  –	  26.	  března	  2013	  –	  Memory	  of	  Nations	  workshop,	  Tbilisi,	  Gruzie	  
-‐ 28.	  –	  29.	  března	  2013	  –	  Memory	  of	  Nations	  workshop,	  Jerevan,	  Arménie	  
-‐ červen	  2013	  -‐	  konference	  Digital	  Testimonies	  on	  War	  and	  Trauma	  v	  Rotterdamu,	  

Nizozemsko	  
-‐ 25.	  září	  –	  3.	  října	  –	  prezentace	  v	  ulicích	  pěti	  českých	  měst	  (Brno,	  Ostrava,	  

Pardubice,	  Plzeň,	  Praha)	  
-‐ 7.	  -‐	  9.	  listopadu	  2013	  -‐	  seminář	  V	  zajetí	  státní	  bezpečnosti	  pořádaný	  nadací	  

Brücke/Most-‐	  Stiftung	  Drážďanech	  ve	  spolupráci	  s	  Post	  Bellum	  
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Agenda	  sběračů,	  editorů,	  korektorů,	  překladatelů	  a	  dalších	  spolupracovníků	  
Paměti	  národa:	  
Během	  roku	  2013	  řady	  externích	  spolupracovníků	  Post	  Bellum	  rozšířilo	  větší	  množství	  
nových	  kolegů	  především	  s	  cílem	  rozšířit	  regionální	  pokrytí	  v	  České	  republice.	  Za	  tímto	  
účelem	  bylo	  uspořádáno	  6	  výběrových	  řízení	  spojených	  se	  zaškolením	  nových	  
spolupracovníků.	  Ke	  konci	  roku	  2013	  jsme	  evidovali	  150	  smluv	  o	  spolupráci	  s	  našimi	  
externími	  sběrači,	  editory,	  korektory,	  překladateli	  a	  koordinátory	  jednotlivých	  projektů	  
Přehled	  uspořádaných	  výběrových	  řízení	  pro	  nové	  spolupracovníky	  spojených	  se	  
zaškolením:	  
	  

-‐ leden	  2013	  –	  Praha	  
-‐ květen	  2013	  –	  Praha	  
-‐ červen	  2013	  –	  České	  Budějovice	  
-‐ červen	  2013	  –	  Brno	  
-‐ říjen	  2013	  –	  Praha	  (celodenní	  setkání	  stávajích	  i	  nových	  spolupracovníků	  spojené	  

s	  řadou	  přednášek	  na	  téma	  technická	  úprava	  fotografií,	  práce	  s	  archiváliemi	  atd.)	  
-‐ říjen	  2013	  –	  Brno	  

	  
	  
Ocenění	  pro	  Paměť	  národa:	  
	  

-‐ Evropská	  cena	  publika	  SozialMarie	  2013	  (hlasování	  veřejnosti).	  Ocenění	  
vyhlašuje	  rakouská	  nadací	  Uhruh	  (Neklid)	  a	  je	  určeno	  sociálně	  inovativním	  
projektům,	  jejichž	  kreativita	  se	  osvědčila	  v	  praxi.	  

-‐ Cena	  generálního	  ředitele	  Českého	  rozhlasu	  2013	  (ocenění	  udělené	  u	  příležitosti	  
90.	  Výročí	  vysílání	  Českého	  rozhlasu)	  

-‐ Mobilní	  aplikace	  roku	  2013	  –	  3.	  místo	  v	  kategorii	  Vzdělání	  a	  kultura	  pro	  mobilní	  
aplikaci	  Paměť	  národa	  (hlasování	  veřejnosti)	  

-‐ Eduína	  2013	  -‐	  druhé	  místo	  v	  kategorii	  využití	  technologií	  ve	  vzdělávání	  kterou	  
vyhlašuje	  EDUin	  ve	  spolupráci	  s	  českou	  pobočkou	  Google	  (vybírá	  odborná	  
porota).	  

-‐ Novinářská	  cena	  2011	  za	  nejlepší	  inovativní	  občanskou	  on-‐line	  žurnalistiku,	  
uděluje	  Google	  a	  Open	  Society	  Fund	  (novinářská	  cena)	  

-‐ Inforum	  2009	  „Nejlepší	  informační	  počin	  roku	  2009“	  (akademická	  cena)	  
-‐ Křišťálová	  lupa	  2009	  -‐	  2.	  místo	  „Nejlepší	  projekt	  roku“	  (hlasuje	  odborná	  porota)	  
-‐ Křišťálová	  lupa	  2012	  -‐	  3.	  místo	  „Veřejně	  prospěšná	  služba“	  (hlasuje	  veřejnost)	  
-‐ Cena	  Muriel	  2012	  za	  Nejlepší	  komiksovou	  knihu	  roku“	  (hlasuje	  odborná	  porota)	  
-‐ Cena	  Muriel	  2012	  za	  „Nejlepší	  krátký	  příběh“	  (hlasuje	  odborná	  porota)	  
-‐ Cena	  Seznam.cz	  za	  nejlepší	  aplikaci	  roku	  2012	  (hlasuje	  odborná	  porota)	  
-‐ Ceny	  Nadace	  Vodafone	  za	  nejlepší	  obecně	  prospěšnou	  aplikaci,	  rok	  2012	  (hlasuje	  

odborná	  porota)	  
-‐ Cena	  "Být	  vidět"	  za	  nejlepší	  komunikační	  kampaň	  roku	  2011,	  uděluje	  Fórum	  

dárců	  
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Statistika	  návštěvnosti	  Google	  Analytics:	  

	  

	  

Příběhy	  20.	  století	  -‐	  audiovizuální	  záznam	  tzv.	  Eye	  Direct	  (ED):	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dokumentaristé	  Post	  Bellum	  začali	  v	  roce	  2013	  nahrávat	  celoživotní	  vzpomínky	  
pamětníků	  20.	  století	  i	  na	  video,	  které	  ukládají	  a	  provazují	  s	  dalšími	  sbírkami	  v	  
internetovém	  archivu	  Paměť	  národa	  (www.pametnaroda.cz,	  
www.memoryofnations.eu).	  Využíváme	  při	  tom	  letitých	  scénáristických	  a	  terénních	  
zkušeností	  dokumentaristů	  Post	  Bellum	  a	  unikátní	  metody	  Eye	  direct,	  která	  umožňuje	  	  
zaznamenat	  tváře	  a	  příběhy	  pamětníků	  vtahujícím	  a	  zároveň	  intimním	  způsobem.	  Tato	  
metoda,	  která	  nebyla	  pro	  natáčení	  pamětnických	  vzpomínek	  v	  ČR	  ještě	  nikdy	  využita,	  
dovoluje	  divákovi	  přímý	  oční	  kontakt	  s	  pamětníkem	  a	  umožňuje	  mu	  tak	  vnímat	  jemné	  
nuance	  příběhu	  pamětníka	  a	  svědectví,	  které	  je	  vyprávěno	  přímo	  jemu	  a	  ne	  „třetí	  straně“	  
(redaktorovi,	  kterého	  v	  obraze	  nevidíme).	  	  

Technologicky	  je	  tohoto	  efektu	  možné	  dosáhnout	  díky	  využití	  systému	  Eye	  direct,	  kdy	  se	  
pamětník	  dívá	  přes	  polopropustné	  zrcadlo	  na	  redaktora	  -‐	  a	  zároveň	  jeho	  pohled	  míří	  i	  
přímo	  do	  kamery.	  	  	  
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Díky	  donátorům	  Martinu	  Růžičkovi,	  Janu	  Dobrovskému,	  White	  and	  Case	  se	  nám	  podařilo	  
zdarma	  zapůjčit	  techniku	  k	  nahrávání	  potřebnou.	  Do	  konce	  roku	  2013	  jsme	  
zdokumentovali	  touto	  technikou	  41	  vzpomínek	  pamětníků.	  Soustředili	  jsme	  se	  přitom	  
především	  na	  pamětníky	  druhé	  světové	  války	  a	  aktivní	  odbojáře,	  protože	  bylo	  riziko,	  že	  
za	  rok	  s	  nimi	  už	  točit	  moci	  nebudeme.	  	  	  

Celkové	  náklady:	  24	  766,-‐	  Kč	  (náklady	  spojené	  s	  natáčením	  pamětníků	  jsou	  uvedeny	  
výše	  v	  kapitole	  Paměť	  národa	  (editace	  a	  překlady)	  a	  především	  Slezské	  zemské	  
muzeum).	  Techniku	  pořizoval	  donátor	  Martin	  Růžička	  a	  Post	  Bellum	  poskytl	  zápůjčkou	  
do	  roku	  2015.	  

Audiovizuální	  	  natáčení	  pamětníků	  pro	  Slezské	  zemské	  muzeum:	  

V	  roce	  2013	  zvítězilo	  Post	  Bellum	  ve	  veřejné	  soutěži	  Slezského	  zemského	  muzea.	  	  
Celkem	  jsme	  v	  obou	  kolech	  zakázky	  natočili	  21	  příběhů	  z	  období	  II.	  světové	  války	  -‐	  od	  
partyzánů,	  přes	  letce	  až	  po	  komunistické	  odbojáře.	  Výsledkem	  naší	  práce	  byly	  nejen	  
nahrávky	  pro	  Slezské	  zemské	  muzeum,	  ale	  i	  krátké	  dokumenty	  a	  pracovní	  listy	  pro	  
základní	  a	  střední	  školy	  vzniklé	  z	  pořízených	  nahrávek.	  	  

Celkové	  náklady:	  543	  100,-‐	  Kč	  

Natáčení	  pamětníků	  ve	  spolupráci	  s	  americkou	  ambasádou:	  

Osvobození	  Západních	  Čech	  americkou	  armádou	  v	  roce	  1945	  Jednoletý	  projekt	  
financovaný	  Velvyslanectvím	  USA	  v	  Praze	  ve	  výši	  152.000,-‐	  Kč.	  Cílem	  projektu	  bylo	  
natáčení	  pamětníků	  událostí	  osvobození	  a	  následné	  zpracování	  na	  portál	  Paměť	  národa	  
a	  aplikaci	  míst	  Paměti	  národa.	  Bylo	  realizováno	  13	  rozhovorů	  (především	  

pamětníci	  z	  Plzeňska,	  Domažlicka	  a	  Písecka).	  Tři	  z	  těchto	  rozhovorů	  byly	  vedeny	  s	  
americkými	  veterány,	  kteří	  se	  sami	  procesu	  osvobození	  zúčastnili.	  V	  aplikaci	  Paměť	  
národa	  vzniklo	  38	  nových	  tematických	  míst	  paměti.	  Po	  ukončení	  prvního	  roku	  projektu	  
byl	  opakovaně	  přijat	  k	  financování	  Velvyslanectvím	  USA	  i	  pro	  rok	  2014.	  

Mobilní	  aplikace	  Paměť	  národa	  

	  Aplikace	  Paměť	  národa,	  náš	  interaktivní	  
průvodce	  po	  místech,	  která	  jsou	  spojena	  s	  
událostmi	  a	  příběhy	  20.	  století	  se	  v	  roce	  2013	  
průběžně	  plnila	  novým	  obsahem.	  Aktuálně	  v	  ní	  
najdete	  639	  míst	  paměti	  a	  21	  doporučených	  
tras,	  po	  nichž	  se	  můžete	  vypravit,	  mezi	  nimi	  
třeba	  stezku	  agenta-‐chodce	  Josefa	  Čočka	  nebo	  
převaděčskou	  stezku	  Františka	  Wiendla,	  po	  níž	  
jsme	  se	  vypravili	  i	  s	  Klubem	  přátel	  PN.	  	  
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V	  roce	  2013	  jsme	  navázali	  spolupráci	  s	  projektem	  Živá	  paměť	  města	  Liberec-‐
Reichenberg,	  který	  doplnil	  aplikaci	  Paměť	  národa	  o	  další	  cenné	  body.	  Největší	  část	  míst	  
a	  na	  nich	  navázaných	  příběhů	  v	  roce	  2013	  ale	  vznikla	  v	  rámci	  projektu	  Iron	  Curtain	  
Stories,	  zmiňovaném	  na	  jiném	  místě	  této	  výroční	  zprávy,	  celkem	  šlo	  o	  232	  příběhů	  na	  
183	  místech.	  

Celkové	  náklady:	  	  115	  221,-‐	  Kč	  

Iron	  Curtain	  Stories	  

	  Projekt	  je	  příkladem	  doposud	  největší	  a	  
nejúspěšnější	  mezinárodní	  spolupráce	  na	  Paměti	  
národa.	  Byl	  zahájen	  na	  sklonku	  roku	  2012,	  
většina	  jeho	  aktivit	  proběhla	  v	  roce	  
2013	  a	  zakončen	  byl	  v	  roce	  2014.	  Finančně	  získal	  
podporu	  z	  programu	  Evropa	  Pro	  občany,	  
Visegrádského	  fondu	  a	  Česko-‐německého	  fondu	  
budoucnosti.	  Cílem	  projektu	  bylo	  zaznamenat	  
rozhovory	  s	  pamětníky,	  jejichž	  životní	  příběh	  
postihuje	  různé	  aspekty	  existence	  železné	  opony	  
(např.	  útěky	  a	  převody	  přes	  hranici,	  emigrace,	  
pohraniční	  stráž,	  život	  v	  pohraničí,	  vystěhovávání	  
„politicky	  nespolehlivých	  osob“	  z	  pohraničních	  
regionů	  atd.).	  Následně	  jsme	  příběhy	  
zpracovávali	  do	  mobilní	  aplikace	  	  Místa	  Paměti	  
národa	  a	  kompletně	  zpřístupnili	  na	  
pametnaroda.cz.	  Projekt	  jsme	  doplnili	  o	  řadu	  
dalších	  aktivit,	  mj.	  společnou	  týdenní	  česko-‐
německou	  exkurzi	  v	  pohraničí	  na	  podzim	  2013.	  
Našimi	  partnery	  byli:	  Johannes	  Gutenberg	  

Universität	  Mainz	  (Německo),	  Post	  Bellum	  (Česká	  republika),	  Post	  Bellum	  SK	  
(Slovensko),	  Institut	  1956	  (Maďarsko),	  Sighet	  Memorial	  (Rumunsko),	  Istarsko	  
povijestno	  društvo	  (Chorvatsko),	  Ústav	  pro	  studium	  totalitních	  režimů	  (Česká	  
republika).	  Celkově	  jsme	  natočili	  a	  zpracovali	  111	  rozhovorů	  s	  pamětníky	  a	  doplnili	  do	  
mobilní	  aplikace	  Místa	  Paměti	  národa	  232	  příběhů	  na	  183	  místech.	  Naše	  mobilní	  
aplikace	  se	  také	  stala	  mezinárodní	  –	  dostupná	  je	  v	  češtině,	  angličtině,	  němčině,	  
slovenštině,	  maďarštině,	  chorvatštině	  a	  rumunštině.	  
	  
Celkové	  náklady	  (v	  r.	  2013,	  projekt	  pokračuje	  v	  r.	  2014):	  	  545	  947	  ,-‐	  Kč	  
	  
	   	  



	   	   	  
	  

	   13	  

	  
Soutěž	  Příběhy	  20.	  Století	  

	  
	  První	  ročník	  největší	  dokumentaristické	  
soutěže	  v	  ČR,	  který	  Post	  Bellum	  pořádalo	  
s	  neziskovou	  organizací	  Pant,	  odstartoval	  
1.	  června	  2013.	  Cílem	  bylo	  zdokumentovat	  
příběhy	  svých	  prarodičů,	  rodičů,	  sousedů	  
či	  známých	  na	  video	  nebo	  audio.	  Soutěžilo	  
se	  ve	  třech	  kategoriích	  od	  13	  let.	  Přihlásilo	  
se	  600	  soutěžících,	  200	  příspěvků	  
postoupilo	  do	  semifinále.	  Od	  spuštění	  

soutěžního	  webu	  jej	  navštívilo	  60	  000	  návštěvníků.	  Pro	  velký	  zájem	  musela	  být	  
dokonce	  o	  měsíc	  posunuta	  uzávěrka	  (na	  1.	  listopadu).	  Pět	  outdoorových	  kampaní	  
soutěže	  v	  Praze,	  Brně,	  Ostravě,	  Plzni	  a	  Pardubicích,	  bylo	  doplněno	  večerním	  školením	  a	  
praktickými	  radami	  soutěžícím.	  Kvalitu	  odevzdaných	  prací	  posuzovali	  historikové.	  
Vítěze	  pak	  volili	  novináři	  Adam	  Drda,	  Robert	  Čásenský,	  Ondřej	  Tolar,	  Daniel	  Raus	  a	  Jan	  
Maxa.	  Slavnostní	  vyhlášení	  proběhlo	  10.	  prosince	  v	  Národním	  památníku	  na	  Vítkově.	  Na	  
hlavního	  vítěze	  čekalo	  50	  000	  korun,	  dále	  se	  mezi	  cenami	  objevily	  chytré	  telefony,	  kurzy	  
SCIO	  v	  hodnotě	  20	  000	  korun	  a	  komiks	  „Ještě	  jsme	  ve	  válce“	  a	  smlouvy	  pro	  profesionální	  
dokumentaristy.	  Všechny	  soutěžní	  příspěvky	  jsou	  prezentovány	  na	  webových	  stránkách	  
www.pribehy20stoleti.cz	  	  
	  
Celkové	  náklady:	  369	  491,-‐	  Kč	  
Z	  toho:	  

-‐ Ceny	  do	  soutěže:	  150	  000,-‐	  Kč	  
-‐ Regionální	  školení:	  99	  650,-‐	  Kč	  (hrazeno	  z	  daru	  Nadace	  VIA)	  
-‐ Web,	  tisk,	  propagace,	  animovaný	  spot:	  102	  800,-‐	  Kč	  
-‐ Vyhlášení	  soutěže:	  17	  041,-‐	  Kč	  
-‐ Náklady	  hradilo:	  

	  

Čtvrtý	  ročník	  Udílení	  cen	  Paměti	  národa	  

	  

Termín:	  17.	  Listopadu	  2013,	  Žofínský	  
palác,	  Praha	  1	  

Pořadatelé:	  Post	  Bellum	  

Partneři:	  Národní	  divadlo,	  ČT,	  USTR,	  ČRo	  

Kreativní	  režisér:	  Mikuláš	  Kroupa,	  Jakub	  Železný,	  NutProdukce,	  s	  přispěním	  
režisérky	  Agniezsky	  Hollandové	  	  

Laureáti	  CPN	  2013:	  Jiří	  Stránský,	  Dana	  Němcová,	  František	  Wiendl,	  Felix	  Kolmer	  



	   	   	  
	  

	   14	  

Laureáti	  Cen	  Paměti	  národa	  2010/2011:Tomáš	  Sedláček,	  Jan	  Pecka,	  Věra	  
Roubalová,	  Šimon	  Pánek,	  Imrich	  Gablech,	  Luboš	  Jednorožec,	  Magdalena	  
Schwarzová,	  Miluška	  Havlůjová,	  Leopold	  Färber,	  Josef	  Holec,	  Ilsa	  Maierová,	  
Markéta	  Nováková,	  Eva	  Roubíčková,	  František	  Stárek,	  Helena	  Šidáková,	  František	  
Zahrádka.	  

Forma:	  V	  rámci	  slavnostního	  večera	  
měly	  premiéru	  hrané	  filmové	  
portréty	  letošních	  laureátů,	  natočené	  
mladými	  filmaři	  (Olmo	  Omerzu,	  Petr	  
Hátle,	  Viera	  Čákanyová,	  Lukáš	  
Kokeš)	  pod	  vedením	  světoznámé	  
režisérky	  Agnieszky	  Holland.	  

Předávání	  cen	  vysílal	  v	  přímém	  přenosu	  první	  program	  České	  televize	  od	  21.20	  
hodin.	  Ceny	  laureátům	  předali	  Zdeněk	  Svěrák,	  Kryštof	  Hádek,	  Hynek	  Bočan	  a	  
Magdalena	  Sidonová.	  Za	  doprovodu	  Karlovarského	  symfonického	  orchestru	  
vystoupili	  Lenka	  Dusilová,	  Ivan	  Hlas,	  Bára	  Poláková,	  Gipsy.cz,	  Miloslav	  König	  a	  
Natálie	  Kocábová.	  

Večer	  se	  konal	  pod	  záštitou	  primátora	  hlavního	  města	  Prahy	  Tomáše	  Hudečka,	  
starosty	  městské	  části	  Praha	  1	  Oldřicha	  Lomeckého	  a	  kardinála	  Dominika	  Duky.	  

Jednou	  ročně	  Paměti	  národa	  uděluje	  vybraným	  osobnostem,	  které	  ve	  svém	  životě	  
prokázaly,	  že	  „čest,	  svoboda	  a	  lidská	  důstojnost	  nejsou	  jen	  prázdná	  slova“,	  Cenu	  
Paměti	  národa	  jako	  formu	  veřejného	  poděkování.	  Předchozí	  ročníky	  v	  přímém	  
přenosu	  České	  televize	  (ČT1)	  a	  Českého	  rozhlasu	  (ČRo1),	  proběhly	  5.	  května	  
2010	  a	  17.	  listopadu	  2011.	  Koncept	  Udílení	  Cen	  Paměti	  národa	  si	  zakládá	  na	  vždy	  
nové,	  divácky	  atraktivní	  a	  důstojné	  formě.	  	  

Rok	  2010:	  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10289102658-‐my-‐jsme-‐to-‐
nevzdali/21054215010/	  

Rok	  2011:	  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10371818745-‐pribehy-‐20-‐
stoleti-‐ceny-‐pameti-‐naroda/	  	  

Rok	  2012:	  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10396580385-‐ceny-‐pameti-‐
naroda/21254215021/	  

Rok	  2013:	  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10690494915-‐ceny-‐pameti-‐
naroda/21354215357	  	  

Čtvrtý	  ročník	  Cen	  Paměti	  národa	  se	  setkaly	  s	  velkou	  odezvou	  médií	  a	  
veřejnosti	  a	  potvrdil	  stále	  rostoucí	  status	  této	  akce	  jako	  významné	  
celospolečenské	  události,	  která	  silně	  rezonuje	  s	  aktuální	  atmosférou	  ve	  
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společnosti.	  Ve	  zvýšené	  míře	  se	  letos	  objevily	  hlasy	  veřejnosti	  i	  oficiální	  
komentáře	  (Karel	  Steigerwald	  v	  MF	  Dnes,	  Tom	  Vild	  v	  Lidových	  novinách),	  které	  o	  
Cenách	  Paměti	  národa	  mluvily	  jako	  o	  alternativě	  prezidentských	  vyznamenání.	  V	  
roce	  2013	  se	  nám	  podařilo	  naší	  komunikační	  kampaní	  zasáhnout	  podstatně	  větší	  
část	  veřejnosti	  než	  v	  uplynulých	  letech.	  Za	  tímto	  úspěchem	  stojí	  zejména	  
následující	  faktory:	  

•	  Ve	  srovnání	  s	  loňským	  rokem	  jsme	  dosáhli	  dvojnásobné	  sledovanosti	  přenosu	  
slavnostního	  večera	  v	  České	  televizi	  –	  221	  000	  diváků	  starších	  15ti	  let	  

•	  Výraznější	  mediální	  ohlas	  a	  větší	  redakční	  podpora	  mediálních	  partnerů	  a	  z	  
toho	  vyplývající	  více	  než	  dvojnásobný	  počet	  článků	  v	  médiích	  –	  celkem	  271	  
článků	  v	  tištěných	  i	  elektronických	  médiích.	  Díky	  velkému	  mediálnímu	  pokrytí	  ze	  
strany	  Deníku	  se	  nám	  podařilo	  více	  než	  ztrojnásobit	  mediální	  pokrytí	  v	  regionech	  
a	  částečně	  tak	  oslabit	  vnímání	  večera	  jako	  „pražské	  akce“.	  

•	  Intenzivnější	  komunikace	  na	  Facebooku	  –	  díky	  většímu	  počtu	  fanoušků	  naší	  FB	  
stránku	  (3856)	  a	  efektivnější	  komunikaci	  se	  nám	  před	  akcí	  dařilo	  aktivně	  
oslovovat	  v	  průměru	  osm	  tisíc	  lidí	  týdně.	  

	  	  	  Celkové	  náklady:	  1	  582	  993,-‐	  Kč	  

Příběhy	  našich	  sousedů	  

	  

	  Žáci	  osmých	  a	  devátých	  tříd	  se	  v	  projektu	  na	  několik	  
měsíců	  stanou	  rozhlasovými	  nebo	  televizními	  
dokumentaristy.	  Doprovází	  je	  jejich	  učitelé	  a	  lidé	  z	  
Post	  Bellum.	  Žáci	  mají	  za	  úkol	  vyzpovídat	  pamětníka	  
důležitých	  událostí	  20.	  století,	  natočit	  jeho	  
vzpomínky,	  digitalizovat	  fotografie,	  prozkoumat	  
archivy	  a	  nakonec	  vytvořit	  rozhlasovou,	  televizní	  

nebo	  psanou	  reportáž	  či	  dokument.	  Někteří	  kreslí	  podle	  příběhu	  komiks,	  jiní	  tvoří	  
prezentaci	  pro	  spolužáky,	  další	  absolvují	  jeden	  z	  odborných	  workshopů,	  kde	  pod	  
vedením	  zkušených	  redaktorů	  studenti	  sestříhají	  nahrávku	  do	  audio	  či	  video	  reportáže.	  
Nakonec	  musí	  studentské	  týmy	  vystoupit	  před	  publikem,	  výsledky	  své	  práce	  představit	  
před	  veřejností	  a	  odbornou	  porotou	  a	  vyprávět	  příběh	  „svého“	  pamětníka.	  Všechny	  
žákovské	  a	  studentské	  výstupy	  jsou	  uloženy	  na	  internetových	  stránkách	  
www.pribehynasichsousedu.cz.	  Příběhy	  natočených	  pamětníků	  jsou	  pak	  publikovány	  
také	  v	  internetovém	  archivu	  Paměť	  národa	  na	  www.pametnaroda.cz.	  Vzdělávací	  projekt	  
příběhy	  našich	  sousedů	  jsme	  v	  roce	  2013	  realizovali	  celkem	  ve	  čtyřech	  městských	  
částech.	  V	  Praze	  3,	  kde	  se	  projekt	  rozběhl	  již	  koncem	  roku	  2012,	  vyvrcholil	  v	  jarních	  
měsících	  roku	  2013.	  Od	  ledna	  2013	  jsme	  pak	  zahájili	  realizaci	  v	  Praze	  10	  a	  od	  podzimu	  v	  
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městských	  částech	  Praha	  5	  a	  Praha	  6.	  Celkem	  se	  v	  roce	  2013	  zapojilo	  do	  projektu	  174	  
žáků	  z	  27	  základních	  škol,	  kteří	  postavili	  41	  dokumentaristických	  týmů,	  a	  zpracovali	  tak	  
41	  pamětnických	  příběhů.	  	  

	  V	  projektu	  vzniklo	  10	  dětských	  rozhlasových	  
reportáží.	  V	  roce	  2013	  jsme	  produkovali	  2	  
slavnostní	  závěrečné	  prezentace,	  kde	  jednotlivé	  
týmy	  ze	  své	  městské	  části	  přestavují	  výsledky	  
svého	  půlročního	  snažení	  před	  veřejností,	  
představiteli	  města,	  ale	  i	  samotnými	  pamětníky	  a	  
odbornou	  porotou.	  Slavnostní	  závěrečná	  
prezentace	  v	  Praze	  10	  proběhla	  spolu	  s	  vernisáží	  pamětnické	  výstavy,	  která	  představila	  
všech	  14	  příběhů,	  které	  děti	  v	  projektu	  zaznamenaly.	  Výstava	  představila	  projekt	  široké	  
veřejnosti,	  v	  jejím	  rámci	  se	  konaly	  také	  komentované	  prohlídky	  pro	  školy.	  O	  všech	  
těchto	  společenských	  událostech	  referovala	  místí	  i	  celostátní	  média	  (Česká	  televize,	  
Český	  rozhlas	  –	  Radiožurnál).	  Čtrnáct	  pamětnických	  příběhů	  ze	  dvou	  kol	  projektu	  na	  
Praze	  3	  jsme	  publikovali	  ve	  spolupráci	  s	  Nadačním	  fondem	  Karla	  Hartiga	  v	  brožuře	  
Příběhy	  našich	  sousedů.	  	  

Počet	  žáků	  zapojených	  do	  projektu:	  174	  

Počet	  pamětníků:	  41	  

Počet	  zapojených	  škol:	  27	  

Počet	  produkovaných	  slavnostních	  závěrečných	  prezentací:	  2	  

Počet	  produkovaných	  výstav:	  1	  

Počet	  návštěvníků	  kulturních	  událostí	  (závěrečné	  prezentace	  a	  vernisáže	  výstav):	  
450	  

Financující	  subjekty:	  Post	  Bellum,	  MČ	  Praha	  10,	  MČ	  Praha	  5,	  MČ	  Praha	  6,	  Nadační	  fond	  

Karla	  Hartiga	  

Celkové	  náklady	  (v	  r.	  2013,	  projekt	  pokračuje	  v	  r.	  2014):	  	  327	  857,-‐	  Kč	  
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Komiksová	  výstava	  Ještě	  jsme	  ve	  válce	  

	  Výstava	  navazuje	  na	  úspěšnou	  stejnojmennou	  
knihu,	  kterou	  jsme	  vydali	  v	  roce	  2011.	  
Využíváme	  tak	  populární	  formu	  komiksového	  
zpracování	  při	  vyprávění	  třinácti	  příběhů	  
zajímavých	  osobností,	  jejichž	  vzpomínky	  jsme	  
zaznamenali.	  V	  roce	  2013	  byla	  výstava	  k	  vidění	  v	  
Galerii	  FONS	  v	  Pardubicích,	  v	  Domě	  kultury	  
Vsetín,	  v	  Muzeu	  Karlovy	  Vary	  a	  ve	  Městské	  
knihovně	  Tábor.	  	  

	  

	  

Další	  projekty	  Post	  Bellum	  v	  roce	  2013:	  

	   	   	  	  

-‐ Výstava	  Český	  rozhlas	  90.	  Partnersky	  jsme	  se	  podíleli	  s	  ČRo	  na	  oslavách	  90	  
let	  od	  vzniku	  rozhlasu,	  výstava	  představila	  historii	  rozhlasu.	  Instalovali	  jsme	  
v	  ulicích	  Prahy	  výstavní	  věže,	  kterou	  jsou	  majetkem	  Post	  Bellum.	  	  

-‐ Paměť	  národa	  na	  cestách	  –	  boskovický	  festival,	  soutěž	  Příběhy	  20.	  Století	  
(Plzeň,	  Pardubice,	  Ostava,	  Jihlava,	  Praha)	  Post	  Bellum	  se	  v	  roce	  2013	  rozhodlo	  
představovat	  projekt	  Paměť	  národa	  na	  veřejných	  akcích.	  Instalovali	  jsme	  
stánek	  na	  hudebním	  festivalu,	  dva	  dny	  jsme	  trávili	  na	  náměstích	  českých	  a	  
moravských	  měst.	  Představovali	  jsme	  projekt	  PN	  a	  soutěž	  Příběhy	  20.	  Století	  
letáky,	  CD,	  knížkami.	  Náklady	  byly	  součástí	  projektu	  Soutěž	  Příběhy	  20.	  
Století.	  	  

-‐ NAKI	  –	  počítačová	  hra	  vyvíjená	  Matematicko-‐fyzikální	  fakultou	  UK,	  USD,	  
USTR.	  Na	  tomto	  se	  Post	  Bellum	  podílí	  rešeršemi	  a	  účastí	  na	  některých	  
poradách	  týmu.	  Tvůrcům	  poskytuje	  náměty.	  
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Dotace	  celkem:	  2	  433	  148,-‐	  Kč	  (užito:	  2	  046	  477,-‐	  Kč)	  

Přehled	  dotací	  2013:	  	  

Česko	  -‐	  německý	  fond	  budoucnosti:	  125	  000,-‐	  Kč	  

Mezinárodní	  Visegradský	  fond	  688	  839,-‐	  Kč	  

Městská	  část	  Praha	  10:	  167	  000,-‐	  Kč	  

Městská	  část	  Praha	  5:	  140	  000,-‐	  Kč	  

Městská	  část	  Praha	  6:	  71	  000,-‐	  Kč	  

Brno	  Sokol:	  50	  000,-‐	  Kč	  

Slezské	  zemské	  muzeum:	  543	  100,-‐	  Kč	  

Evropa	  pro	  občany:	  648	  208,-‐	  Kč	  

	  

Dary	  celkem	  2013:	  5	  090	  480,-‐	  Kč	  (užito:	  5	  090	  480,-‐	  Kč)	  

Přehled	  dárců	  2013:	  	  

Klub	  přátel	  Paměti	  národa:	  	  1	  434	  803,-‐	  Kč	  

Nadace	  Vodafone:	  261	  997,-‐	  Kč	  

Báňská	  nadace:	  1.	  200	  000,-‐	  Kč	  

Nadace	  Karla	  Hartiga:	  39	  934,-‐	  Kč	  

US	  Embbasy:	  152	  000,-‐	  Kč	  

Nadace	  Via:	  99	  650,-‐	  Kč	  

Advokátní	  kancelář	  Pokorný,	  Wagner	  a	  spol..	  400	  000,-‐	  Kč	  

Ústav	  pro	  studium	  totalitních	  režimů:	  50	  000,-‐	  Kč	  

EGO	  93,	  s.r.o.:	  30	  000,-‐	  Kč	  

DMS,	  Forum	  Dárců:	  538	  046,-‐	  Kč	  	  

Individuální	  a	  firemní	  dárci":	  883	  647,-‐	  Kč	  (viz	  přiložený	  seznam)	  
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Individuální	  a	  firemní	  dárci	  POST	  BELLUM	  v	  roce	  2013:	  
	  

Doklad Datum Výše daru   Dárce 

13101 1/31/13 50,000.00 Kč  DAR EGO 93 S.R.O. 

13101 1/31/13 10,000.00 Kč  DAR RUTRLE TOMÁŠ 

13101 1/31/13 10,000.00 Kč  DAR NAVRÁTIL DUŠAN 

13101 1/31/13 7,299.00 Kč  DAR NÁRODNÍ DIVADLO 

13101 1/31/13 5,000.00 Kč  DAR CHISHOLM RONALD 

13101 1/31/13 4,000.00 Kč  DAR ŠANDERA HYNEK 

13101 1/31/13 3,000.00 Kč  DAR SKŘIVÁNEK JAN 

13101 1/31/13 2,000.00 Kč  DAR PICEK TOMÁŠ 

13101 1/31/13 1,660.00 Kč  DAR NÁRODNÍ DIVADLO 

13101 1/31/13 1,000.00 Kč  DAR NADAČNÍ FOND ANIMA 

13101 1/31/13 1,000.00 Kč  DAR BAMBUŠEK KREJZKOVÁ 

13101 1/31/13 600.00 Kč  DAR VMACKOVÁ ELIŠKA 

13101 1/31/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13101 1/31/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍK TOMÁŠ 

13101 1/31/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13101 1/31/13 200.00 Kč  DAR STANISLAV ŠVEHLA 

13101 1/31/13 200.00 Kč  DAR VÁLEK ONDŘEJ 

13101 1/31/13 200.00 Kč  DAR JILEČKOVÁ ZORA 

13101 1/31/13 100.00 Kč  DAR KRUTSKÁ MARIE 

13101 1/31/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13102 2/28/13 60,000.00 Kč  DAR VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 

13102 2/28/13 5,000.00 Kč  DAR IMLAUF PETR 

13102 2/28/13 5,000.00 Kč  DAR NEZNÁMÝ 

13102 2/28/13 2,000.00 Kč  DAR VITVAR ROMAN 

13102 2/28/13 2,000.00 Kč  DAR SMYČKOVÁ ANNA 

13102 2/28/13 2,000.00 Kč  DAR MESSACORP S.R.O. 

13102 2/28/13 1,700.00 Kč  DAR ČESKÁ TELEVIZE 

13102 2/28/13 1,000.00 Kč  DAR NADAČNÍ FOND ANIMA 

13102 2/28/13 1,000.00 Kč  DAR SALOMON DANIEL 

13102 2/28/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13102 2/28/13 250.00 Kč  DAR KOZAK JAN 

13102 2/28/13 200.00 Kč  DAR STANISLAV ŠVEHLA 

13102 2/28/13 200.00 Kč  DAR ŘIHÁČEK VILÉM 

13102 2/28/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13103 3/31/13 2,000.00 Kč  DAR MAŠÍN LUKÁŠ 

13103 3/31/13 1,200.00 Kč  DAR MEZERA PAVEL 

13103 3/31/13 1,000.00 Kč  DAR NADAČNÍ FOND ANIMA 

13103 3/31/13 700.00 Kč  DAR ONDRÁČEK PAVEL 

13103 3/31/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 
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13103 3/31/13 300.00 Kč  DAR CHALUPOVÁ PETRA 

13103 3/31/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13103 3/31/13 200.00 Kč  DAR ŠVEHLA STANISLAV 

13103 3/31/13 200.00 Kč  DAR ŘIHÁČEK VILÉM 

13103 3/31/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13104 4/30/13 10,000.00 Kč  DAR Q-ELEKTRIK A.S. 

13104 4/30/13 3,105.00 Kč  DAR JIRSA ZDENĚK 

13104 4/30/13 1,000.00 Kč  DAR NADAČNÍ FOND ANIMA 

13104 4/30/13 1,000.00 Kč  DAR KAHOUNOVÁ JITKA 

13104 4/30/13 1,000.00 Kč  DAR LEJDL IVAN 

13104 4/30/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ 

13104 4/30/13 333.00 Kč  DAR KOMÁREK ALEŠ 

13104 4/30/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK 

13104 4/30/13 200.00 Kč  DAR ŠVĚHLA 

13104 4/30/13 200.00 Kč  DAR ŘIHÁČEK VILÉM 

13104 4/30/13 100.00 Kč  DAR GRUNDMANOVÁ HELENA 

13104 4/30/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13105 5/31/13 3,589.70 Kč  DAR SOUKUP DAVID 

13105 5/31/13 2,400.00 Kč  DAR VESELÝ LUKÁŠ 

13105 5/31/13 1,000.00 Kč  DAR NADAČNÍ FOND ANIMA 

13105 5/31/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13105 5/31/13 500.00 Kč  DAR BERMANN ZDENĚK 

13105 5/31/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13105 5/31/13 200.00 Kč  DAR ŠVEHLA STANISLAV 

13105 5/31/13 200.00 Kč  DAR ŘIHÁČEK VILÉM 

13105 5/31/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13106 6/30/13 100,000.00 Kč  DAR KANCELÁŘ POKORNÝ, WAGNER 

13106 6/30/13 1,000.00 Kč  DAR ANIMA NADACE 

13106 6/30/13 1,000.00 Kč  DAR RYŠAVÁ EVŽENIE 

13106 6/30/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13106 6/30/13 290.00 Kč  DAR TOLÁR PETR 

13106 6/30/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13106 6/30/13 200.00 Kč  DAR ŠVĚHLA STANISLAV 

13106 6/30/13 200.00 Kč  DAR ŘIHÁČEK VILÉM 

13106 6/30/13 100.00 Kč  DAR STRAŠNOV JINDŘICH 

13106 6/30/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13107 7/31/13 100,000.00 Kč  DAR DSA A.S. 

13107 7/31/13 4,000.00 Kč  DAR ŠEMBERA JAN 

13107 7/31/13 1,000.00 Kč  DAR ANIMA 

13107 7/31/13 850.00 Kč  DAR EXTRA PUBLISHING, A.S. 

13107 7/31/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13107 7/31/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13107 7/31/13 200.00 Kč  DAR ŠVEHLA STANISLAV 
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13107 7/31/13 200.00 Kč  DAR ŘIHÁČEK VILÉM 

13107 7/31/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13108 8/31/13 100,000.00 Kč  DAR SMILKOVA GALINA 

13108 8/31/13 3,000.00 Kč  DAR JANÍČEK LUKÁŠ 

13108 8/31/13 1,000.00 Kč  DAR ANIMA 

13108 8/31/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13108 8/31/13 500.00 Kč  DAR JANOVSKÝ TOMÁŠ 

13108 8/31/13 500.00 Kč  DAR JANČA ROBERT 

13108 8/31/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13108 8/31/13 200.00 Kč  DAR ŠVEHLA STANISLAV 

13108 8/31/13 200.00 Kč  DAR ŘIHÁČEK VILÉM 

13108 8/31/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13109 9/30/13 1,000.00 Kč  DAR ANIMA 

13109 9/30/13 700.00 Kč  DAR ONDRÁČEK PAVEL 

13109 9/30/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ OIVA 

13109 9/30/13 500.00 Kč  DAR ŠEDÉ 

13109 9/30/13 400.00 Kč  DAR LUKEŠ MIROSLAV 

13109 9/30/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13109 9/30/13 200.00 Kč  DAR ŠVEHLA STANISLAV 

13109 9/30/13 200.00 Kč  DAR ŘIHÁČEK VILÉM 

13109 9/30/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13110 10/31/13 10,000.00 Kč  DAR JURAJ ALEXANDER 

13110 10/31/13 5,000.00 Kč  DAR SEDLÁK JOSE´F 

13110 10/31/13 3,000.00 Kč  DAR MESSARCORP S.R.O. 

13110 10/31/13 3,000.00 Kč  DAR BAŠNÝ ADAM 

13110 10/31/13 1,000.00 Kč  DAR VORTEL JIŘÍ 

13110 10/31/13 1,000.00 Kč  DAR ŠAFER JAROSLAV 

13110 10/31/13 1,000.00 Kč  DAR NADČNÍ FOND ANIMA 

13110 10/31/13 500.00 Kč  DAR ERBAN PRAHA 8 

13110 10/31/13 500.00 Kč  DAR TREFIL VLADISLAV 

13110 10/31/13 500.00 Kč  DAR TS BRNO 

13110 10/31/13 500.00 Kč  DAR ŠNAJDR MARTIN 

13110 10/31/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13110 10/31/13 300.00 Kč  DAR JADAMUS TOMASZ 

13110 10/31/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13110 10/31/13 200.00 Kč  DAR HAVELKOVÁ BARBORA 

13110 10/31/13 200.00 Kč  DAR ŘIHÁČEK VILÉM 

13110 10/31/13 200.00 Kč  DAR ŠVEHLA STANISLAV 

13110 10/31/13 100.00 Kč  DAR ŽEŽULKA JAN 

13110 10/31/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13111 11/30/13 20,000.00 Kč  DAR PIGMENTUM S.R.O. 

13111 11/30/13 10,000.00 Kč  DAR Q-ELETRIK A.S. 

13111 11/30/13 6,000.00 Kč  DAR LUKEŠOVÁ MARKÉTA 
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13111 11/30/13 5,000.00 Kč  DAR KRAMAR TOMÁŠ 

13111 11/30/13 5,000.00 Kč  DAR PIVOŇKOVÁ ALENA 

13111 11/30/13 5,000.00 Kč  DAR BRABCOVÁ ALENA 

13111 11/30/13 5,000.00 Kč  DAR POVOŇKOVÁ ALENA 

13111 11/30/13 3,000.00 Kč  DAR VOŘÍŠEK JIŘÍ 

13111 11/30/13 3,000.00 Kč  DAR CHOUN JIŘÍ 

13111 11/30/13 3,000.00 Kč  DAR CHISHOLM RONALD 

13111 11/30/13 2,500.00 Kč  DAR PERHACOVÁ MARKÉTA 

13111 11/30/13 2,000.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13111 11/30/13 2,000.00 Kč  DAR MAŠÍN LUKÁŠ 

13111 11/30/13 1,000.00 Kč  DAR KLEINBAUER 

13111 11/30/13 1,000.00 Kč  DAR STREJC ADAM 

13111 11/30/13 1,000.00 Kč  DAR VEVRKA AGRO 

13111 11/30/13 1,000.00 Kč  DAR BRTNÍKOVÁ PAVLA 

13111 11/30/13 1,000.00 Kč  DAR VOTLUČKA LADISLAV 

13111 11/30/13 1,000.00 Kč  DAR PISLOVÁ JITKA 

13111 11/30/13 1,000.00 Kč  DAR NADAČNÍ FOND ANIMA 

13111 11/30/13 750.00 Kč  DAR HLUŠTÍK TOMÁŠ 

13111 11/30/13 500.00 Kč  DAR SVOBODA FILIP 

13111 11/30/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13111 11/30/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13111 11/30/13 200.00 Kč  DAR HAVELKOVÁ BARBORA 

13111 11/30/13 200.00 Kč  DAR ŠVEHLA STANISLAV 

13111 11/30/13 100.00 Kč  DAR PAVLÍČEK JAN 

13111 11/30/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13112 12/31/13 20,000.00 Kč  DAR ŠLESINGER RUDOLF 

13112 12/31/13 20,000.00 Kč  DAR BÍNA JIŘÍ 

13112 12/31/13 20,000.00 Kč  DAR VALUE ADDED, A.S. 

13112 12/31/13 18,000.00 Kč  DAR MANGALOO S.R.O. 

13112 12/31/13 12,000.00 Kč  DAR HŮLEK TOMÁŠ 

13112 12/31/13 10,000.00 Kč  DAR HOCH MARTIN 

13112 12/31/13 10,000.00 Kč  DAR BURŠÍK PAVEL 

13112 12/31/13 10,000.00 Kč  DAR SODOMKA MILOSLAV 

13112 12/31/13 10,000.00 Kč  DAR BDO PLZEŇ, S.R.O. 

13112 12/31/13 10,000.00 Kč  DAR ŠKARYD JAN 

13112 12/31/13 10,000.00 Kč  BDO CA S.R.O. 

13112 12/31/13 8,000.00 Kč  DAR TENORA DAVID 

13112 12/31/13 5,000.00 Kč  DAR FISCHER JAN 

13112 12/31/13 5,000.00 Kč  DAR ROZTOČILOVÁ LIBUŠE 

13112 12/31/13 5,000.00 Kč  DAR HLAVÁČEK JIŘÍ 

13112 12/31/13 5,000.00 Kč  DAR JANOUŠEK JAN 

13112 12/31/13 5,000.00 Kč  DAR KOHOUT JIŘÍ 

13112 12/31/13 5,000.00 Kč  DAR KOTOUČ TOMÁŠ 
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13112 12/31/13 4,000.00 Kč  DAR KERNER JAN 

13112 12/31/13 4,000.00 Kč  DAR KABELE JIŘÍ 

13112 12/31/13 3,000.00 Kč  DAR CHOUN JIŘÍ 

13112 12/31/13 3,000.00 Kč  DAR SCHOLASTER MAREK 

13112 12/31/13 2,500.00 Kč  DAR HORÁK TOMÁŠ 

13112 12/31/13 2,000.00 Kč  DAR ČECHOVSKÝ MAREK 

13112 12/31/13 2,000.00 Kč  DAR SVOBODA LUDVÍK 

13112 12/31/13 1,500.00 Kč  DAR VITAK TOMÁŠ 

13112 12/31/13 1,500.00 Kč  DAR SEDLÁČEK ONDŘEJ 

13112 12/31/13 1,200.00 Kč  DAR WEINBERG JIŘÍ 

13112 12/31/13 1,200.00 Kč  DAR VEJRAŽKA KAREL 

13112 12/31/13 1,000.00 Kč  DAR CACH PETR 

13112 12/31/13 1,000.00 Kč  DAR SAIDLOVÁ IRENA 

13112 12/31/13 1,000.00 Kč  DAR VÍTEK MARTIN 

13112 12/31/13 1,000.00 Kč  DAR ZELENKOVÁ MILADA 

13112 12/31/13 1,000.00 Kč  DAR MÁLEK BOHUSLAV 

13112 12/31/13 1,000.00 Kč  DAR NADAČNÍ FOND ANIMA 

13112 12/31/13 900.00 Kč  DAR KALIŠ VÁCLAV 

13112 12/31/13 780.00 Kč  DAR FUCHS DAVID 

13112 12/31/13 500.00 Kč  DAR KŘIVÁK MARTIN 

13112 12/31/13 500.00 Kč  DAR STANĚK JAROSLAV 

13112 12/31/13 500.00 Kč  DAR PĚNIČKOVÁ KVĚTA (KOTRBÁČEK) 

13112 12/31/13 500.00 Kč  DAR PETŘÍČKOVÁ IVA 

13112 12/31/13 300.00 Kč  DAR JIRUŠOVÁ VLADISLAVA 

13112 12/31/13 250.00 Kč  DAR KOZÁK JAN 

13112 12/31/13 250.00 Kč  DAR STANĚK MIROSLAV 

13112 12/31/13 200.00 Kč  DAR HAVELKOVÁ BARBORA 

13112 12/31/13 200.00 Kč  DAR ŠVEHLA STANISLAV 

13112 12/31/13 100.00 Kč  DAR ŽEŽULKA JAN 

13112 12/31/13 50.00 Kč  DAR MAŠEK MICHAL 

13204 4/30/13 10,000.00 Kč  DAR HOLICKÁ IVANA 

13204 4/30/13 2,000.00 Kč  DAR VLACIHA JAN 

13204 4/30/13 1,000.00 Kč  DAR ČERMÁK JAN 

13204 4/30/13 300.00 Kč  DAR HRUBEŠ JAN 

13204 4/30/13 222.22 Kč  DAR KADANÍK PETR 

13204 4/30/13 200.00 Kč  DAR SLUNÉČKOVÁ KATEŘINA 

13204 4/30/13 200.00 Kč  DAR PALENTOVÁ ZDEŇKA 

13204 4/30/13 150.00 Kč  DAR BARTOŠ ONDŘEJ 

13204 4/30/13 100.00 Kč  DAR ŠANDERA ZDENĚK 

13204 4/30/13 100.00 Kč  DAR VOHNÍK PAVEL 

13204 4/30/13 100.00 Kč  DAR PLACHÝ JIŘÍ 

13204 4/30/13 100.00 Kč  DAR DLUGOŠ IVO 

13204 4/30/13 100.00 Kč  DAR TOMAN MICHAL 
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13204 4/30/13 50.00 Kč  DAR STAŇKOVÁ BARBORA 

13204 4/30/13 50.00 Kč  DAR SYSALOVÁ I VA 

13205 5/31/13 2,000.00 Kč  DAR VLACIHA JAN 

13205 5/31/13 425.00 Kč  DAR EXTRA PUBLISHING PODROUŽEK PETR 

13205 5/31/13 300.00 Kč  DAR HRUBEŠ JAN 

13205 5/31/13 222.22 Kč  DAR KADANÍK PETR 

13205 5/31/13 200.00 Kč  DAR SLUNÉČKOVÁ KATEŘINA 

13205 5/31/13 150.00 Kč  DAR BARTOŠ ONDŘEJ 

13205 5/31/13 100.00 Kč  DAR VOHNÍK MARTIN 

13205 5/31/13 100.00 Kč  DAR PLACHÝ JIŘÍ 

13205 5/31/13 100.00 Kč  DAR DLUGOŠ IVO 

13205 5/31/13 100.00 Kč  DAR TOMAN MICHAL 

13205 5/31/13 50.00 Kč  DAR STAŇKOVÁ BARBORA 

13205 5/31/13 50.00 Kč  DAR SYSALOVÁ IVA 

13206 6/30/13 10,000.00 Kč  DAR BREGANTOVÁ POLANA 

13206 6/30/13 2,000.00 Kč  DAR VLACIHA JAN 

13206 6/30/13 300.00 Kč  DAR HRUBEŠ JAN 

13206 6/30/13 222.22 Kč  DAR KADANÍK PETR 

13206 6/30/13 200.00 Kč  DAR ŠNAJDROVÁ MELANIE 

13206 6/30/13 150.00 Kč  DAR BARTOŠ ONDŘEJ 

13206 6/30/13 100.00 Kč  DAR PLACHÝ JIŘÍ 

13206 6/30/13 100.00 Kč  DAR DLUGOŠ IVO 

13206 6/30/13 100.00 Kč  DAR VOHNÍK MARTIN 

13206 6/30/13 100.00 Kč  DAR TOMAN MICHAL 

13206 6/30/13 50.00 Kč  DAR STAŇKOVÁ BARBORA 

13206 6/30/13 50.00 Kč  DAR SYSALOVÁ IVA 

13207 7/31/13 2,000.00 Kč  DAR VLACIHA JAN 

13207 7/31/13 300.00 Kč  DAR HRUBEŠ JAN 

13207 7/31/13 300.00 Kč  DAR KOŠTOVAL MICHAL 

13207 7/31/13 222.22 Kč  DAR KADANÍK PETR 

13207 7/31/13 200.00 Kč  DAR ŠNAJDROVÁ MENALIE 

13207 7/31/13 200.00 Kč  DAR SMOLA ALEŠ 

13207 7/31/13 150.00 Kč  DAR BARTOŠ ONDŘEJ 

13207 7/31/13 100.00 Kč  DAR VOHNÍK MARTIN 

13207 7/31/13 100.00 Kč  DAP PLACHÝ JIŘÍ 

13207 7/31/13 100.00 Kč  DAR DLUGOŠ IVO) 

13207 7/31/13 100.00 Kč  DAR TOMAN MICHAL 

13207 7/31/13 50.00 Kč  DAR STANKOVÁ BARBORA 

13207 7/31/13 50.00 Kč  DAR SYSLOVÁ IVA 

13208 8/31/13 14,000.00 Kč  DAR BARAKA SERVIS S.R.O. 

13208 8/31/13 2,000.00 Kč  DAR VLACIHA JAN 

13208 8/31/13 300.00 Kč  DAR KOŠTOVAL MICHAL 

13208 8/31/13 300.00 Kč  DAR HRUBEŠ JAN 
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13208 8/31/13 222.22 Kč  DAR KADANÍK PETR 

13208 8/31/13 200.00 Kč  DAR SNAJDROVÁ MELANIE 

13208 8/31/13 200.00 Kč  DAR SMOLA ALEŠ 

13208 8/31/13 150.00 Kč  DAR BARTOŠ ONDŘEJ 

13208 8/31/13 100.00 Kč  DAR PLACHÝ JIŘÍ 

13208 8/31/13 100.00 Kč  DAR VOHNÍK MARTIN 

13208 8/31/13 100.00 Kč  DAR HORÁK FILIP 

13208 8/31/13 100.00 Kč  DAR OUŘEDNÍKOVÁ HELENA 

13208 8/31/13 100.00 Kč  DAR TOMAN MICHAL 

13208 8/31/13 50.00 Kč  DAR STANKOVÁ BARBORA 

13208 8/31/13 50.00 Kč  DAR SYSALOVÁ IVA 

13209 9/30/13 1,000.00 Kč  DAR VLACIHA JAN 

13209 9/30/13 300.00 Kč  DAR HRUBEŠ JAN 

13209 9/30/13 300.00 Kč  DAR KOŠTOVAL MICHAL 

13209 9/30/13 300.00 Kč  DAR ČENOVSKÝ ONDŘEJ 

13209 9/30/13 222.22 Kč  DAR KADANÍK PETR 

13209 9/30/13 200.00 Kč  DAR ŠNAJDROVÁ MELANIE 

13209 9/30/13 150.00 Kč  DAR BARTOŠ ONDŘEJ 

13209 9/30/13 100.00 Kč  DAR PLACHÝ JIŘÍ 

13209 9/30/13 100.00 Kč  DAR VOHNÍK MARTIN 

13209 9/30/13 100.00 Kč  DAR DLUGOŠ IVO 

13209 9/30/13 100.00 Kč  DAR TOMAN MICHAL 

13209 9/30/13 50.00 Kč  DAR MEDEK MICHAL 

13209 9/30/13 50.00 Kč  DAR STANKOVÁ BARBORA 

13209 9/30/13 50.00 Kč  DAR SYTROVÁTKA KAREL 

13209 9/30/13 50.00 Kč  DAR SYSALOVÁ IVA 

13210 10/31/13 10,000.00 Kč  DAR LINHARTOVÁ ZUZANA 

13210 10/31/13 1,000.00 Kč  DAR VLACIHA JAN 

13210 10/31/13 300.00 Kč  DAR HRUBEŠ JAN 

13210 10/31/13 300.00 Kč  DAR KOŠTOVAL MICHAL 

13210 10/31/13 222.22 Kč  DAR KADANÍK PETR 

13210 10/31/13 200.00 Kč  DAR SNAJDEROVÁ MELANIE 

13210 10/31/13 200.00 Kč  DAR SMOL ALEŠ 

13210 10/31/13 150.00 Kč  DAR BARTOŠ ONDŘEJ 

13210 10/31/13 100.00 Kč  DAR PLACHÝ JIŘÍ 

13210 10/31/13 100.00 Kč  DAR VOHNÍK MARTIN 

13210 10/31/13 100.00 Kč  DAR DLUGOŠ IVO 

13210 10/31/13 100.00 Kč  DAR TOMAN MICHAL 

13210 10/31/13 50.00 Kč  DAR MEDEK MICHAL 

13210 10/31/13 50.00 Kč  DAR STAŇKOVÁ BARBORA 

13210 10/31/13 50.00 Kč  DAR SYROVÁTKA KAREL 

13211 11/30/13 25,000.00 Kč  DAR STANĚK JIŘÍ 

13211 11/30/13 1,200.00 Kč  DAR SLEZÁK FRANTIŠEK 
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13211 11/30/13 1,200.00 Kč  DAR SLEZÁK FRANTIŠEK 

13211 11/30/13 1,000.00 Kč  DAR VLACIHA JAN 

13211 11/30/13 876.00 Kč  DAR ŠESTÁK PAVEL 

13211 11/30/13 300.00 Kč  DAR LÍBAL RATIBOR 

13211 11/30/13 300.00 Kč  DAR KOŠTOVAL MICHAL 

13211 11/30/13 300.00 Kč  DAR HRUBEŠ JAN 

13211 11/30/13 222.22 Kč  DAR KADANÍK PETR 

13211 11/30/13 200.00 Kč  DAR SMOLA ALEŠ 

13211 11/30/13 200.00 Kč  DAR ŠNAJDROVÁ MALNIE 

13211 11/30/13 150.00 Kč  DAR BARTOŠ ONDŘEJ 

13211 11/30/13 100.00 Kč  DAR TOMAN MICHAL 

13211 11/30/13 100.00 Kč  DAR KRÁTKÁ HANA 

13211 11/30/13 100.00 Kč  DAR DLUGOŠ IVO 

13211 11/30/13 100.00 Kč  DAR PLACHÝ JIŘÍ 

13211 11/30/13 100.00 Kč  DAR VOHNÍK MARTIN 

13211 11/30/13 50.00 Kč  DAR SYSALOVÁ IVA 

13211 11/30/13 50.00 Kč  DAR VSYROVÁTKJA KAREL 

13211 11/30/13 50.00 Kč  DAR STAŇKOVÁ BARBORA 

13211 11/30/13 50.00 Kč  DAR MEDEK MICHAL 

13212 12/31/13 10,000.00 Kč  DAR LUHAN MAREK 

13212 12/31/13 10,000.00 Kč  DAR BARHOŇ JOSEF 

13212 12/31/13 10,000.00 Kč  DAR ČOMOR ERICH 

13212 12/31/13 1,200.00 Kč  DAR FAMERA FRANTIŠEK 

13212 12/31/13 1,000.00 Kč  DAR VLACIHA JAN 

13212 12/31/13 876.00 Kč  DAR ŠESTÁK PAVEL 

13212 12/31/13 500.00 Kč  DAR PODLAHA PETR 

13212 12/31/13 300.00 Kč  DAR LÍBAL RATIBOR 

13212 12/31/13 300.00 Kč  DAR KOŠTOVAL MICHAL 

13212 12/31/13 300.00 Kč  DAR HRUBEŠ JAN 

13212 12/31/13 222.22 Kč  DAR KADANÍK PETR 

13212 12/31/13 200.00 Kč  DAR SMOLA ALEŠ 

13212 12/31/13 200.00 Kč  DAR PELANTOVÁ ZDEŇKA 

13212 12/31/13 200.00 Kč  DAR KOLANOVÁ MARKÉTA 

13212 12/31/13 200.00 Kč  DAR ŠNAJDEROVÁ MELANIE 

13212 12/31/13 150.00 Kč  DAR BARTOŠ ONDŘEJ 

13212 12/31/13 100.00 Kč  DAR TOMAN MICHAL 

13212 12/31/13 100.00 Kč  DAR KRÁTKÁ HANA 

13212 12/31/13 100.00 Kč  DAR DLUGOŠ IVO 

13212 12/31/13 100.00 Kč  DAR PLACHÝ JIŘÍ 

13212 12/31/13 100.00 Kč  DAR HAVELKOVÁ LENKA 

13212 12/31/13 100.00 Kč  DAR VOHNÍK MARTIN 

13212 12/31/13 50.00 Kč  DAR SYSALOVÁ IVA 

13212 12/31/13 50.00 Kč  DAR SYROVÁTKA KAREL 
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13212 12/31/13 50.00 Kč  DAR STAŇKOVÁ BARBORA 

13212 12/31/13 50.00 Kč  DAR MEDEK MICHAL 

131104 5/1/13 20,000.00 Kč  DAR Nadace Českých památek 

131316 11/25/13 20,000.00 Kč  DAR STUCHLÁ Stáňa 

131566 12/31/13 80,000.00 Kč  DAR J and M agency, s.r.o. 

	  
	  

	  
	  



	   	   	  
	  

	   28	  



	   	   	  
	  

	   29	  



	   	   	  
	  

	   30	  



	   	   	  
	  

	   31	  



	   	   	  
	  

	   32	  

	  


