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Slovo ředitele

Obecně prospěšnou společnost Post Bellum jsme na úřadech registrovali v listopadu
2001. Již rok předtím jsme s přáteli objížděli válečné veterány a zaznamenávali jejich vyprávění. Zpočátku jsme naší sbírce říkali vzletně „Hlasy hrdinů“, až později jsme se přiklonili k obecnější a výstižnější Paměti národa. Dnes tato sbírka příběhů obsahuje vzpomínky
nejen veteránů z války, ale i tisíců zástupců mladších ročníků, kteří podávají neuvěřitelně
pestré svědectví o totalitních režimech 20. století. Mluvit o „hrdinech“ bylo nepřesné už
dávno, protože nás zajímají příběhy se všemi životními zkouškami, s pády i bolestmi. Sbíráme vzpomínky bývalých politických vězňů, ale i jejich vyšetřovatelů a dozorců, disidentů
i spolupracovníků StB, komunistů, vojáků, milicionářů, ale i (dejme tomu) „obyčejných“ lidí,
kteří mají pozoruhodná svědectví jako účastníci dějinných okamžiků. Příběhy natáčíme
na rozhlasové diktafony, ale i kamerami v našich čtyřech studiích. Za sedmnáct let své
existence jsme vyzpovídali takřka sedm tisíc pamětníků. Chápeme Paměť národa jako
otevřenou sbírku přístupnou na internetu pro každého. Paměť národa nás zavazuje
spravovat ji pečlivě, chránit ji před poškozením a seznamovat veřejnost s jejími příběhy
prostřednictvím mnoha různých mediálních, vzdělávacích a výstavních projektů.
Jak se dočtete z následující výroční zprávy popisující činnost Post Bellum v roce 2017,
opět se dařilo. Takřka ve všech aspektech jsme vyrostli. Více natáčíme. Rozšiřujeme
se po celé České republice. Vzdělávací program Příběhy našich sousedů realizujeme
na desítkách míst v zemi a ročně se do něj zapojuje tisícovka dětí, stovky učitelů a našich proškolených koordinátorů. V médiích byly publikovány stovky našich příspěvků.
Radost máme z rozhlasového a nově i televizního cyklu Příběhy 20. století. Slavnostní
udílení Cen Paměti národa sledují statisíce televizních diváků a rozhlasových poslu-

2

Rosteme k Institutu Paměti národa,
do krajů a ke Koncertu pro všechny
slušný lidi. Ať žije Paměť národa!

chačů. Za výjimečný úspěch považujeme vznik tří „poboček“ Paměti národa: na střední
Moravě s centrem ve Zlíně, v západních Čechách s centrem v Plzni a v Královehradeckém kraji s centrem v Hradci Králové. Je úžasné sledovat, jak se rozrůstá Kolegium
Paměti národa do krajů naší země, program přednášek, diskusí a besed se znásobil.
Přicházejí k nám desítky nových báječných lidí – ať už jako ředitelé regionálních poboček
a jejich týmy, či jako redaktoři, sběrači, externí i interní spolupracovníci na našich projektech, členové Kolegia nebo Klubu přátel Paměti národa, který se každý měsíc rozrůstá
o dvacet nových donátorů.
V týmu Post Bellum pracujeme na nových projektech, především na myšlence Institutu Paměti národa, který chceme vybudovat jako moderní muzeum totalitních režimů.
Chystáme venkovní výstavy reflektující kulatá „osmičková“ výročí naší republiky a už se
připravujeme na třicáté výročí sametové revoluce. Proč ho neoslavit vedle výstav, publikací a dokumentů v médiích třeba Koncertem pro Paměť národa? Když mi bylo patnáct,
s bratrem Jankem jsem se v prosinci 1989 zúčastnil Koncertu pro všechny slušný lidi
ve Sportovní hale, tenkrát ještě v „Juldě-Fuldě“. Nezapomenu na tu úžasnou atmosféru
oslavující svobodu. Třeba by se nám ji podařilo alespoň vzdáleně připomenout.
Moc děkuji Vám všem, kteří nás podporujete. Nesmírně si toho vážíme. Za úspěchem
Paměti národa stojíte právě Vy. A tak, prosím, zůstaňte nám věrni. Děkuji.
Mikuláš Kroupa, ředitel a zakladatel Post Bellum
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Dokumentaristika
NÁKL A DY V ROC E 20 1 7
9 73 4 932 ,85 KČ

Vzpomínky pamětníků 20. století sbíráme již od roku 2001.
O několik let později jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem
a Ústavem pro studium totalitních režimů vytvořili veřejně
přístupný archiv – Paměť národa.
Dnes jde o jednu z největších sbírek pamětnických vzpomínek
v Evropě, která je dostupná on-line.
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K 31. 12. 2017 obsahuje sbírka Paměť národa 7530 pamětníků. Najdete v ní tisíce nahrávek, desítky tisíc fotografií... A každý rok přibývají další. Během roku 2017 jsme publikovali 702 nahrávek. Za publikováním jednoho příběhu, který se zpracovává i několik
týdnů, stojí práce několika lidí. Stále dokážeme publikovat dva nové pamětnické příběhy denně. Nebylo by to možné bez velkého množství externích spolupracovníků.
Jsou to dokumentaristky a dokumentaristé (vedou rozhovory), kameramani (rozhovory zaznamenávají), editorky a editoři (nahrávky zpracovávají a vybavují texty, skenují
fotografie) a kolegové, kteří dělají jazykové korektury a překlady do angličtiny. V roce
2017 jich dohromady bylo 184. Působíme ve všech krajích České republiky, ale natáčíme
i v zahraničí.

CO OB SAHU JE SBÍRKA PAMĚ Ť NÁRO DA
nárůst v roce 2017
celkem
		
evidovaných pamětníků		
1 119
naskenovaných fotografií a dokumentů		
11 962
publikovaných svědectví		
702
registrovaných badatelů		
989
dokumentačních projektů		14

7 530
56 036
4 153
6 702
67

494 příběhů jsme natočili v rámci hlavních dokumentačních projektů Post Bellum.
Dalších 82 příspěvků do Paměti národa nahrály a zpracovaly děti v rámci vzdělávacího programu Příběhy našich sousedů. 43 pamětníků v roce 2017 publikovali kolegové
ze slovenského Post Bellum. 84 letos publikovaných svědectví pochází z dalších dokumentačních projektů realizovaných ve spolupráci s domácími či zahraničními partnery.
Spadají sem také další výstupy našich partnerských organizací, a to nejen z Čech, ale také
z Polska, Slovenska, Maďarska, Německa, Izraele, nově pak přibyla svědectví kubánských exulantů a disidentů, který jsme pořídili díky spolupráci s Florida International
University v Miami.
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Používáme unikátní

Paměť národa
na videu

technologii Eye
Direct a rozhovor
zaznamenáváme na dvě
kamery zároveň.

Stále více pamětníků natáčíme na video v našem filmovém studiu, celkem je jich takto
natočeno už 933. Používáme unikátní technologii Eye Direct a rozhovor zaznamenáváme na dvě kamery zároveň. V roce 2017 jsme zaznamenali vzpomínky 239 pamětníků,
během 370 setkání (natočili jsme celkem 625 hodin 51 minut a 57 vteřin).
V roce 2017 jsme krom příběhů pamětníků nacistické a komunistické totality, umělců,
sportovců, příslušníků menšin či skautů, které natáčíme dlouhodobě, začali zaznamenávat i vzpomínky československých hudebníků či kubánských disidentů.
Naše studio cestovalo po celé republice, byli jsme v Praze, v Plzni, Brně, Hradci Králové i v zahraničí. Natáčeli jsme v Bratislavě, v Miami jsme natočili 21 příběhů kubánských disidentů a z naší (již třetí) návštěvyTel Avivu jsme přivezli 26 příběhů lidí, kteří
přežili holocaust.
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Hlavní spolupracující instituce audiovizuálního nahrávání pamětníků je Česká televize.
Naše dokumentační projekty jsou Osudy umělců v komunistickém Československu
za podpory The Pudil Family Foundation, Místa Paměti financované Penta Investments,
Tipsport pro legendy ve spolupráci se společností Tip sport, Sportovní příběhy 20. století ve spolupráci s Českým olympijským výborem, i natáčení podpořené Hansem Adamem II. von Liechtenstein a další.
Vedle několika stovek mediálních výstupů založených na pořízeném audiovizuálním materiálu jsme v roce 2017 vytvořili hodinový film Skauti bez lilie (režie Viktor Portel, v koprodukci se Skautským institutem) a krátký animovaný film Sousedi (režie Martin Buřil).

9

Zahraniční spolupráce
Paměť národa je společný prostor pro ukládání a zpřístupňování nahrávek rozhovorů
s pamětníky. I během roku 2017 se nám dařilo publikovat desítky rozhovorů zahraničních pamětníků. Velký podíl na tom má i činnost naší slovenské sesterské organizace
Post Bellum SK.

CO OBSAHU JE S B ÍR KA PA M Ě Ť N Á RO DA
• 34 dokumentačních projektů se zapojením zahraničních partnerů
• 700 zdokumentovaných pamětníků
• 14 zastoupených zemí (Arménie, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Kuba, Litva,
Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Slovensko, Ukrajina)

V roce 2017 jsme ve spolupráci se zahraničními partnery realizovali tyto projekty:
PŘÍB Ě HY 20 . STOLE T Í : N U C EN Á P RÁC E
V DOB Ě NÁROD NÍH O SO C I A L I SM U
Tento projekt je zaměřen na zkušenosti nuceně nasazených v období národního socialismu v Německu. Výstupy projektu zahrnují rozhovory s pamětníky nuceného nasazení,
vydání komiksové publikace založené na rozhovorech svědků nucené práce, česko-německý workshop pro studenty středních škol, nová místa v mobilní aplikaci Místa Paměti
národa a exkurzi do Drážďan, kde se studenti mohou seznámit s konkrétními místy spojenými s příběhy pamětníků.
PAMĚ Ť KU BÁNS K É H O N Á RO DA – NÁST ROJ
PRO T R ANS FOR M AC I KU BÁ N SKÉ SP O L E Č N OSTI
KE SKU T E Č NÉ SVOBO D Ě
V roce 2017 zahájila organizace Post Bellum ve spolupráci s Florida International University projekt Paměť kubánského národa k uctění kubánských disidentů a aktivistů.
V rámci projektu jsme natočili 20 svědectví kubánských aktivistů a disidentů a proškolili
kubánské dokumentaristy.
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Paměť národa je od počátku vytvářena
jako vzpomínkový archiv pro více
institucí z České republiky i ze zahraničí.

PUTOVÁ NÍ P O P O HRANIČNÍCH STO PÁCH
ČE S KOS LOVENSKÝCH A P O LSKÝCH DISIDENTŮ
V roce 2017 jsme vytvořili dvě česko-polské výstavy na Borůvkové hoře a v Malé Úpě.
Tato místa jsou spojena se schůzkami československých a polských disidentů, kteří se
v 70. a 80. letech setkávali na tzv. cestách československo-polského přátelství. V rámci
projektu vznikly nové audionahrávky českých i polských disidentů, kteří se těchto setkání
účastnili. Jako součást výstavy vzniknou i virtuální přeshraniční stezky.
20. STOL E TÍ VE VZP O MÍNKÁCH P ŘÍSLUŠNÍKŮ
ČE S KÉ MENŠINY V SRBSKU
Podařilo se nám zachytit povědomí o české identitě skrze pestré historické události
na Balkáně. Ale také vnitřní vývoj české národnostní skupiny ve 20. století a společensko-politickou situaci v Jugoslávii a Československu, která měla na menšinu nemalý vliv.
N E J S ME TU SAMI: P ŘÍBĚHY NAŠICH MENŠIN
Ve snaze zvýšit povědomí o menšinách, které v České republice žijí, jsme zdokumentovali 15 příslušníků národnostních menšin. Z natočených rozhovorů vznikla stejnojmenná putovní fotografická výstava. V zaznamenávání těchto příběhů jsme pokračovali
i v roce 2017.
ROMS KÁ PAMĚ Ť: VZP O MÍNKY RO MŮ
VE STŘ E DO EVRO PSKÉ P ERSP EK TIVĚ
Společná česko-slovensko-polsko-maďarská iniciativa podpořená Mezinárodním visegrádským fondem si vytkla za cíl natočit během let 2016 a 2017 nejméně 30 svědectví
Romů, kteří byli v období komunistického režimu společensky a kulturně aktivní.
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Zpracování nahrávek

Zpracováváme i nahrávky, které
byly natočeny před mnoha lety,
třeba na VHS kazety.

Rozhovory s pamětníky podle metodiky sbírky Paměť národa, které vznikají mimo dokumentační projekty Post Bellum, je třeba zpracovat a edičně upravit. Přijímáme nahrávky,
které vznikly často před mnoha lety a jejichž držitelé jsou ochotni poskytnout je do sbírky
Paměť národa. Často se jedná o staré formáty nosičů, jako jsou audio a VHS kazety či
zvukové nebo filmové pásky. Zajistíme digitalizaci těchto nahrávek i jejich zpracování pro
publikování ve sbírce Paměť národa. A editujeme samozřejmě také nahrávky, které již
v digitální podobě jsou.

Editovali jsme rovněž nahrávky vzniklé v rámci našich vlastních projektů. Především se
jedná o záznamy rozhovorů, které vedly s pamětníky děti účastnící se projektu Příběhy
našich sousedů, dále o nahrávky laiků, účastníků dokumentaristické soutěže Příběhy
20. století. Zpracovali jsme unikátní nahrávky příslušníků málo známé české menšiny
v Srbsku, editujeme nahrávky partnerských projektů, například vzpomínky skautských
osobností ve spolupráci se Skautským institutem.

Postupně tak například zveřejňujeme vzpomínky významných osobností, které v minulosti dokumentaristicky zaznamenala režisérka Helena Třeštíková (např. Pavel Tigrid),
pokračujeme ve zpracování unikátní sbírky rozhovorů s českými a slovenskými Židy,
které v Izraeli v letech 2014–2018 zaznamenala badatelka Jitka Radkovičová. Dále jsme
zpracovali několik nahrávek z dokumentačního projektu Ústavu pro soudové dějiny AV
ČR věnovaného vzpomínkám československých antifašistů německé národnosti.
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Vzdělávání jsme v Post Bellum dosud vnímali jako
oddělené projekty pro základní a střední školy.

Vzdělávací
projekty

Vzdělávací workshopy. Příběhy našich sousedů.
Tyto projekty svým způsobem přenášejí vzpomínky
pamětníků do školní výuky.
V roce 2017 se začaly propojovat, vzájemně

NÁKL A DY V ROC E 20 1 7

se využívat, doplňovat. Vzniká tak provázaný

5 3 44 47 7,82 KČ

vzdělávací systém.
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Žáky a studenty učíme v jednodenních i dlouhodobých projektech. Máme k dispozici
databázi kontaktů na pamětníky, archiv audio i videonahrávek, studia, koordinátory,
odborné školitele. Projekty chceme v následujících letech maximálně „regionalizovat“.
Budeme nadále podporovat vznik tzv. poboček Paměti národa, které budou technicky,
personálně i finančně samostatně zajišťovat chod těchto vzdělávacích programů v konkrétním regionu. Tento výhled kopíruje snahy celého Post Bellum na rok 2018.
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Příběhy našich sousedů

Učíme mladé lidi
dokumentaristickou práci.

V projektu učíme osmáky, deváťáky a studenty víceletých gymnázií dokumentaristickou
práci. Jejich úkolem není jen najít a vyzpovídat pamětníka událostí 20. století, ale také
porozumět jeho příběhu, zasadit ho do kontextu formou vyprávění rozhlasové nebo televizní reportáže a zajímavě ho představit před publikem. S pomocí svých učitelů a lidí
z Post Bellum děti digitalizují fotografie, bádají v archivech i v odborné literatuře, učí se
principy novinařiny. Výsledky své práce pak publikují na webových stránkách projektu,
v rozhlase, v regionálních médiích. Projekt vrcholí slavnostní závěrečnou prezentací,
která je zároveň i sousedskou slavností.
V rámci projektu mají mladí dokumentaristé příležitost zúčastnit se série workshopů,
které je celým projektem provedou. Děti se v nich učí vést oral-historické interview,
orientovat se v příběhu a mediálně jej zpracovat. Účastníkům, kteří tvoří rozhlasovou
reportáž, nabízíme workshop v Českém rozhlase, mladí reportéři s kamerou navštěvují
video workshop. Účastníci rozvíjejí celou řadu dovedností: učí se rozumět mediálnímu
světu, pracují v týmu se spolužáky i učitelem, objevují nový vztah k nejstarší generaci.
Neotřelou formou a do hloubky se seznamují s dějinami dvacátého století.
Natočené příběhy pamětníků ukládáme také do sbírky Paměť národa. Projekt realizujeme vždy ve spolupráci s městem, obcí či městskou částí. V některých regionech se
do projektu zapojily i městské knihovny.
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V ROCE 201 7 SE DO P ROJEK TU ZAP OJILO
• 1063 žáků
• 197 učitelů
• 270 seniorů
• 5 městských knihoven
• 41 měst, obcí či městských částí

Oproti roku 2016 se projekt více regionalizoval, zaměřili jsme se na menší města a obce.
Z toho vyplývá, že nárůst je v počtu měst, ale počet zapojených žáků zůstává podobný.

2014
2015
2016
2017

zapojená města
9
25
38
41

zapojení žáci
474
942
1155
1063

pamětnické příběhy
104
219
270
251
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Už nikdy neřeknu
stará bába

Vydali jsme almanach
projektu Příběhy našich
sousedů po 5 letech činnosti.

V prosinci 2017 jsme vydali almanach nazvaný Už nikdy neřeknu stará bába. Publikace
mapuje činnost a výstupy projektu Příběhy našich sousedů, který existuje od roku 2012.
Čtenáři v ní najdou osmnáct příběhů pamětníků, které v letech 2015–2017 zpracovali žáci
pražských základních a středních škol. V devíti městských částech se za pět let uskutečnilo 26 kol projektu.
Příběhy našich sousedů nejsou jen pražským projektem. Realizujeme je v dalších 40
městech a obcích napříč Českou republikou. Všechny příběhy se do almanachu nevešly,
na čtenáře čekají na www.pribehynasichsousedu.cz.
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Workshopy jsou určeny

Zážitkové workshopy

různým cílovým skupinám:
žákům základních škol,
středoškolákům i dospělým.

Školám, dětským oddílům, ale i firmám nabízíme čtyři typy zážitkových workshopů inspirovaných skutečnými událostmi a příběhy: Den, kdy se mlčelo, Tak to neprojde, Lidi to
tak nenechaj a Doma a jinde. Účastníci vystupují v kůži pamětníků historických událostí.
Hrají roli dané postavy, ale mohou se volně rozhodovat a přemýšlet, jak by se zachovali sami.
Během čtyřhodinového workshopu mohou společně s ostatními účastníky „prožít“ kolektivizaci jedné jihočeské vesnice, přípravu protikomunistického státního převratu
v roce 1949, vstoupit do prostředí disentu a samizdatové literatury osmdesátých let minulého století nebo prožít postupnou proměnu atmosféry třicátých let v Československu. Workshopy jsou určeny různým cílovým skupinám: žákům základních škol, středoškolákům i dospělým.
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V roce 2017 jsme realizovali přesně 137 workshopů, kterých se zúčastnilo 2760 lidí. Většina z nich se uskutečnila v Praze, ale odehrály se také v Českých Budějovicích, Ostravě,
Brně, Chomutově, Pardubicích a Karlových Varech.
• 102 realizací – Den, kdy se mlčelo (žáci základních škol)
• 16 realizací – Tak to neprojde (středoškoláci)
• 17 realizací – Lidi to tak nenechaj (dospělí)
• 2 realizace – Doma a jinde (žáci základních škol)
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Doma a jinde

česko-německý
projekt

Dvanáct českých a dvanáct německých účastníků ve věku 18–26 let prožilo společně šest
dní v Berlíně a Praze, kde se věnovali tématu migrace – ať už současné, či migračních
vln konce třicátých let minulého století – a způsobům, jak toto téma přinášet do škol.
V rámci projektu se účastníci podíleli i na vzniku nového zážitkového workshopu Doma
a jinde, který rozšířil nabídku našich workshopů pro základní školy.
Workshop pracuje s postupným nárůstem antisemitismu v Československu ve 30. letech a mapuje osudy židovské dívky Evy, kterou čeká osudové rozhodnutí - zůstat
ve vlasti, nebo se vydat na riskantní cestu do Palestiny.
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Chceme-li naučit něco

Vzdělávání pedagogů

děti, musíme vzdělávat
především učitele.

L E T NÍ Š KOLA
V srpnu 2017 proběhl druhý ročník Letní školy Paměti národa. Pětadvacet účastníků – pedagogů základních škol se na čtyři dny sjelo do kláštera v Broumově. Čekala
na ně série přednášek, besed, diskusí, technických školení a praktických lekcí. Ty
umožnily účastníkům osvojit si dovednosti spojené s dokumentaristikou, aspekty oral
history, výukou dějepisu, občanskou, etickou a mediální výukou s využitím konkrétních
příběhů atd.
Na Letní školu navázal jednodenní seminář v Českém rozhlase s názvem Příběhy našich
sousedů – dokumentaristika jako žákovský projekt, který byl zaměřen na dramaturgickou práci s příběhy. Jeho účastníci si ve studiu sami sestříhali vlastní reportáž. Programy pro vzdělávání učitelů jsme akreditovali v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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Točíme filmy a televizní dokumenty.
Realizujeme výstavy, vydáváme
knihy a komiksy, pořádáme besedy,

Příběhy
vyprávíme dál

debaty, filmové večery. Vytváříme
aplikaci pro mobilní telefony, která
zájemce provede po místech, kde se
příběhy odehrály. Organizujeme
výlety na tato místa. Vydáváme

NÁKL A DY V ROC E 20 1 7

průvodce i mapy. V Národním

7 0 29 21 6,20 KČ

divadle 17. listopadu udílíme
v přímém televizním přenosu
Ceny Paměti národa.
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Pamětníci nám vyprávějí své životní příběhy a zkušenosti proto, aby se s nimi mohla seznámit veřejnost. Nechtějí, aby jejich vzpomínky skončily jen někde v archivu, ale často
nás sami vybízejí k tomu, abychom jejich příběhy zpracovali a v nějaké formě předávali
dál. Nejčastěji leží pamětníkům na srdci, aby se o jejich osudech dozvěděli mladí lidé –
aby neopakovali chyby minulosti. Aby byli ostražití. Aby si byli vědomi toho, že o svobodu
a demokracii musíme bojovat i dnes.
Pamětníci před samotným natáčením podepisují souhlas s použitím a zpracováním svého vyprávění. Nejen pro publikování ve sbírce Paměť národa, ale také pro další použití ve
vzdělávání, v médiích, pro filmové zpracování, výstavy, a dokonce i pro literární či umělecké zpracování. Nesetkáváme se často s tím, že pamětníci nechtějí, aby se veřejnost
seznámila s jejich osudy (pokud ano, licenci na užití konkrétní nahrávky upravíme tak,
jak si přeje pamětník). Mnohem častěji se naopak setkáváme s tím, že si pamětníci přejí,
aby se o jejich příběhu vědělo.
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Paměť národa
ve filmu

V roce 2017 jsme v České televizi dokončili cyklus 16 dokumentárních filmů Příběhy 20.
století zaměřený na různé skupiny z doby normalizace (spolupracovníci Státní bezpečnosti, novináři, členové KSČ, věřící, horníci, vězni, homosexuálové ad.). Scénářů se ujali
dlouholetí spolupracovníci Paměti národa Adam Drda, Mikuláš Kroupa a Tomáš Netočný. Filmy vzniklé v produkci České televize režijně vedli Viktor Portel, Radim Špaček
a Petr Hátle. Na základě úspěchu cyklu a diváckých ohlasů odsouhlasila Česká televize pokračování cyklu pro rok 2019 (se zaměřením na zásadní přelom, který přinesl
rok 1989).
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Z videonahrávek
děláme filmy.

V koprodukci se Skautským institutem jsme v roce 2017 vytvořili hodinový film Skauti
bez lilie (režie Viktor Portel, scénář Adam Drda), který měl díky distribuci organizace
Junák – Český skaut přes sto projekcí po celé České republice. Na rok 2019 opět připravujeme pokračování.
V roce 2017 vznikl v produkci Post Bellum animovaný dokumentární film Sousedi – Příběh Rudolfa Bělohoubka (režie Martin Buřil), který vypráví o chlapci, jehož otec byl popraven v květnu 1945 jako kolaborant, ačkoli zachránil spousty životů, když jako pošťák
ničil udavačské dopisy.
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Příběhy 20. století

Vyprávíme příběhy, na které
se zapomnělo, nebo se na ně
mělo zapomenout.

České dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období i chvíle velkých činů. To můžeme
slyšet ve znělce tohoto pořadu už od května 2006. Dokumentární cyklus Adama Drdy
a Mikuláše Kroupy přináší skrze vzpomínky pamětníků nové pohledy na minulé století.
Každý týden vysílají nový díl Příběhů 20. století Český rozhlas Plus a Český rozhlas Radiožurnál. Pořad čerpá z rozsáhlé sbírky vzpomínek Paměť národa a představuje válečné veterány, odbojáře, židovské pamětníky, kteří přežili holocaust, někdejší politické
vězně komunismu, disidenty, ale i agenty a konfidenty Státní bezpečnosti, funkcionáře
KSČ atd. Přináší i svědectví „obyčejných“ lidí, kteří byli svědky důležitých událostí minulého století.
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K rozhlasovému cyklu byly doposud vydány tři knihy: Kruté století, V komunismu jsme žít
nechtěli a Ještě jsme ve válce. Ty nejzajímavější díly pořadu jsou k dostání na CD v e-shopu Paměti národa. Archiv pořadů je k dispozici v iRádiu na webu Českého rozhlasu.
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Místa Paměti národa

Poznejte příběhy míst,
která denně míjíte.

Aplikace Místa paměti národa je interaktivní průvodce po místech spjatých s událostmi a příběhy 20. století určený pro mobilní telefony a přístupný také na internetu
(www.mistapametinaroda.cz). Do mapy umisťujeme „body“, které po kliknutí či přiblížení zobrazí fotografii a popis místa s příběhem pamětníka. Aplikace nabízí pestrý multimediální obsah – texty, audionahrávky se záznamem vyprávění svědka dané události
a dobové fotografie.

U Ž I VATELÉ AP LIKACE A HO DNO CENÍ V RO CE 201 7
• celkové hodnocení 4,4 na pětibodové škále
• 5 nových tras, celkem 907 popsaných míst
• zobrazení webových stránek přesáhlo číslo 72 000
• počet uživatelů webu se pohybuje nad 33 000

V loňském roce jsme připravili rozšíření o nové funkce, především o další trasy, které
fungují jako plnohodnotné naučné stezky. Vytvořili jsme elektronicky značené cesty, které zájemce provedou životem významných osobností i „všedních“ hrdinů, převaděčskou
stezkou, trasou pochodu smrti nebo místy, na nichž se odehrávala akce Anthropoid.
V roce 2017 jsme aplikaci rozšířili o několik nových tras: v okolí Plzně a v Krkonoších
a Jeseníkách. Poslední dvě jmenované se týkaly spolupráce, schůzek i přátelství českých a polských disidentů.
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Oceňujeme ty, kteří ve svém

Ceny Paměti národa

životě prokázali, že čest,
svoboda a lidská důstojnost
nejsou jen prázdná slova.

Chceme poděkovat lidem, kteří se zachovali statečně při konfliktu s totalitní mocí a později vyprávěli svůj životní příběh pro sbírku Paměť národa. Ceny předáváme každoročně
již od roku 2010. Vždy 17. listopadu v Národním divadle v přímém přenosu České a Slovenské televize a Českého rozhlasu. Během večera chceme nejen vzdát hold statečným
osobnostem, ale také vyprávět jejich příběh.
V roce 2017 byli čtyři laureáti z České a Slovenské republiky. Cenu obdrželi lidé, kteří
se vzepřeli komunistickému režimu a byli vězněni a pronásledováni. Ocenili jsme Máriu
Matejčíkovou, Otto Šimka, Františka Suchého a Františka Líznu. Každý večer nese originální zpracování a osobitý nápad svého tvůrce – vystřídalo se pojetí filmové, divadelní,
dokumentaristické i komiksové. Na Cenách Paměti národa v minulosti spolupracovali
například Jan Svěrák, Matěj Forman, Agnieszka Holland, Břetislav Rychlík, Václav Marhoul, Michael Čech. Předávání cen dříve moderovali Marek Eben a Jakub Železný.
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V roce 2017 se jevištní režie ujal Michael Čech, čtyři krátká doku-dramata natočil Radim
Špaček, večerem v Národním divadle provázel Martin Veselovský. Na pódiu spolu se
sborem Matěje Kroupy vystoupili Ondřej Ruml, Jiří Pavlica a další.

• 460 000 diváků v přímém přenosu na ČT 2 a slovenské RTVS 2
• komunikace na sociálních sítích oslovila 128 000 lidí
• více než 100 zpráv, pozvánek, článků a rozhovorů v médiích
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Výstavy

PŘÍB Ě HY 20 . STOLE T Í

PŘ Í B Ě H Y NAŠICH SO USEDŮ

K desátému výročí rozhlasového pořadu Příběhy 20. století, v roce 2016, vznikla stejnojmenná výstava s ilustracemi výtvarníka Vojtěcha Šedy. Vypráví deset zásadních
momentů minulého století spolu s příběhy lidí, kteří je pamatují. Výstava, jejíž obsah
s lety nikterak nezastarává, byla k vidění znovu i v roce 2017 – v ulicích Prahy a poté
na místě Běhu pro Paměť národa, před oborou Hvězda v Praze 6.

Hned čtyři výstavy připravili kolegové ze vzdělávacího týmu Post Bellum. Série pojmenovaná Příběhy našich sousedů vychází z nahrávek pamětníků, které zachytily děti
ve stejnojmenném projektu. Příběhy pamětníků se vážou k místům, kde děti a pamětníci
žijí. Takové expozice vloni vznikly v městských částech Praha 3, Praha 6 a Praha 10.

NE JSME T U SAM I: P ŘÍ BĚH Y N AŠ I C H M EN Š I N

Velké popularitě se stále těší komiksová výstava Ještě jsme ve válce: Příběhy 20. století,
která v loňském roce zavítala na několik míst po celé ČR.

Fotografická výstava vypráví o dvanácti lidech, kteří našli v České republice nový domov. O lidech, kteří nosí pro nás neobvyklá jména a za nimi skrývají ojedinělé příběhy.
Výstava měla v roce 2017 několik částí, pokaždé s jinými portréty. Na jaře jsme zajímavé
pamětníky představovali na pražské Kampě, na podzim byla výstava umístěna v Paláci Lucerna.
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Publikace

PŘÍB Ě HY HR D INŮ 20 . STO L E T Í – 2 . D Í L

TOTÁ L N Í NASAZENÍ

Druhá část knižní sbírky fascinujících případů obětí totalitní zvůle v Československu
přináší pestrou mozaiku mapující všechno, co obyvatelé této země ve 20. století prožili: války, nacistickou a sovětskou okupaci, komunistické lágry, monstrprocesy, ale také
vzepětí proti totalitě. Pohnuté osudy, ve kterých se zrcadlí jednotlivé éry našich dějin,
jsou mnohdy napínavější než smyšlené thrillery. Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím
Plus / Albatros.

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí. Tři příběhy žen, které se nikdy nesetkaly, a přece jejich životy spojuje podobná zkušenost – pracovní lágr. Napsali a nakreslili čeští autoři Petra Soukupová, Ondřej Nezbeda, Karel Osoha, Tomáš Kučerovský
a další. Vydalo Post Bellum spolu s nakladatelstvím Argo. Kniha vyšla kromě češtiny také
v němčině, u nakladatelství Dráva.

NORM ALIZOVANÉ Ž I VOT Y
Kniha vycházející z televizního cyklu Příběhů 20. století. Autoři Mikuláš Kroupa a Adam
Drda blíže představují několik vybraných příběhů – třeba agenta StB Ulče, který sledoval, udával a šikanoval členy církví a věřící. Tak jako dokumentární cyklus, přibližuje
i knížka období, na které dnes řada lidí mylně hledí s nostalgií. Tíživou normalizaci,
kde komunistický režim, nesvoboda a strach lámaly charakter a ničily životy. Vydáno
ve spolupráci s Edicí ČT.
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WE A R E STILL AT WAR
Anglická verze úspěšné české komiksové knihy Ještě jsme ve válce. Několik silných příběhů lidí, kteří se dramaticky střetli s událostmi 20. století, totalitami a nespravedlností.
Vydali jsme ve spolupráci s nakladatelstvím Argo, Univerzitou Karlovou a Ústavem pro
studium totalitních režimů.
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Příběhy v médiích

Veřejnost oslovujeme prostřednictvím sociálních sítí, celostátních a regionálních médií
i vlastních komunikačních kanálů: web, pravidelné měsíční newslettery pro Klub přátel
Paměti národa a naše podporovatele, a bulletin, který vydáváme dvakrát do roka.

Vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů se každým rokem rozšiřuje do dalších měst
či městských částí. Při medializaci projektu spolupracujeme s regionálními redakcemi.
V roce 2017 jsme u projektu zaznamenali 98 mediálních výstupů.

V roce 2017 jsme měli 2712 relevantních výstupů v českých médiích, z toho 866 v celostátních. Ceny Paměti národa sledovalo v České a Slovenské televizi 460 000 diváků.
Slavnostnímu večeru předcházela outdoorová reklamní kampaň, PR v médiích a aktivita na sociálních sítích. Posty na Facebooku a dalších sociálních sítích Paměti národa oslovily 128 000 lidí. Ocenění se těšila zájmu médií, která v průběhu podzimu o Cenách informovala ve více než stovce článků a rozhovorů. Hodně byla vidět také kampaň
a veřejná sbírka ke Dni válečných veteránů. Média o ní referovala ve 109 výstupech, video spot inspirovaný příběhem skutečného veterána Karla Brhela měl na Facebooku
270 tisíc zhlédnutí.

V roce 2017 jsme dále spolupracovali se zpravodajským serverem Aktuálně.cz, společně s redakcí jsme vytvořili obrazový speciál k Cenám Paměti národa, referovali jsme
o příbězích veteránů i dalších tématech. Dalšími mediálními partnery jsou magazín
Reportér, Echo / Echo.24.cz a Deník, kde např. pravidelně vycházely příběhy ze sbírky
Paměť národa.
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Komunikace
na sociálních sítích
Kromě klasické spolupráce s médii, našeho webu, newsletterů a bulletinu oslovujeme
veřejnost také přes sociální sítě. Díky nim můžeme s příběhy pamětníků seznámit deseti-
tisíce lidí, zprostředkovat vzpomínky nebo přilákat pozornost k našim projektům.

FACEBOOK
Na komunikaci prostřednictvím Facebooku (ať už pravidelnou, či nárazovou v podobě
významnějších kampaní) jsme v roce 2017 kladli mnohem větší důraz než v předcházejících letech a soustředili do ní více sil i času. Pomocí Facebooku se nám daří mnohem
úspěšněji a rychleji oslovovat širší skupinu lidí než v klasickém PR přes média. Nebo tuto
sociální síť naopak využíváme k oslovení vybrané úzké skupiny lidí (např. naše sbírka
ke Dni válečných veteránů).

Kromě toho spravujeme na Facebooku stránku rozhlasového cyklu Příběhy 20. století
a skupinu Klub přátel Paměti národa.

TWI TTE R
• účet @Pametnaroda má celkový počet 2200 followerů – tedy lidí, kteří sledují náš účet
(za rok 2017 nárůst o 900 nových sledujících)
• mezi těmi, kteří účet sledují, jsou novináři, šéfredaktoři či komentátoři významných
českých médií
• průměrný dosah příspěvku: 1700 uživatelů

• celkový počet fanoušků: 23 700 (za rok 2017 nárůst o 8600 nových fanoušků)
• průměrný dosah našich příspěvků: cca 9000 uživatelů
• nejúspěšnější příspěvek v roce 2017: spot ke Dni veteránů „Ty se bojíš bouřky, dědo?“
(přes 270 tis. oslovených uživatelů)
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Ocenění

SBÍ RKA PAM Ě Ť NÁ RO DA

B Ě H PRO PAMĚ Ť NÁRO DA

• Křišťálová lupa 2015 – první místo v kategorii „Veřejně prospěšná služba“
• Evropská cena publika SozialMarie 2013 pro projekty sociálních inovací
• Cena generálního ředitele Českého rozhlasu 2013
• Křišťálová lupa 2012 – třetí místo v kategorii „Veřejně prospěšná služba“
• Novinářská cena 2011 za nejlepší inovativní občanskou on-line žurnalistiku
• Inforum 2009 – „Nejlepší informační počin roku 2009“
• Křišťálová lupa 2009 – druhé místo v kategorii „Nejlepší projekt roku“

• Cena Fóra darců 2016 – první místo v kategorii „Komunikační počin roku /
Integrovaná kampaň“

MOBI LNÍ APLIK AC E M Í STA PA M Ě T I N Á RO DA

J E ŠTĚ J SME VE VÁLCE

• Mobilní aplikace roku 2013 – 3. místo v kategorii „Vzdělání a kultura“
• Cena Seznam.cz za nejlepší aplikaci roku 2012
• Cena Nadace Vodafone za nejlepší nápad na aplikaci, rok 2012

• Cena Muriel 2012 za „Nejlepší komiksovou knihu roku“ a „Nejlepší krátký příběh“
• Být vidět 2012 – první místo v kategorii „Nejlepší integrovaná komunikace /
Komunikační kampaň“
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PŘ Í B Ě H Y NAŠICH SO USEDŮ
• Eduína 2016 – Cena za inovace ve vzdělávání – druhé místo
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Fundraising
Naše aktivity jsou více než z poloviny financovány z darů
soukromých nadací, firem i individuálních dárců.
Velmi si vážíme každé koruny. Je to podpora,
která nás zavazuje.
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Klub přátel
Paměti národa

Klub přátel Paměti národa je
pilířem, na kterém stojí naše
individuální dárcovství.

Společenství lidí v Klubu přátel Paměti národa spojuje více než zájem o historii, příběhy
a Paměť národa – je to důvěra v Post Bellum a společné sdílení hodnot, které nám předchozí generace předávají. Částka, kterou členové Klubu přátel loni přispívali na natáčení
vzpomínek pamětníků, se pohybovala kolem 290 000 Kč měsíčně. Malým poděkováním
za podporu jim bylo celkem 27 setkání a dvě aktuální vydání Bulletinu Paměti národa,
která přišla dárcům do schránky.

STATI STIKY RO KU 201 7
• 1801 členů Klubu přátel Paměti národa
• 485 přihlášených v roce 2017
• 3 497 014 Kč – celková částka darovaná členy Klubu přátel Paměti národa

Pro podporovatele Post Bellum jsme připravili osm promítání, setkali jsme se s nimi
na mnoha výstavách, pokřtili jsme společně pět knih. Na třech víkendových akcích jsme
projeli Českou republiku a nechali si od pamětníků vyprávět příběhy, které jsou s danými
místy spojeny.
Jako tradičně měli členové Klubu přátel Paměti národa zlevněné vstupné na předávání
Cen Paměti národa v Národním divadle.
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Kolegium
Paměti národa

Kolegium Paměti národa je volné sdružení přátel a partnerů Post Bellum. Vzniklo s cílem
propojit osobnosti českého veřejného, společenského a podnikatelského života, kterým
není lhostejný odkaz starších generací. Členy Kolegia Paměti národa spojuje úcta a respekt vůči těm, kdo se postavili totalitním režimům 20. století.

CÍL E
• Povzbuzovat veřejnou diskusi o hodnotách svobody, demokracie a lidských práv, pro které
předešlé generace bojovaly a umíraly.
• Předávat prostřednictvím vzpomínek přímých pamětníků zkušenost s totalitní minulostí
mladé generaci.
• Dlouhodobě podporovat zachycování vzpomínek předešlých generací.
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Členové Kolegia se pravidelně scházejí. V roce 2017 jsme uspořádali osm setkání spojených s debatami o aktuálních problémech. Např. na téma současná Čína a její mocensko-ekonomické zájmy promluvila profesorka Olga Lomová, ředitelka Ústavu Dálného
východu FF UK, a doktor Martin Hála, spoluzakladatel serveru sinopsis.cz. Společenskou proměnu v USA a politiku Donalda Trumpa komentovali bývalí velvyslanci v této
zemi Petr Kolář, Michael Žantovský a Alexandr Vondra.
Kolegium si zvalo na veřejné debaty také politiky, aby se jich zeptalo, co podle nich znamená demokratická politika a jakou cítí odpovědnost vůči odkazu minulosti. V roce 2017
se debat zúčastnil Pavel Bělobrádek, Miroslav Kalousek, Petr Gazdík a Jiří Drahoš.
V listopadu proběhlo tradiční setkání před udílením Cen Paměti národa v Národním divadle. U příležitosti 40 let od zveřejnění Prohlášení Charty 77 Kolegium Paměti národa
uspořádalo v prostorách Paláce Lucerna v Praze přátelské setkání signatářů. Účastnilo
se jej přes 400 hostů, z toho na 300 signatářů Charty 77.
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Běh pro
Paměť národa

Na startovní čáru Běhu pro Paměť národa 2017 se 20. května postavilo 1164 běžců.
Znovu jsme symbolicky běželi za všechny, kteří to nevzdali – bojovníky za svobodu, válečné veterány, odbojáře, disidenty… Z výsledného počtu běžců jsme měli opravdu radost, protože je to dvakrát víc závodníků než loni. Běžci podpořili dokumentování vzpomínek částkou 364 600 Kč!
Účastníky běhu ve Hvězdě přivítali naši patroni – olympijští vítězové Vávra Hradilek
a Eva Samková, herečka Lenka Krobotová, sestry Aňa, Ester a Lela Geislerovy, podnikatel Petr Pudil, herečka a dokumentaristka Petra Nesvačilová i novinář Jindřich Šídlo.
Jejich účast bezesporu přispěla k zájmu médií. O Běhu pro Paměť národa vyšlo celkem
33 rozhovorů, reportáží a článků, kampaní na Facebooku jsme zasáhli desítky tisíc lidí.

56

Běželi jsme za všechny,
kteří to nevzdali...

Podél tratě inspirovala běžce k vytrvalosti a odvaze výstava Příběhy 20. století se
vzpomínkami deseti statečných lidí ze sbírky Paměť národa a ilustracemi Vojtěcha
Šedy. Předtím byla výstava po dobu měsíce umístěna na deseti frekventovaných
místech Prahy.

• 1164 běžců
• 96 000 oslovených uživatelů na Facebooku
• 33 zpráv, pozvánek, článků a rozhovorů v médiích
• vybraná částka 364 600 Kč
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Den válečných
veteránů

Dne 11. listopadu 2017 jsme potřetí pořádali veřejnou sbírku ke Dni válečných veteránů.
Více než 300 sbírkových pokladniček s vlčími máky bylo na 258 místech po celé České
republice – pomohli knihovníci, kavárníci, pekaři, trafikanti, obchodníci, majitelé firem.
A studenti, kteří 10. a 11. listopadu chodili s kasičkami v ulicích.

Česká televize, promítal se v síti multikin Cinema City a v dalších kinech, publikovala jej
řada zpravodajských serverů. O sbírce pravidelně a ve velkém rozsahu informoval Český rozhlas, který také poskytl prostor pro audio spoty. Podpořilo nás i Radio 1.

Sbírka přinesla skoro 750 000 Kč. To je sedmkrát víc než v předchozím roce. Ke sbírce
se připojili také naši kolegové z Post Bellum na Slovensku, kde vybrali 880 eur.

Kampani a sbírce pomohlo i zapojení známých osobností: krátkým video spotem nás
podpořili například novinář Martin Veselovský, olympionik Ondřej Synek, fotbalový reprezentant Marek Suchý, herečka Ester Geislerová nebo ředitel nakladatelství Academia a spisovatel Jiří Padevět.

Za úspěchem sbírky stojí víc než 150 zapojených spolupracovníků a dobrovolníků
ze všech krajů. A také skvělý propagační spot, inspirovaný skutečným příběhem válečného veterána. Spot pro nás zdarma připravila reklamní agentura Young&Rubicam
ve spolupráci s Bistro films. Na sociálních sítích jej zhlédlo 270 tisíc lidí. Vysílala jej

Za vybrané peníze natočíme rozhovory s posledními veterány druhé světové války
i vojáky novodobých konfliktů.
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Finanční zpráva

HOSP ODÁŘ S K É V ÝS L ED KY

PŘ E H L E D ROZSAHU VÝ NO SŮ P O DLE ZDROJŮ

Meziroční srovnání v letech 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

1) dary		
2) dotace		
3) peněžité příspěvky		
4) tržby z prodeje služeb		
5) tržby za prodané zboží		
6) platby za odepsané pohledávky		
7) bankovní úroky		
8) kursové zisky		
9) jiné ostatní výnosy		

15 202 770,53 Kč
6 018 084,55 Kč
216 919,06 Kč
4 079 340,47 Kč
565 832,94 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 115,45 Kč
92 369,00 Kč

58,08 %
22,99 %
0,83 %
15,58 %
2,16 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,35 %

celkem		

26 177 432,00 Kč

100,00 %

výnosy
náklady
		
2012		
9 186 912,00 Kč
7 534 912,00 Kč
2013		
8 705 524,00 Kč
8 191 919,00 Kč
2014		
14 646 421,00 Kč
14 648 288,00 Kč
2015		
16 252 911,00 Kč
16 252 911,00 Kč
2016		
18 808 838,31 Kč
18 808 838,31 Kč
2017		
26 177 432,00 Kč
26 177 432,00 Kč
přijaté peněžní prostředky na víceleté projekty		
2 572 980,77 Kč
		
(víceleté projekty nevyčerpané v roce 2017)
dary převedené do fondu Post Bellum do příštích let		
2 971 365,35 Kč
(dary Klubu přátel PN a dalších FO a PO)
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1) DÁRC I ( JM E NOV I T Ě N A D 50 0 0 0 KČ)

ANALOGIA, s. r. o.		
ARGO spol. s r. o.		
Bárta Jan		
Čermák Kamil		
Česko-německý fond budoucnosti		
Čomor Erich		
DANTEM, s. r. o.		
Die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"
D-PROG, s. r. o.		
DSA, a. s.		
F-nadace		
H.S.H. Prince Hans-Adam II of Liechtenstein		
Kabelková Eva		
Karolínská		
Müller Pavel		
Nadace bpd partners		
Nadace rozvoje občanské společnosti		
Nadace The Pudil Family Foundation		
Nadační fond rodiny Orlických		
Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o.		
P3CHEM, s. r. o.		
Pěchota Vratislav		
Penta Investments, s. r. o.		
Prokopec Jindřich, Ing.		
Prostor Plus, o. p. s.		
Servis VŠEM s. r. o.		
Suchánek Tomáš		
TIPSPORT a. s.		
TRYMAT, spol. s. r. o.		
Drobní dárci		

2 ) DOTAC E

200 000,00 Kč
249 800,00 Kč
500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
700 000,00 Kč
200 000,00 Kč
50 000,00 Kč
898 033,07 Kč
50 000,00 Kč
150 000,00 Kč
120 000,00 Kč
260 586,00 Kč
250 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
3 100 000,00 Kč
457 175,00 Kč
500 000,00 Kč
208 700,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
240 000,00 Kč
500 000,00 Kč
60 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
292 000,00 Kč
80 000,00 Kč
4 586 476,46 Kč

European Commission			
Hlavní město Praha			
Jihomoravský kraj			
Královéhradecký Kraj			
Město Semily			
Městská část Praha 1			
Městská část Praha 10			
Městská část Praha 6			
Městská část Praha 7			
Ministerstvo kultury			
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy			
Ministerstvo zahraničních věcí			
Plzeňský kraj			
Statutární město Chomutov			
Statutární město Karlovy Vary			
Statutární město Liberec			
Středočeský kraj			
Visegrad Fund			

69 146,32 Kč
660 000,00 Kč
190 000,00 Kč
50 000,00 Kč
85 960,00 Kč
30 000,00 Kč
105 529,00 Kč
242 920,00 Kč
21 000,00 Kč
405 000,00 Kč
1 012 566,00 Kč
2 338 421,00 Kč
20 000,00 Kč
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
170 500,00 Kč
72 500,00 Kč
404 542,23 Kč

			
6 018 084,55 Kč

		
15 202 770,53 Kč
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VÝVOJ A KONE Č NÝ STAV FO N D Ů

I N FOR MACE O STAVU MAJE TKU A ZÁVAZKŮ
K ROZVAHOVÉMU DNI A O JE JICH STRUK TUŘE

stav k 1. 1.

stav k 31. 12.

rozdíl

1 264192,64 Kč

1 841 160,90 Kč

576 968,26 Kč

IPN – dary na Institut Paměti národa

0,00 Kč

1 608 091,41 Kč

1 608 968,26 Kč

REG – dar na podporu poboček v regionech

0,00 Kč

261 679,80 Kč

261 679,80 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

HITHIT – vybrané dary na techniku

0,00 Kč

455 674,55 Kč

455 674,55 Kč

Oprávky k samost. mov. věcem

PNS BRO – podpora vzdělávání v Broumově

0,00 Kč

8 200,00 Kč

8 200,00 Kč

PNS KK3 – podpora vzdělávání v Karl. kraji

0,00 Kč

23 220,00 Kč

23 220,00 Kč

Zboží

TIP SPORT – podpora na natáčení

0,00 Kč

37 531,33 Kč

37 531,33 Kč

Pokladna

1 264 192,64 Kč

4 235 557,99 Kč

2 971 365,35 Kč

KPPN – volné dary

Samostatné movité věci

Nedokončená výroba

Bankovní účty

stav k 1. 1.

stav k 31. 12.

rozdíl

315 438,00 Kč

765 011,00 Kč

449 573,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-101 784,00 Kč

-168 792,00 Kč

-67 008,00 Kč

0,00 Kč

258 936,60 Kč

258 936,60 Kč

91 456,86 Kč

175 370,24 Kč

83 913,38 Kč

51 714,95 Kč

35 123,77 Kč

-16 591,18 Kč

5 915 775,85 Kč

10 214 330,91 Kč

4 298 555,06 Kč

Běžný účet EUR

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Peníze na cestě

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

628 721,96 Kč

167 353,31 Kč

-461 368,65 Kč

Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Dodavatelé

44 200,00 Kč

0,00 Kč

-44 200,00 Kč

188 389,50 Kč

0,00 Kč

-188 389,50 Kč

-543 004,52 Kč

-334 168,65 Kč

208 835,87 Kč

Přijaté zálohy

0,00 Kč

-804 950,15 Kč

-804 950,15 Kč

Zaměstnanci

-30,00 Kč

-1 900,00 Kč

-1 870,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

PSSZ

-15 750,00 Kč

0,00 Kč

15 750,00 Kč

Pohledávky za zaměstnance
VZP

-1 350,00 Kč

0,00 Kč

1 350,00 Kč

OZP

-2 700,00 Kč

0,00 Kč

2 700,00 Kč

ZPMV ČR

-2 700,00 Kč

0,00 Kč

2 700,00 Kč

-100,00 Kč

-693,00 Kč

-593,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Zálohová daň

-1 486,00 Kč

0,00 Kč

1 486,00 Kč

Srážková daň

-5 283,00 Kč

6 604,00 Kč

11 887,00 Kč

Ostatní daně a poplatky – SD

-5 400,00 Kč

0,00 Kč

5 400,00 Kč

198 756,00 Kč

-10 000,00 Kč

-208 756,00 Kč

Úrazové pojištění
Daň z příjmů

Dotace
Jiné závazky
Náklady příštích období

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

52 278,29 Kč

55 785,90 Kč

3 507,61 Kč

Výnosy příštích období

-2 203 961,08 Kč

-2 572 980,77 Kč

-369 019,69 Kč

Příjmy příštích období

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dohadné účty pasivní

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

			
4 603 182,81 Kč
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7 785 031,16 Kč

3 181 848,35 Kč

65

NÁKL A DY V D R U HOV ÉM Č L EN Ě N Í
náklady podle plnění obecně prospěšných služeb
2016
náklady provozní – hlavní činnost		
18 808 838,31 Kč
náklady – doplňková činnost		
0,00 Kč
náklady – správní činnost		
0,00 Kč

2017
26 177 432,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

náklady na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady:		

0,00 Kč

Z MĚ N A SLOŽENÍ ŘÍDÍ C Í C H O RGÁNŮ
Změny ve složení řídících orgánů v roce 2017 nenastaly.

66

67

Přílohy
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ORGA N I ZAČNÍ STRUK TURA
zakladatel o. p. s.:
správní rada Post Bellum:
dozorčí rada Post Bellum:
ředitel:
předseda Kolegia Paměti národa:
provozní ředitel:
finanční ředitelka:

Post Bellum, o. p. s.
název:
právní forma:
sídlo:
účetní adresa
registrace:
IČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:
web:

bankovní spojení:
sbírkový účet:
granty, dotace:
dary Klubu přátel Paměti národa:

POST BELLUM, o. p. s.
obecně prospěšná společnost
Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1
Spisová značka: O 1368, vedená u Městského soudu v Praze
26548526
CZ26548526
(+420) 257 316 966
info@postbellum.cz
www.postbellum.cz
www.pametnaroda.cz
Komerční banka, a. s., Štefánikova 22, Praha 5
6700227/0100
51-1707230277/0100
43-5853660257/0100

Mikuláš Kroupa
Martin Kroupa, Jan Polouček, Vít Makarius
Daniel Kroupa, Věra Převrátilová, Petr Pudil
Mikuláš Kroupa
Jan Dobrovský
Jan Polouček
Věra Převrátilová

vedoucí koordinátoři:
Zbyněk Jurkovský, Jana Holcová, Michal Šmíd, Ondřej Nezbeda, Hana Hniličková,
Magdaléna Benešová, Viktor Portel, Marie Janoušková, Petr Šabach, Barbara Šabachová,
Kristýna Bardová, Barbora Kreuzerová, Veronika Suková, Martina Zanklová, Kateřina Štědrá,
Olga Plchová, Linda Wolfová, Martin Kroupa, Vendula Nováková, Martin Petrtýl
redaktoři:
Vít Lucuk, Eva Palivodová, Hynek Moravec, Luděk Jirka, Andrea Jelínková, Tereza Urbářová,
Jan Kotrbáček, Petr Zemánek, Petra Pospěchová, Anna Macourková, Petra Verzichová,
Helena Pěchoučková, Tomáš Jungwirth a další

P OS L Á N Í
Posláním společnosti je dokumentace vzpomínek pamětníků důležitých historických fenoménů a rozšiřování povědomí veřejnosti o těchto příbězích, svědectvích a hodnotách
předešlých generací, zkoumání a analýza historických fenoménů a událostí. Společnost
může k naplnění tohoto poslání poskytovat následující služby:
• realizace projektů dokumentujících historické fenomény;
• pořádání konferencí, besed, seminářů a workshopů;
• pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí;
• vzdělávací činnost, včetně mimoškolní výchovy;
• publikační, vydavatelská a nakladatelská činnost;
• archivní, sbírková, muzejní a výstavní činnost;
• spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty;
• přispívající k naplnění poslání.

Společnost je oprávněna realizovat pro naplnění svého poslání tyto doplňkové činnosti:
POST BELLUM, o. p. s., vzniklo ke dni 21. 4. 2014 dle § 2 zákona č. 68/2013 Sb.
změnou právní formy z občanského sdružení POST BELLUM, které bylo registrováno
Ministerstvem vnitra ČR dne 29. 11. 2001.
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• prodej a distribuce produktů a služeb;
• umělecká činnost; pohostinská činnost; pronájem.
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