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L I D É ,  C O  S E  P TA J Í

Výroční zpráva 
za rok 2018
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Prahy, Ústavem pro studium totalitních režimů a Post Bellum. Diskutujeme, jednáme, 
analyzujeme zkušenosti ze zahraničí. Chceme být u toho, podílet se a přispět. O muzeu 
totalitních režimů v Post Bellum vedeme diskuze nejméně tři roky.

Výstavu Paměť národa jsme financovali ze dvou zdrojů. Tím prvním bylo symbolic-
ké vstupné 100 Kč, vstup zdarma měli senioři, děti a studenti. Druhý zdroj předsta-
vovala veřejná finanční sbírka na internetu. Obrátili jsme se na občany, firmy, kraje 
i města s prosbou o finanční pomoc. Žádali jsme deset milionů korun, výstava se na-
konec o něco prodražila především kvůli nezbytným dřevěným vestavbám do podze-
mí, abychom návštěvníky ochránili před drolícím se betonovým stropem. Vybrali jsme 
celou částku, polovinu poskytl MHMP, zbytek se nám podařilo získat od spoluobčanů, 
firem a malou část od Evropské komise. Vybraná částka je výjimečně vysoká, v našem 
oboru se jedná o unikátní úspěch. Nesmírně si toho vážíme.

Post Bellum hospodařilo s rekordním čtyřicetimilionovým rozpočtem, takřka o polovi-
nu vyšším než v roce 2017. Není to jen díky úspěšné sbírce na výjimečnou výstavu, ale 
ohromně se dařilo i dalším oddělením Post Bellum: vzdělávání a regionům. Vzdělávací 
program pro základní školy Příběhy našich sousedů zasahuje takřka celou republiku, 
zapojila se do něj další tisícovka dětí. Vysoký nárůst zájmu a narůstající počet účast-
níků máme v zážitkových vzdělávacích workshopech. Velký dík a obdiv k pracovnímu 

Slovo ředitele

V roce 2018 jsme si připomínali sto let od vzniku republiky. Se svými partnery jsme 
uspořádali výstavu Paměť národa pod bývalým pomníkem Stalina v Praze na Letné. De-
sítky videoprojektorů, audio systém a 3D animace vytvořily v temném podzemí o veli-
kosti fotbalového hřiště videomappingové drama světel, zvuků a obrazů. Skrze prožitek 
z prostoru a projekcemi krátkých, ale silných svědectví lidí, kteří zažili druhou světovou 
válku a komunismus, jsme vyprávěli, čím vším si tento národ ve 20. století prošel. Snažili 
jsme se vyvolat u návštěvníků více zážitek než lapidárně akcentovat letopočty a histo-
rické události, nechtěli jsme vystavovat učebnici dějepisu, ale upoutat pozornost příbě-
hem vyprávěným autenticky a naléhavě. Lidé z Post Bellum, spolupracovníci z filmové 
produkce Pink Productions a Kolmo.eu vynaložili během čtyřměsíční přípravy výstavy 
ohromné úsilí. Přes všechny obtíže jsme výstavu 1. října 2018 otevřeli slavnostním kon-
certem a sledovali nadšení diváků. Byl to nádherný pocit. Výstava „na Stalinu“ trvala tři 
měsíce – byť jsme usilovali o delší dobu. Finanční, technické i organizační obtíže nám 
v tom zabránily. Navštívilo ji 33 tisíc lidí, tisíce žáků základních a studentů středních škol. 
Uspořádali jsme desítky komentovaných exkurzí pro školy i pro členy Klubu přátel PN 
a Kolegium PN. Radujeme se, že výstava zaujala i politiky. Přispěla k oživení myšlenky 
zřídit v hlavním městě muzeum totalitních režimů. V době výstavy se konaly komunální 
volby a politici byli nejednou novináři tázáni, jaký mají k myšlence muzea postoj. Zastupi-
telské mandáty získaly politické strany, které nemají daleko ke shodě. A muzeum se sta-
lo jedním z jejich témat. Nyní probíhají – řekl bych – námluvy mezi Magistrátem hl. města 

Muzeum totalitních režimů je 
aktuální téma. Diskutujeme, jednáme, 
analyzujeme zkušenosti ze zahraničí. 
Chceme být u toho, podílet se, přispět.
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nasazení a úspěchům patří desítkám lidí, kteří budují Paměť národa na šesti místech 
v republice: v Plzni, Zlíně, Olomouci, Hradci Králové, Brně a Českých Budějovicích, rodí 
se skvělý tým v Ostravě.

Post Bellum vzniklo před devatenácti lety na přelomu let 2000 a 2001. Hlavním smyslem 
naší práce je natáčení vzpomínek pamětníků pro Paměť národa. Spolupracují s námi 
desítky rozhlasových redaktorů, natáčíme nejen audio-, ale i videozáznamy vzpomínek 
v pěti mobilních televizních studiích s redaktorskou a technickou posádkou. V součas-
nosti řešíme starosti týkající se úložiště dat, ubývá prostoru, kam můžeme ukládat digi-
tální data záznamů v nejvyšší kvalitě. Mnoho redaktorů přichází a také odchází. Nejsme 
schopni finančně konkurovat médiím a komerčnímu sektoru. Kromě natáčení příběhů 
hledáme formy, jak zdokumentované vzpomínky vyprávět veřejnosti, aby se nezapo-
mnělo na to, kolik toho musela generace našich rodičů a prarodičů obětovat za svobo-
du. Podílíme se na rozhlasových Příbězích 20. století, které pokračují i v roce 2019. Spo-
lupracujeme s Českou televizí, pro niž připravujeme další pokračování stejnojmenného 
dokumentárního cyklu od září 2019. Vydali jsme řadu knih, komiksů, pracovní sešit, 
vyrobili několik animovaných filmů. Na podzim 2018 začaly naše lektorky ve spoluprá-
ci s nizozemským Teatre Na de Dam zkoušet s patnácti dětmi představení vycházející 
z příběhů pamětníků, které jsme s úspěchem odehráli na pražském Masarykově nádra-
ží u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu 27. ledna 2019. 

Odpusťte, že v tomto úvodníku vynechávám tak klíčové aktivity, jakými jsou Klub přátel 
Paměti národa, Kolegium Paměti národa, společenské události jako Ceny Paměti náro-
da, Běh pro Paměť národa, sbírka ke Dni válečných veteránů a další a další projekty Post 
Bellum. Dubloval bych následující stránky a jistě bych unavil čtenáře.  

Prosím, nezlobte se, že nyní promluvím k našemu internímu týmu. Chtěl bych se totiž 
na závěr vyznat z obdivu a přátelství k mnoha svým kolegům, bez kterých si Post Bellum 
nedokážu představit. Úspěch Post Bellum a projektu Paměť národa je jejich práce a kaž- 
dý z nich se o něj zasadil obdivuhodným velkým dílem. A o tom tato výroční zpráva je. 
Děkuji z celého srdce.     

Milí přátelé, kolegové, spolupracovníci, partneři, podporovatelé, ještě jednou děkuji 
za úžasný rok 2018 a prosím, spojme síly k letošnímu opět výročnímu roku 2019, kdy si 
připomínáme třicet let svobody. Je před námi mnoho práce, na kterou se moc těším. 

 
Mikuláš Kroupa, ředitel a zakladatel Post Bellum 



7 8

Vzpomínky pamětníků 20. století sbíráme již od roku 2001. 
O několik let později jsme vytvořili ve spolupráci s Českým 
rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů 
veřejně přístupný archiv – Paměť národa. 
 
Dnes jde o jednu z největších sbírek pamětnických 
vzpomínek v Evropě, která je dostupná on-line.

Dokumentaristika
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C O  O B SA H U J E  S B Í R K A  PA M Ě Ť  N Á RO DA

  nárůst v roce 2018 celkem 
evidovaných pamětníků  1 362 8 892
naskenovaných fotografií a dokumentů  15 695 72 036
publikovaných svědectví  627                                    4 780
registrovaných badatelů  1 580                                          8 282 
dokumentačních projektů  15 82

K 31. 12. 2018 obsahovala sbírka Paměť národa 8 892 pamětníků. Najdete v ní tisíce na-
hrávek, desítky tisíc fotografií... A každý rok přibývají další. Během roku 2018 jsme pu-
blikovali 627 nahrávek. Za publikováním jednoho příběhu, který se zpracovává i několik 
týdnů, stojí práce několika lidí. Nebylo by to možné bez velkého množství externích spo-
lupracovníků. Jsou to dokumentaristky a dokumentaristé (vedou rozhovory), kamera-
mani (rozhovor zaznamenávají), editorky a editoři (nahrávky zpracovávají a vybavují tex-
ty, skenují fotografie) a kolegové, kteří dělají jazykové korektury a překlady do angličtiny. 
V roce 2018 jich dohromady bylo 116. Působíme ve všech krajích České republiky, ale na-
táčíme i v zahraničí.

Počet publikovaných svědectví pamětníků je 4 780 – roční nárůst o 627, tj. bezmála dva 
nové pamětnické příběhy denně. V loňském roce jsme zaznamenali 60procentní ná-
růst požadavků o badatelský přístup oproti roku 2017, přibylo 1 580 nových badatelů, 
na konci roku jsme měli 8 282 registrovaných badatelů. V roce 2018 přibylo 16 000 no-
vých fotografií, což je 43 nových fotografií denně, na konci roku jsme měli v databázi 
72 036 fotografií. Zveřejnili jsme také 9 241 nových klipů (audio i video), což znamená 
25 klipů denně. 
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Používáme unikátní 
technologii Eye 
Direct a rozhovor 
zaznamenáváme na dvě 
kamery současně.

Paměť národa 
na videu

Hlavní spolupracující instituce audiovizuálního nahrávání pamětníků je Česká televize. 
Naše dokumentační projekty jsou Místa Paměti financované Penta Investments, Tip- 
sport pro legendy ve spolupráci se společností Tip sport, Sportovní příběhy 20. století
ve spolupráci s Českým olympijským výborem, natáčení podpořené Hansem Adamem 
II. von Liechtenstein, Příběhy našich menšin s podporou Ministerstva kultury ČR a další.

Uspořádali jsme osm večerů s Kinopříběhy 20. století, pět z nich ve spolupráci se Stře-
dočeským krajem, dva v Praze a jeden v Třebíči. 

Stále více pamětníků natáčíme na video v našem filmovém studiu, celkem je jich takto 
natočeno už 1 148. Používáme unikátní technologii Eye Direct a rozhovor zaznamenává-
me na dvě kamery současně. V roce 2018 jsme zaznamenali vzpomínky 215 pamětníků, 
během 343 setkání (natočili jsme celkem 683 hodin 31 minut a 16 vteřin). 

V roce 2018 jsme krom příběhů pamětníků nacistické a komunistické totality, umělců, 
sportovců, příslušníků menšin či skautů, které natáčíme dlouhodobě, začali zazname-
návat i vzpomínky československých hudebníků či kubánských disidentů. 

Studio cestovalo po celé republice, byli jsme v Praze, Českých Budějovicích, Karlových 
Varech, dohromady jsme natočili v regionech 197 pamětníků. Natáčeli jsme i v zahrani-
čí – v Rehau, kde jsme zaznamenali vzpomínky 15 odsunutých Němců, ve Vídni, v Miami 
jsme natočili 19 příběhů kubánských disidentů.
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Zpracováváme i nahrávky, které 
byly natočeny před mnoha lety, 
třeba na VHS kazety.

Zpracování nahrávek

Rozhovory s pamětníky podle metodiky sbírky Paměť národa, které vznikají mimo doku-
mentační 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.

Editovali jsme rovněž nahrávky vzniklé v rámci našich vlastních projektů. Především se 
jedná o záznamy rozhovorů, které vedly s pamětníky děti v rámci projektu Příběhy
našich sousedů. 
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Náš největší vzdělávací projekt Příběhy našich 
sousedů se oproti roku 2017 téměř zdvojnásobil.

Velký nárůst zaznamenaly také naše 
zážitkové workshopy.

Začali jsme budovat síť Škol Paměti národa 
zapojených do našich programů.

Vzdělávací 
projekty 
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S žáky a studenty pracujeme během dlouhodobých i jednodenních vzdělávacích pro-
gramů. Díky našim novým pobočkám Paměti národa se nám podařilo naše projekty 
„regionalizovat“, spolupracujeme s koordinátory, odbornými školiteli, školami a žáky té-
měř po celé České republice.
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V   RO C E  2 0 1 8  S E  D O  P ROJ E K T U  Z A P OJ I LO

• 1 867 žáků
• 351 učitelů
• 422 seniorů
• 5 městských knihoven
• 73 měst, obcí či městských částí

Oproti roku 2017 se projekt téměř zdvojnásobil.

 zapojená města zapojení žáci pamětnické příběhy
2014 9 474 104
2015 25 942 219
2016 38 1 155 270
2017 41 1 063 251
2018 73 1 867 351

V projektu učíme mladé lidi 
dokumentaristickou práci.

Příběhy našich sousedů

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 te-
levizní 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 orálněhistorické 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 2018 jsme realizovali přesně 201 workshopů, kterých se zúčastnilo 3 989 lidí. 
Většina z nich se uskutečnila v Praze, ale odehrály se také v lektorských centrech v Čes-
kých Budějovicích, Ostravě, Brně, Pardubicích, Hradci Králové, Plzni, Zlíně a Olomouci. 
S workshopy objíždíme i menší města a vesnice. 

• 98 realizací – Den, kdy se mlčelo (žáci základních škol)
• 16 realizací – Tak to neprojde (středoškoláci)
• 31 realizací – Lidi to tak nenechaj (středoškoláci a dospělí)
• 56 realizací – Doma a jinde (žáci základních škol)

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

Zážitkové workshopy

Školám, dětským oddílům, ale i firmám nabízíme čtyři typy zážitkových workshopů in-
spirovaných 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 udá-
lostí. Hrají roli dané postavy, ale mohou se volně rozhodovat a přemýšlet, jak by se za-
chovali sami.

Během čtyřhodinového workshopu mohou společně s ostatními účastníky „prožít“ ko-
lektivizaci jihočeské vesnice, přípravu protikomunistického státního převratu v roce 
1949, vstoupit do prostředí disentu a samizdatové literatury osmdesátých let minulé-
ho století nebo prožít postupnou proměnu atmosféry třicátých let v Československu.

Workshopy jsou určeny různým cílovým skupinám: žákům základních škol, středoško-
lákům i dospělým.
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Výstavy – Příběhy 
našich sousedů

Hned čtyři výstavy připravili kolegové ze vzdělávacího týmu Post Bellum. Série pojme-
novaná Příběhy našich sousedů vychází z nahrávek pamětníků, které zachytily děti 
ve stejnojmenném projektu. Příběhy pamětníků se vážou k místům, kde děti a pamět-
níci žijí. Takové expozice vloni vznikly v městských částech Praha 6 a Praha 10, v Kolíně 
a Brně-sever.
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Chceme-li naučit něco 
děti, musíme vzdělávat 
především učitele.Vzdělávání pedagogů

L E T N Í  Š KO L A

V červenci 2018 proběhl třetí ročník Letní školy Paměti národa. Dvacet účastníků – 
pedagogů základních i středních škol se na čtyři dny sjelo do kláštera v Broumově. 
Čekala na ně série přednášek, besed, diskusí, technických školení a praktických lek-
cí. A samozřejmě i setkání s pamětníky, natáčení příběhů po skupinkách a nakonec 
pivo s pamětníky! 

Na Letní školu navázal jednodenní seminář v Českém rozhlase s názvem Příběhy našich 
sousedů – dokumentaristika jako žákovský projekt, který byl zaměřen na dramaturgic-
kou práci s příběhy. Jeho účastníci si ve studiu sami sestříhali vlastní reportáž. Progra-
my pro vzdělávání učitelů jsme akreditovali v systému dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
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Točíme filmy a televizní dokumenty. 
Realizujeme výstavy, vydáváme 
knihy a komiksy, pořádáme besedy, 
debaty, filmové večery. Vytváříme 
aplikaci pro mobilní telefony, která 
vás provede po místech, kde se 
příběhy odehrály. Organizujeme 
výlety na tato místa. Vydáváme 
průvodce i mapy. V Národním 
divadle 17. listopadu udílíme 
v přímém televizním přenosu 
Ceny Paměti národa.

Příběhy 
vyprávíme dál 
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Pamětníci nám vyprávějí své životní příběhy a zkušenosti proto, aby se s nimi mohla se-
známit 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 své-
ho 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 umě-
lecké 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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V roce 2018 jsme rovněž pro Českou televizi připravili sedm krátkých dokumentár-
ních filmů cyklu Sportovní legendy. Využili jsme k tomu materiál natočený v rámci pro-
jektu Nadace Tipsport. V projektu Tipsport pro legendy systematicky vyhledáváme 
nejvýraznější osobnosti československého sportu a dokumentujeme jejich sportovní 
a životní příběhy. 

V roce 2018 jsme také připravili osm dílů pořadu Paměť národa východních Čech pro 
regionální televizi V1.

Paměť národa 
ve filmu

Mezi hlavní audiovizuální počiny roku 2018 patří dvě výstavy. Výstava Paměť národa 
byla veřejnosti přístupná od 1. října do 9. prosince 2018 na místě bývalého Stalinova 
pomníku v Praze. V levé části sloupové síně pod „Stalinem“ mohli diváci naslouchat de-
sítkám jedinečných příběhů ze sbírky Paměť národa. V pravé části (Obrazy) na diváky 
čekala multimediální instalace, která se snažila divákům zprostředkovat silné okamžiky 
20. století. Stali se tak svědky letecké bitvy o Británii, transportu smrti, výslechu StB 
nebo demonstrace v listopadu 1989.

Druhým důležitým výstavním počinem byla výstava ANO/NE. Expozice umístěná na ná-
věsu kamionu vyprávěla 12 příběhů z 6 zemí Evropy. Originálním způsobem představi-
la lidi, kteří se stali konfidenty komunistické tajné police, a příběhy těch, kteří statečně 
totalitní moci vzdorovali. Výstava byla k vidění celkem v sedmi zemích Evropy, putovala 
na Slovensko (Bratislava), do Maďarska (Budapešť), Rakouska (Vídeň), Polska (Varšava), 
Dánska (Roskilde), Německa (Drážďan) a skončila v České republice (Praha). 
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V roce 2018 vyšel výběr Příběhů 20. století na pěti CD/MP3. Tento dárkový set obsahuje 
24 dílů × 50 minut = přes 20 hodin strhujících příběhů. Je k dispozici také na flash disku.

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

Příběhy 20. století 

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 Ra-
diožurnál. Pořad čerpá z rozsáhlé sbírky vzpomínek Paměť národa a představuje vá-
lečné 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 minu-
lého století.
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V roce 2018 se jevištní režie ujal Michael Čech, čtyři krátká doku-dramata natočil slo-
venský režisér Robert Kirchoff, večerem v Národním divadle provázel Martin Veselov-
ský. Na pódiu spolu se sborem Matěje Kroupy a studentským orchestrem vystoupili 
Aleš Briscein, Vladimír Javorský, Pavla Beretová, Petr Stach a další.  

• 262 000 diváků v přímém přenosu na ČT 2 a slovenské RTVS 2 
• komunikace na sociálních sítích oslovila 80 000 lidí 
• více než 102 zpráv, pozvánek, článků a rozhovorů v médiích

Oceňujeme ty, kteří ve svém 
životě prokázali, že čest, 
svoboda a lidská důstojnost 
nejsou jen prázdná slova. 

Ceny Paměti národa

Chceme poděkovat lidem, kteří se zachovali statečně při konfliktu s totalitní mocí a poz-
ději 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 Slo-
venské televize a Českého rozhlasu. Během večera nechceme jen vzdát hold statečným 
osobnostem, ale také vyprávět jejich příběh. 

V roce 2018 byli čtyři laureáti z České a Slovenské republiky. Cenu obdrželi lidé, kteří se 
vzepřeli komunistickému režimu a byli vězněni a pronásledováni. Ocenili jsme Milenu 
Blatnou, Jiřího Světlíka, Martu Szilárdovou a Helenu Kociánovou. Každý večer nese ori-
ginální 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 Mar-
houl, Michael Čech. Předávání cen dříve moderovali Marek Eben a Jakub Železný. 
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A N O / N E 

V roce 2018 jsme ve spolupráci se zahraničními partnery vytvořili jedinečnou putovní 
vzdělávací open-air výstavu. Od 1. května do 31. října putovala po sedmi evropských me-
tropolích (Kodaň, Drážďany, Varšava, Bratislava, Budapešť, Vídeň a Praha), umístěná 
v návěsu kamionu. Představovala skrze kukátka ve dveřích příběhy dvanácti pamětní-
ků z šesti postkomunistických zemí, z nichž polovina řekla NE spolupráci s tajnou policií 
a polovina ANO.

PA M Ě Ť  N Á RO DA  ’ 6 8

Velkoformátové panely výstavy Paměť národa ’68 na cestě z Vítězného náměstí na 
Hradčanskou v Praze přiblížily od 15. srpna do 4. září 2018 na příbězích 15 pamětníků 
nejen samotný vstup armád pěti zemí Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968, 
ale i události, které invazi předcházely – některá vyprávění začínají už v roce 1967.

PA M Ě Ť  N Á RO DA  N A  L E T N É 

Dne 1. října jsme otevřeli naši největší výstavu – multimediální expozici Paměť národa 
v prostorách pod bývalým Stalinovým pomníkem. Výstava věnovaná stému výročí zalo-
žení Československa se zaměřila především na dvě totality, kterými naše země prošla 
– nacistickou a komunistickou.

Součástí výstavy byly také Příběhy 20. století na výstavních panelech rozmístěných 
na Letné. Další nepřehlédnutelnou částí výstavy byla zeď v místě někdejšího pomníku, 
dnešního metronomu, připomínající nesvobodu, násilné rozdělení světa a zdi mezi námi. 
Každý den jsme měli vyprodáno. Do ukončení výstavy 9. prosince ji navštívilo 33 164 lidí.
 

Výstavy
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DA LŠ Í  V ÝSTAV Y

Opět jsme připravili menší výstavy Příběhy našich sousedů (Kolín, Olomouc, Praha 6 
a Brno-sever), Příběhy 20. století, komiksové výstavy Ještě jsme ve válce, Místa Paměti 
národa v mnoha městech České republiky. V Brně jsme se zúčastnili festivalu Re:publika 
s výstavou Tenkrát v Brně.

N E J S M E  T U  SA M I :  P Ř Í B Ě H Y  N A Š I C H  M E N Š I N 

Výstava představovala portréty a příběhy 37 pamětníků z řad národnostních menšin 
v České republice v Městské knihovně v Praze od 5. do 20. prosince – 13 nových příběhů 
natočených s pamětníky v roce 2018, ale i 24 panelů s pamětníky z let 2017 a 2016. Výsta-
vu doprovázel katalog se všemi příběhy.

PA M Ě Ť  P R A H Y  6 

Výstava provedla návštěvníky stoletou historií Československa a Prahy 6 prostřednic-
tvím příběhů pamětníků ze sbírky Paměť národa. Přístupná byla nonstop od 3. do 31. října 
ve výloze Galerie Skleňák a na přilehlém chodníku na náměstí Svobody v Praze 6.

Výstavy

Za symbol české kultury považuje Národní divadlo, 
i proto, že se celý život živil jako herec. Narodil 
se do rodiny ruských emigrantů, kteří přišli 
do Československa po bolševické revoluci v roce 1919. 
Otec Vladimir Rafalský byl diplomat a lingvista, 
matka Marie, rozená Ščerbačevová, byla dcerou 
vrchního velitele rumunské armády. Druhou světovou 
válku přežila rodina bez úhony, ale v květnu 1945 
přišli s Rudou armádou do českých zemí i agenti 
sovětské rozvědky Smerš, která unášela významné 
ruské emigranty a zavírala je do gulagů. Mezi nimi 
i Dimitriova otce. Neúplná rodina se dlouhé roky 
potýkala s existenčními problémy. O osudu svého 
otce se Dimitri Rafalský dozvěděl až v roce 1968, 
když emigroval do Bruselu – zemřel v Praze v květnu 
1945 druhý den po zatčení na následky brutálního 
zacházení. „Otec měl horečky, vážil čtyřicet devět 
kilo. Zřejmě ho kopli do břicha, dostal mrtvici, tak 
co s ním... Vyhodili ho z okna a tvrdili, že spáchal 
sebevraždu,“ vypráví Dimitri Rafalský. Po maturitě 
se věnoval divadlu. První angažmá dostal v hereckém 
souboru Ukrajinského národního divadla v Prešově. 
Od poloviny 50. let hrál v českých oblastních 
divadlech a také v několika filmech. V emigraci se 
z Belgie přestěhoval do Paříže, kde se dál živil 
jako herec. Dimitri Rafalský ztvárnil na třicet rolí 
ve filmech a seriálech.

Dimitri RAFALSKÝ (1930)

pametnaroda.cz/dimitri-rafalsky
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P Ř Í B Ě H Y  2 0 .  STO L E T Í  ( C D  B OX )

Populární rozhlasový dokumentární cyklus autorské dvojice Adam Drda a Mikuláš 
Kroupa v dárkovém setu 5 CD/MP3 obsahuje 24 dílů × 50 minut = přes 20 hodin strhují-
cích příběhů, na které se zapomnělo nebo mělo zapomenout. 

N E J S M E  T U  SA M I

Katalog k výstavě menšin v České republice je výborná učební pomůcka při výuce ob-
čanské nauky či dějepisu, neboť představuje nejen jednotlivé národnosti, ale i historické 
události 20. století, které měly vliv na národnostní složení České republiky, respektive 
Československa.

Publikace

PA M Ě Ť  N Á RO DA  ’ 6 8  

Publikace přibližuje patnáct zásadních témat souvisejících s invazí vojsk Varšavské 
smlouvy 21. srpna 1968, ilustrovaných vždy alespoň jedním konkrétním příběhem. Jak-
koli jde o velmi odlišná svědectví, jedno mají naši pamětníci společné – sovětská okupa-
ce a události s ní spojené zásadně ovlivnily jejich další život. 

N O R M A L I ZOVA N É  Ž I VOT Y  I I 

Druhý díl řady Normalizované životy podle televizního cyklu Příběhy 20. století přináší 
příběhy vojáků, veksláků, sportovců, ekologů i učitelů a studentů, na které se zapomně-
lo či mělo zapomenout. Autorem je Adam Drda.

TOTÁ L N Í  N A SA Z E N Í  ( R U S K Á  V E R Z E ) 

Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí. Tři příběhy žen, které se nikdy neset- 
kaly, a přece jejich životy spojuje podobná zkušenost – pracovní lágr. Napsali a nakres-
lili 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. 
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Ceny Paměti národa v Národním divadle s námi sledovali diváci ČT2, slovenské RTVS 
a posluchači ČRo PLUS, kterých bylo celkem 262 tisíc. Slavnostnímu večeru předchá-
zela outdoorová reklamní kampaň, PR v médiích a aktivita na sociálních sítích. Posty 
na Facebooku a dalších sociálních sítích Paměti národa oslovily 80 tisíc lidí. Ocenění se 
těšila zájmu médií, která v průběhu podzimu o Cenách informovala ve více než stovce 
článků a rozhovorů.

Dobře viditelná byla také kampaň a veřejná sbírka ke Dni válečných veteránů. Média 
o ní referovala v sedmdesáti výstupech. Na Facebooku zasáhla kampaň přes 180 tisíc 
lidí. U organických postů měl nejúspěšnější post s videem o válečném veteránovi Karlu 
Brhelovi 57 tisíc zhlédnutí a oslovil přes 166 tisíc lidí.

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.

V roce 2018 jsme měli 2 785 relevantních výstupů v českých médiích, v naprosté většině 
šlo o celostátní média (Deník, Český rozhlas, Česká televize, Aktuálně.cz a další).

Pracovali jsme na speciálech k důležitým výročím – např. k srpnu 1968 se Seznam TV, 
Aktuálně.cz a Deníkem, na seriálu ke 100 letům Československa s Aktuálně.cz, pravi-
delně publikujeme texty k pořadu ČRo Plus „Příběhy 20. století“ na Info.cz, Forum24.cz, 
Deníku, Hlídací pes.org a v dalších médiích.
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T W I T T E R

• účet @Pametnaroda má celkový počet 4 400 followerů – tedy lidí, kteří sledují náš účet 
(za rok 2018 tedy 100% nárůst sledujících)

• mezi těmi, kteří účet sledují, jsou novináři, šéfredaktoři či komentátoři významných 
českých médií

• průměrný dosah příspěvku: 5 000 uživatelů
• nejúspěšnější tweet roku 2018 měl dosah 50 000 uživatelů (tichý protest Věry Čáslavské 

na olympiádě v Mexiku 1968 proti sovětské okupaci).

I N STAG R A M

• účet @pamet_naroda na konci roku 2018 sledovalo 5 000 uživatelů
• Kampaň Paměti národa ke Dni válečných veteránů přinesla téměř 2 500 nových sledujících, 

nejpočetnější skupina sledujících zde je ve věku 25–34 let. Nejúspěšnější příspěvek měl 57 tisíc 
zhlédnutí a oslovil přes 166 tisíc lidí.

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.

FAC E B O O K   

Na komunikaci prostřednictvím Facebooku (ať už pravidelnou, či nárazovou v podobě
významnějších kampaní) jsme v roce 2018 kladli mnohem větší důraz než v předchá-
zejících letech. Na konci roku 2018 jsme také založili samostatné facebookové stránky 
všem našim pobočkám.

• celkový počet fanoušků facebookové stránky Paměť národa ke konci roku 2018 
je téměř 32 000 (za rok nárůst o 8 000 nových fanoušků)

• průměrný dosah našich příspěvků cca 10 tisíc uživatelů
• nejúspěšnější příspěvek v roce 2018 bylo video „Vzpomínky veteránů často neznají ani jejich 

nejbližší“ (8. 11. 2018), 75 700 zhlédnutí, odhadovaný dosah 206 tisíc lidí

Kromě toho spravujeme na Facebooku stránku rozhlasového cyklu Příběhy 20. století 
a skupinu Klub přátel Paměti národa. 
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D E N  VÁ L E Č N ÝC H  V E T E R Á N Ů

• Cena Fóra dárců 2018 – druhé místo v kategorii Veřejně prospěšný spot a třetí místo 
v kategorii Sbírkový projekt – nefiremní za sbírku Den válečných veteránů

B Ě H  P RO  PA M Ě Ť  N Á RO DA

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

P Ř Í B Ě H Y  N A Š I C H  S O U S E D Ů

• Eduína 2017 – ocenění v kategorii Cena veřejnosti za inovace ve vzdělávání 
• Eduína 2016 – Cena za inovace ve vzdělávání – druhé místo

J E ŠT Ě  J S M E  V E  VÁ LC E

• Cena Muriel 2012 za „Nejlepší komiksovou knihu roku“ a „Nejlepší krátký příběh“
• Být vidět 2012 – první místo v kategorii „Nejlepší integrovaná komunikace / 

Komunikační kampaň“ 

Ocenění 
S B Í R K A  PA M Ě Ť  N Á RO DA

• Křišťálová lupa 2018 – ocenění v kategorii Veřejně prospěšná služba
• Neziskovka roku 2018 – kategorie Cena veřejnosti
• Drupal International Splash Award 2018 – pro web Paměť národa 
• Cena Evropského občana 2018 – ocenění Evropského parlamentu (hlasovala odborná komise)
• Cena Fóra dárců 2018 – první místo v kategorii Crowfundingová akce za sbírku Na Stalina
• 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“

M O B I L N Í  A P L I K AC E  M Í STA  PA M Ě T I  N Á RO DA

• 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 
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Otevíráme pobočky v regionech, spolupracujeme se 
zahraničními partnery, pomáháme uchovat Paměť 
kubánského národa, své zkušenosti s natáčením 
a archivováním svědectví sdílíme i v Barmě.

Rozvoj
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PA M Ě Ť  J S M E  M Y 

Na podzim 2018 jsme začali spolupracovat s nizozemským divadlem Theater Na de Dam 
a Stanicí Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy na divadelním představení Paměť jsme my. 
Šest příběhů holocaustu ze sbírky Paměť národa ztvárnily děti v divadelním představe-
ní, které se odehrálo v centrální hale Masarykova nádraží v neděli 27. ledna a v repríze 
ve čtvrtek 31. ledna 2019. Díky finanční podpoře Theater Na de Dam, Magistrátu hl. m. 
Prahy, velvyslanectví Nizozemského království v ČR a Ministerstva kultury ČR se Praha 
poprvé připojila k evropským velkoměstům, která si tímto netradičním způsobem připo-
mněla Mezinárodní den památky obětí holocaustu 27. ledna 2019. Podobná představení 
se konala ve stejný den i v Amsterodamu, Berlíně, Budapešti, Kodani a dalších městech.

PA M Ě T N Í C I  Z  J ÁC H Y M OVS K A 

V rámci mezinárodního projektu icAccess, iniciovaného Fakultou archeologie Univerzi-
ty Amsterodam jsme v roce 2018 natočili 6 pamětníků uranových lágrů Jáchymovska.  

Zahraniční spolupráce

Paměť národa je společný prostor pro ukládání a zpřístupňování nahrávek rozhovorů 
s pamětníky. I během roku 2018 se nám dařilo publikovat desítky rozhovorů zahranič-
ních pamětníků. Velký podíl na tom má i činnost naší slovenské sesterské organizace 
Post Bellum SK. 

C O  O B SA H U J E  S B Í R K A  PA M Ě Ť  N Á RO DA

• 45 dokumentačních projektů se zapojením zahraničních partnerů (nárůst 11 oproti roku 2017) 
• 790 zdokumentovaných pamětníků (nárůst 90 oproti roku 2017)  
• 16 zastoupených zemí (Arménie, Barma, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, 

Chorvatsko, Kuba, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, 
Řecko, Slovensko, Ukrajina)

V roce 2018 jsme ve spolupráci se zahraničními partnery realizovali tyto projekty:

PA M Ě Ť  K U B Á N S K É H O  N Á RO DA  –  N Á ST ROJ 
P RO  T R A N S F O R M AC I  K U B Á N S K É  S P O L E Č N O ST I 
K E  S K U T E Č N É  SVO B O D Ě

V rámci již 2. ročníku tohoto projektu jsme natočili celkem 29 svědectví Kubánských akti-
vistů a disidentů. Z toho 10 příběhů natáčeli proškolení kubánští dokumentaristé.  

Paměť národa je od počátku vytvářena 
jako vzpomínkový archiv pro více 
institucí z České republiky i ze zahraničí.
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Zahraniční spolupráce

A N O / N E

V roce 2018 vytvořilo Post Bellum ve spolupráci se zahraničními partnery putovní 
vzdělávací open-air výstavu, která  sledovala osudy pamětníků ze zúčastněných zemí. 
Výstava se konala celkem v sedmi zemích Evropy, putovala na Slovensko (Stupava), 
do Maďarska (Budapešť), Rakouska (Vídeň), Polska (Varšava), Dánska (Roskilde), Ně-
mecka (Drážďany) a skončila v České republice (Praha). V Praze byla součástí větší ex-
pozice k 100. výročí vzniku Československa. Výstavu navštívilo přes 43 000 návštěvníků. 
Projekt byl realizován díky finanční podpoře Europe for Citizens. 

K A R LOVA R ŠT Í  RO DÁC I  V Y P R ÁV Í 

V rámci tohoto projektu jsme ve spolupráci s organizací Žijeme Tuhnice, z. s., natočili 
celkem 15 pamětníků, odsunutých Němců z Karlovarska. Příběhy jsme představili široké 
veřejnosti formou dvou filmových večerů uspořádaných v Aši a v Karlových Varech. Pro-
jekt podpořil Evropský fond pro regionální rozvoj a Česko-německý fond budoucnosti.  

N E J S M E  T U  SA M I :  P Ř Í B Ě H Y  N A Š I C H  M E N Š I N 

Ve snaze zvýšit povědomí o menšinách, které v České republice žijí, jsme zdokumento-
vali v roce 2018 dalších 13 příslušníků národnostních menšin. Z natočených rozhovorů 
vznikla stejnojmenná putovní fotografická výstava (celkem 37 panelů s příběhy).

KO M I KS  TOTÁ L N Í  N A SA Z E N Í  V  R U ŠT I N Ě  

V roce 2018 jsme vydali ve spolupráci s organizací International Memorial v Moskvě 
překlad našeho úspěšného komiksu Totální nasazení v ruském jazyce. Příběhy tří žen, 
které spojuje krutá zkušenost pracovního lágru, tak oživíme pro další široké čtenář-
stvo v jednom ze světových jazyků. Komiks získal například ocenění „Master“ Awards 
za nejlepší překlad v kategorii dětské literatury: (facebook.com/litperevodchiki/po-
sts/2298160330473394).  
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Z A  RO K  2 0 1 8  P O B O Č K Y  PA M Ě T I  N Á RO DA

• zdokumentovaly 248 životních vyprávění
• zrealizovaly 5 exteriérových výstav, které byly k vidění ve 21 městech 
• připravily 4 interiérové expozice
• vytvořily 7 dokumentárních pořadů
• uspořádaly 20 veřejných projekcí, debat a diskusí
• zorganizovaly pět Běhů Paměti národa 

(Brno, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc)

Pobočky Paměti národa

Koncem roku 2017 Post Bellum otevřelo pobočky Paměti národa v Plzni, Hradci Králové, 
Pardubicích, Ostravě, Olomouci a Zlíně. V listopadu a prosinci 2018 vznikly Pobočky Pa-
měti národa v Brně a Českých Budějovicích.

Náplní práce nových center je zejména natáčení vzpomínek místních pamětníků, rozví-
jet vzdělávací projekty a příběhy osobností dále vyprávět prostřednicím výstav, publikací 
a dokumentárních pořadů.
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Největší část našich příjmů pochází od soukromých 
nadací, firem i individuálních dárců.

Velmi si vážíme každé koruny. Je to podpora, 
která nás zavazuje.

Fundraising
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STAT I ST I K Y  RO K U  2 0 1 8

• 2 500 členů Klubu přátel Paměti národa
• 671 přihlášených v roce 2018
• 4 936 000 Kč – celková částka darovaná členy Klubu přátel Paměti národa

Klub přátel 
Paměti národa

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 před-
chozí generace předávají. Částka, kterou členové Klubu přátel loni přispívali na natáčení 
vzpomínek pamětníků, se pohybovala kolem 410 000 Kč měsíčně.

Malým poděkováním za podporu jim bylo celkem 49 setkání a dvě aktuální vydání Bulle-
tinu Paměti národa, která přišla dárcům do schránky. Pro podporovatele Post Bellum 
jsme připravili osm promítání, setkali jsme se s nimi na mnoha výstavách, pokřtili jsme 
společně dvě knihy. Na třech víkendových akcích jsme projeli Českou republiku a ne-
chali si od pamětníků vyprávět příběhy, které jsou s danými místy spojeny.

 

Klub přátel Paměti národa je 
pilířem, na kterém stojí naše 
individuální dárcovství.
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Členové Kolegia se pravidelně scházejí. V lednu 2018 oslovili několik osobností, aby se 
vyjádřily k prezidentským volbám. S pamětníky, mezi nimiž byli někdejší vězni komunis-
mu, válečný veterán, diplomat a bývalý ministr, filozof nebo katolický kněz, jsme natočili 
krátká videa, která jsme šířili na sociálních sítích.

Dne 17. listopadu proběhlo tradiční setkání Kolegia před slavnostním udílením Cen Pa-
měti národa v Národním divadle. 

Následovalo setkání Kolegia v Galerii Lucerna 26. listopadu 2018, na kterém jsme pře-
dali ruským občanským aktivistům Anně Krasovické a Grigoriji Ochotinovi výtěžek ve-
řejné sbírky, kterou jsme spustili v srpnu na portálu Darujme.cz na podporu Rusů pro-
následovaných režimem. Během sbírky přispělo 638 lidí částkou 294 712 Kč.

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 re-
spekt vůči těm, kdo se postavili totalitním režimům 20. století.

C Í L E

• Povzbuzovat veřejnou diskusi o hodnotách svobody, demokracie a lidských práv, 
za 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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Na Facebooku, Instagramu a Twitteru jsme zasáhli desítky tisíc lidí. Zájem novinářů 
a veřejnosti podpořili i patroni Běhu Paměti národa: Vavřinec Hradilek, Eva Samková, 
Aňa, Ester a Lela Geislerovy, Lenka Krobotová, Petra Nesvačilová, Jindřich Šídlo a další.

• 1 600 běžců
• 120 000 oslovených uživatelů na Facebooku
• 48 zpráv, pozvánek, článků a rozhovorů v médiích
• vybraná částka 650 000 Kč

Běh pro 
Paměť národa 

Na startovní čáru Běhu pro Paměť národa 2018 se 9. června postavilo 1 600 běžců. Zno-
vu jsme symbolicky běželi za všechny, kteří to nevzdali – bojovníky za svobodu, válečné 
veterány, odbojáře, disidenty… Z výsledného počtu běžců jsme měli opravdu radost, pro-
tože je to dvakrát víc závodníků než loni. Běžci podpořili dokumentování vzpomínek
částkou 650 000 Kč!

Vedle tradičního běhu v Praze se letos vydali na trať i lidé v Plzni, Olomouci, Hradci Krá-
lové, Třebíči a na dalších místech po celém světě.

Upozornit na příběhy z Paměti národa se dařilo i díky zájmu médií o akci. Vyšlo celkem 
48 článků, zpráv a interview (mimo jiné na zpravodajském kanále České televize, řada 
rozhovorů a vstupů v Českém rozhlase, reportáž ve večerní relaci na Seznam Zprávy, 
na webu iSport či v řadě regionálních médií). 

Běželi jsme za všechny, 
kteří to nevzdali...
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• Koncert Filharmonie Hradec Králové v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském 
hradě věnovaný válečným veteránům a výročí konce 1. světové války. Zazněla skladba Juraje 
Filase Requiem Oratio Spei (Modlitba naděje). V úvodu krásného koncertu promluvili generál 
Petr Pavel, biskup Václav Malý a arcibiskup Dominik Duka. Organizovalo Post Bellum 
a Filharmonie Hradec Králové.

• Výstavní panely s fotografiemi a příběhy válečných veteránů Jiřího Granta, Tomáše Sedláčka 
a Františka Fajtla s motivem „Je na nás, aby se na jejich příběhy nezapomnělo“, spolu 
s informacemi o Dni válečných veteránů a sbírce na náměstích v 11 městech po celé 
České republice.

Den válečných 
veteránů

Vloni jsme veřejnou sbírku k tomuto dni pořádali počtvrté, a to v největším rozsahu – 
na více než 360 místech po celé republice. Zahájili jsme ji už 1. listopadu a až do 11. 11. byly 
sbírkové pokladničky v kavárnách, knihovnách, obchodech a také v jedenácti zapoje-
ných firmách. Od 9. do 11. 11. pak lidé v ulicích 34 měst potkávali 200 našich dobrovolníků 
s kasičkami a červenými květy máků. Celkem se v loňské sbírce vybralo neuvěřitelných 
1 290 406 Kč.

Moc si vážíme toho, že i vloni nás podpořily osobnosti veřejného života (Martin Veselov-
ský, Jiří Padevět a další) a že o naší sbírce ve velké míře referovala česká a slovenská 
média. V mnohem větší míře se zapojili i kolegové ze slovenského Post Bellum – vybrali 
přes 3 000 eur.
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P Ř E H L E D  RO Z SA H U  V Ý N O S Ů  P O D L E  Z D ROJ Ů

1) dary  20 682 782,97 Kč 44,87 %
2) dotace  15 825 152,88 Kč 34,33 %
3) peněžité příspěvky  7 140 840,37 Kč 15,49 %
4) tržby z prodeje služeb  412 663,82 Kč 0,90 %
5) tržby za prodané zboží  443 492,69 Kč 0,96 %
6) platby za odepsané pohledávky  0,00 Kč 0,00 %
7) bankovní úroky  0,00 Kč 0,00 %
8) kursové zisky  12 331,99 Kč 0,03 %
9) jiné ostatní výnosy  400 919,00 Kč  0,87 %
10) tržby z prodeje uměleckých děl (dražba)  1 174 000, 00 Kč 2,55 %

celkem  46 092 183,72 Kč 100,00 %

Finanční zpráva

H O S P O DÁ Ř S K É  V ÝS L E D K Y

Meziroční srovnání v letech 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

  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
2018  46 092 183,72 Kč 46 092 183,72 Kč

přijaté peněžní prostředky na víceleté projekty  3 105 114,67 Kč
  (víceleté projekty nevyčerpané v roce 2018)

dary převedené do fondu Post Bellum do příštích let  1 251 539,20 Kč 
(dary Klubu přátel PN a dalších FO a PO)
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Winkler Libor  100 000,00 Kč 
Zelenka, s. r. o.  150 000,00 Kč 
Zlámalová Juřeníková Zuzana  99 000,00 Kč 
Drobní dárci  12 190 362,67 Kč 
  20 682 782,97 Kč 

2 )  D OTAC E

European Commission   2 209 638,68 Kč 
Hlavní město Praha   4 773 000,00 Kč 
International Visegrad Fund   761 731,19 Kč 
Karlovarský kraj   77 590,00 Kč 
Královehradecký kraj   168 512,00 Kč 
Město Kolín   200 680,00 Kč 
Město Kroměříž   10 000,00 Kč 
Město Lipník nad Bečvou   10 000,00 Kč 
Město Prostějov   25 000,00 Kč 
Město Rožnov pod Radhoštěm   49 987,00 Kč 
Město Semily   129 380,00 Kč 
Město Sušice   43 000,00 Kč 
Město Šumperk   25 000,00 Kč 
Město Teplice nad Metují   14 000,00 Kč 
Město Ústí nad Orlicí   53 000,00 Kč 
Město Zábřeh   15 000,00 Kč 
Městská část Praha 1   90 000,00 Kč 
Městská část Praha 10   220 396,00 Kč 
Městská část Praha 4   30 000,00 Kč 
Městská část Praha 6   314 645,00 Kč 
Ministerstvo kultury   780 000,00 Kč 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   1 958 298,34 Kč 
Ministerstvo zahraničních věci   2 052 054,92 Kč 
Olomoucký kraj   70 000,00 Kč 
Pardubický kraj   40 000,00 Kč 
Plzeňský kraj   350 000,00 Kč 
Region Bílé Karpaty   194 042,47 Kč 
Statutární město Hradec Králové   264 700,00 Kč 
Statutární město Chomutov   -250 Kč 
Statutární město Karlovy Vary   45 000,00 Kč 
Statutární město Olomouc   120 000,00 Kč 

1 )  DÁ RC I  ( J M E N OV I T Ě  N A D  5 0   0 0 0  KČ )

American Embassy  344 180,00 Kč 
ANALOGIA, a. s.  200 000,00 Kč 
Bárta Jan  250 000,00 Kč 
Borenstein Serge  250 000,00 Kč 
Czaban Jiří  100 000,00 Kč 
Čermák Kamil  100 000,00 Kč 
Česko-německý fond budoucnosti  170 000,00 Kč 
ČEVAK, a. s.  50 000,00 Kč 
D-PROG, s. r. o.  50 000,00 Kč 
DSA, a. s.  100 000,00 Kč 
Embassy of the Kingdom  58 860,00 Kč 
EP SERVICES, s. r. o.  350 000,00 Kč 
Fortemix produkce, a. s.  82 500,00 Kč 
Kabelková Eva  100 000,00 Kč 
Konárovice  50 000,00 Kč 
Nadace BPD Partners  3 200 000,00 Kč 
Nadace BPD Partners - Bobela Vasil  100 000,00 Kč 
Nadace Open Society Fund Praha  54 000,00 Kč 
Nadace rozvoje občanské společnosti  200 000,00 Kč 
Nadace TIPSPORT  392 000,00 Kč 
Nadační fond AVAST  540 000,00 Kč 
Nadační fond rodiny Orlických  145 000,00 Kč 
Národní Pokladnice  100 000,00 Kč 
Nováková + Partners  50 000,00 Kč 
P3CEM, s. r. o.  130 000,00 Kč 
Pěchota Vratislav  100 000,00 Kč 
Penta Investments, s. r. o.  240 000,00 Kč 
Plastika, a. s.  50 000,00 Kč 
Pražská správa nemovitostí  50 000,00 Kč 
Prostor Plus, o. p. s., TPCA  60 000,00 Kč 
Qminers, s. r. o.  146 000,00 Kč 
Roberts Richard  75 060,30 Kč 
Rutrle Tomáš  50 000,00 Kč 
Servis VSEM, s. r. o.  100 000,00 Kč 
Suchánek Tomáš  50 000,00 Kč 
VAFO PRAHA, s. r. o.  300 000,00 Kč 
Vodvář Tomáš  100 000,00 Kč 
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Statutární město Opava   20 000,00 Kč 
Statutární město Pardubice   125 000,00 Kč 
Statutární město Plzeň   39 000,00 Kč 
Die Stiftung "Erinnerung, Veramtwortung und Zukunft"  223 754,28 Kč 
Středočeský kraj   123 000,00 Kč 
Zlínský kraj   199 993,00 Kč 
   15 825 152,88 Kč

2 )  D OTAC E

Dotace – státní správa (ministerstva)   4 790 353,26 Kč  
Dotace – samospráva (obce, města, kraje)   7 645 633,00 Kč  
Dotace – nadnárodní (EU, Visegrad, atd.)   3 389 166,62 Kč  
    15 825 152,88 Kč   

1 0 )  T R Ž BY  Z  P RO D E J E  U M Ě L E C K ÝC H  D Ě L 

Vladimír Véla – Rozhraní č.7   50 000,00 Kč   
Kurt Gebauer – Dvě v modré III   80 000,00 Kč   
Jan Pištěk – Skrytá podobizna – TM   200 000,00 Kč   
Ondřej Basjuk – Péráci   210 000,00 Kč   
Aleš Lamr – Žeželva   85 000,00 Kč   
Jan Knap – Bez názvu (pPanna marie se dvěma anděly a Ježíškem)  290 000,00 Kč   
Viktor Pivovar – Podle Básně I. Wernische   25 000,00 Kč   
Tomáš Císařovský – Velká ryba   150 000,00 Kč   
Magdalena Jetelová – Suchý laser   42 000,00 Kč   
Stanislav Kolíbal – Konvolut tří sítotiskových ilustrací  42 000,00 Kč   
   1 174 000,00 Kč  

V Ý VOJ  A  KO N E Č N Ý  STAV  F O N D Ů

Fondy – volné dary bez účelového vázání 

IPN – dary na Institut paměti národa 

REG – dar na podporu poboček v regionech 

HITHIT – vybrané dary na techniku 

PNS BRO – podpora vzdělávání v Broumově 

PNS KK3 – podpora vzdělávání v Karl. kraji 

TIP SPORT – podpora na natáčení

Umělecká díla darovaná

stav k 1. 1. 
1 841 160,90 Kč

1 608 91,41 Kč

261 679,80 Kč

455 674,55 Kč

8 200,00 Kč

23 220,00 Kč

37 531,33 Kč

0,00 Kč  

4 235 557,99 Kč

stav k 31. 12. 
4 119 431,05 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

193 666,14 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 174 000,00 Kč 

5 487 097,19 Kč

rozdíl
2 278 270,15 Kč 

-1 608 091,41 Kč

-261 679,80 Kč

-262 008,41 Kč

-8 200,00 Kč

-23 220,00 Kč

-37 531,33 Kč

1 174 000,00 Kč 

1 251 539,20 Kč

I N F O R M AC E  O  STAV U  M A J E T K U  A  Z ÁVA Z K Ů 
K   RO Z VA H OV É M U  D N I  A  O  J E J I C H  ST R U K T U Ř E

 stav k 1. 1. stav k 31. 12. rozdíl
Samostatné movité věci  765 011,00 Kč 1 538 737,52 Kč 773 726,52 Kč
Umělecká díla a sbírky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dlouhodobý́ nehmotný́ majetek  0,00 Kč 1 031 318,79 Kč 1 031 318,79 Kč
Oprávky k samost. mov. věcem -168 792,00 Kč -483 212,00 Kč -314 420,00 Kč
Nedokončená výroba 258 936,60 Kč 1 252 023,00 Kč 993 086,40 Kč
Zboží  175 370,24 Kč 328 887,43 Kč 153 517,19 Kč
Pokladna 35 123,77 Kč 60 392,22 Kč 25 268,45 Kč
Bankovní účty  10 214 330,91 Kč 10 842 619,00 Kč 628 288,09 Kč
Běžný účet EUR 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Peníze na cestě 0,00 Kč 1 891,26 Kč 1 891,26 Kč
Odběratelé 167 353,31 Kč 175 514,64 Kč 8 161,33 Kč
Poskytnuté provozní zálohy 0,00 Kč 13 310,00 Kč 13 310,00 Kč
Ostatní pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dodavatelé -334 168,65 Kč -1 122 055,29 Kč -787 886,64 Kč
Přijaté zálohy -804 950,15 Kč -3 257 008,33 Kč -2 452 058,18 Kč
Zaměstnanci -1 900,00 Kč 0,00 Kč 1 900,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci 0,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
PSSZ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
VZP 0,00 Kč -1 365,00 Kč -1 365,00 Kč
OZP 0,00 Kč 1 365,00 Kč 1 365,00 Kč
ZPMV 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Úrazové pojištění -693,00 Kč -693,00 Kč 0,00 Kč
Daň z příjmů 0,00 Kč -155 990,00 Kč -155 990,00 Kč 
Zálohová daň 0,00 Kč -6 140,00 Kč -6 140,00 Kč
Srážková daň 6 604,00 Kč 99,00 Kč -6 505,00 Kč
Nároky na dotace a ost. zúč. se st. rozp. 0,00 Kč 1 796 275,10 Kč 1 796 2753,10 Kč 
Nároky na dotace – závazky 0,00 Kč  -98 275,08 Kč  -98 275,08 Kč
Ostatní daně a poplatky – silniční daň 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dotace pohledávka -10 000,00 Kč 130 000,00 Kč 140 000,00 Kč 
Jiné pohledávky 0,00 Kč 748 346,29 Kč 748 346,29 Kč
Jiné závazky 0,00 Kč -300 000,00 Kč -300 000,00 Kč
Náklady příštích období  55 785,90 Kč 2 290,00 Kč -53 495,90 Kč
Výnosy příštích období  -2 572 980,77 Kč -3 105 114,67 Kč -532 133,90 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
 7 785 031 Kč 9 396 216 Kč 1 611 185 Kč
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N Á K L A DY  V   D R U H OV É M  Č L E N Ě N Í

náklady podle plnění obecně prospěšných služeb 2017 2018
náklady provozní – hlavní činnost  26 177 432,00 Kč 46 092 183,72 Kč 
náklady – doplňková činnost  0,00 Kč 0,00 Kč
výnosy  26 177 432,00 Kč 46 092 183,72 Kč 
hospodářský výsledek  0,00 Kč 0,00 Kč

Z M Ě N A  S LO Ž E N Í  Ř Í D Í C Í C H  O RG Á N Ů

Změny ve složení řídících orgánů v roce 2018 nenastaly.
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Přílohy
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O RG A N I Z AČ N Í  ST R U K T U R A

zakladatel o. p. s.: Mikuláš Kroupa
správní rada Post Bellum: Martin Kroupa, Jan Polouček, Vít Makarius
dozorčí rada Post Bellum: Daniel Kroupa, Věra Převrátilová, Petr Pudil
ředitel: Mikuláš Kroupa
předseda Kolegia Paměti národa: Jan Dobrovský
provozní ředitel: Jan Polouček
finanční ředitelka: Věra Převrátilová

P O S L Á N Í

Posláním společnosti je dokumentace vzpomínek pamětníků důležitých historických fe-
noménů 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:

• prodej a distribuce produktů a služeb;
• umělecká činnost; pohostinská činnost; pronájem.

Post Bellum, o. p. s.

název: POST BELLUM, o. p. s.
právní forma: obecně prospěšná společnost
sídlo: Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1-Malá Strana
registrace: Spisová značka: O 1368, vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 26548526
DIČ: CZ26548526
telefon: (+420) 257 316 966
e-mail: info@postbellum.cz
web: www.postbellum.cz
 www.pametnaroda.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Štefánikova 22, Praha 5
sbírkový účet: 6700227/0100
granty, dotace: 51-1707230277/0100
dary Klubu přátel Paměti národa: 43-5853660257/0100

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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