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1) Úvodní slovo předsedkyně správní rady

ÚVODEM

Už více než dvě dekády nás dělí od
konce dvacátého století a více jak třicet let od pádu komunistických režimů v celé východní Evropě. A zatímco v okolních zemích dramatické
dvacáté století inspirovalo vznik velkých paměťových institucí, v naší
zemi něco podobného chybělo. Vnímali jsme to jako dluh, který máme
vůči všem obětem nacismu i komunismu, ale především jako dluh vůči
těm statečným, kteří nevyměnili život za přežívání, ale rozhodli se za svobodu druhých či svou vlastní bojovat a nerezignovat na ni, a to ani v těch nejtemnějších časech. Když
bylo před rokem a půl, symbolicky právě 17. listopadu 2019, založeno
hl. městem Prahou Muzeum paměti XX. století, chápali jsme tento
akt jako splátku zmíněného dluhu. Jsem osobně šťastná, že se to podařilo a že i v České republice konečně máme muzeum, které má za
cíl zachování paměti na příčiny, vznik a mechanismy obou totalitních
režimů dvacátého století, na jeho hrdiny i oběti.
Stále jsme ale teprve na začátku cesty — každý zrod něčeho nového je provázen velkým očekáváním na straně jedné a „dětskými nemocemi“ na straně druhé. Za první regulérní rok existence Muzea paměti
XX. století bylo třeba vyřešit velké množství zásadních úkolů — počínaje všemi právními náležitostmi nové instituce, hledáním vhodného
objektu, který se nakonec podařilo nalézt v Domě pážat pánů z Martinic na Hradčanech, otázkami personálního obsazení až k podobě vlastní činnosti muzea.
Kromě toho se objevil ještě další, nečekaný kritický faktor: totiž pandemie koronaviru, která muzeu (stejně jako celé společnosti) přinesla
absolutní nejistotu co do plánování jakýchkoli akcí, zkomplikovala či
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znemožnila klasickou výstavní i muzeální činnost a přiměla všechny
zúčastněné k často velmi náročné improvizaci.
Ve světle všech těchto událostí se domnívám, že muzeum si v roce
2020 vedlo více než dobře a že se mu podařilo uskutečnit velké množství přínosných a zajímavých programů, zejména díky osobnímu nasazení některých zaměstnanců a spolupracovníků muzea, ale i díky
podpoře hlavního města Prahy. Množství streamovaných odborných
debat a diskusí, realizované výstavy, byť pouze v podobě natáčených
komentovaných prohlídek, výukové projekty, vydaná publikace o malostranském fenoménu Lennonovy zdi a festival dokumentárních
filmů — to je velmi dobrý výsledek prvního roku činnosti. To ostatně
můžete posoudit sami na stránkách této výroční zprávy.
Považuji existenci i činnost Muzea paměti XX. století za nesmírně
zásadní a důležitou, a to rozhodně nejen proto, že jsem pravou tvář
jednoho totalitního režimu, byť na sklonku jeho éry, zažila na vlastní
kůži. Myslím, že je nutné připomínat a zprostředkovávat především
mladým lidem události a činy, které už sami nezažili, ale které ovlivnily a dodnes ovlivňují naše občanské postoje, instinkty i náš pohled
na sebe samé. Protože — dovolím si nadějnou parafrází slavného výroku George Santayany — nezapomeneme-li na svou minulost, nebudeme odsouzeni si ji zopakovat.
JUDr. Hana Kordová Marvanová
předsedkyně správní rady
Muzea paměti XX. století

2) Úvodní slovo ředitele Muzea paměti XX. století

Vážení členové Správní rady, dámy
a pánové,
Muzeum paměti XX. století má za
sebou první rok své existence. Díky
našemu zřizovateli, hlavnímu městu
Praha, můžeme dnes vykázat celou
škálu aktivit, které jsme v průběhu
roku 2020 realizovali. Velmi si vážíme podpory Prahy.
Muzeum bylo zřízeno jako instituce paměťová, sbírkotvorná, vzdělávací a osvětová. Chceme být institucí přátelskou ke svým návštěvníkům,
institucí aktivní a společensky a hodnotově ukotvenou. Hlásíme se k evropským muzeálním a paměťovým institucím. Jednou bychom i s podporou veřejnosti chtěli dosáhnout podobného zájmu o historii 20. století, jako je tomu například v muzejních a paměťových institucích polských, německých nebo amerických. Zde nás ale čeká ještě hodně dlouhá cesta…
Co lze říci o prvním roce existence Muzea? Ambice a cíle jsme na
počátku roku 2020 měli velké. Ne vše se podařilo naplnit. Nikdo z nás
totiž netušil, jak výrazná změna nás čeká v běžném životě a ve fungování společnosti jako celku v souvislosti se šířením nemoci COVID — 19.
Epidemiologická situace nebyla po většinu roku příznivá pro pořádání
veřejně přístupných aktivit. Přesto jsme se snažili fungovat alespoň prostřednictvím on-line akcí. Výčet všeho našeho podstatného snažení obsahují následující stránky.
Za sebe konstatuji: Muzeum musí být živou institucí.
PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
ředitel
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3) Orgány Muzea paměti XX. století

Muzeum paměti XX. století, z.ú. (dále Muzeum) je instituce zřízena
na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 9/9
z 19. září 2019. Účel a předmět činnosti Muzea je definován v článcích
4 a 5 zakládací listiny. Účelem Muzea je podle Usnesení „zachování
historické paměti v souvislosti se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa“, a dále pak také „připomínat
odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení modelů
autoritativního vládnutí“. Muzeum je deklarováno jako instituce paměťová, sbírkotvorná, vzdělávací a osvětová.
Muzeum paměti XX. století existuje v právní formě zapsaného
ústavu. Je evidováno u Měst-ského soudu v Praze, oddíl U, vložka 837.
Muzeum má své IČ: 08694508, dále bankovní spojení: 2025450015/
6000 a datovou schránku: iafju6y.
Muzeum v součinnosti s MHMP připravuje rekonstrukci sídla
v Domě pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Prozatímní kancelář
má v Opletalově ulici 22, Praha 1 (3. patro).

Správní rada, dozorčí rada, kolegium Muzea paměti
XX. století, z.ú.

Orgány ústavu jsou podle Zakládací listiny ústavu Muzeum paměti
XX. století, z.ú. a Statutu Muzea paměti XX. století, z.ú. ředitel, správní rada, dozorčí rada a kolegium.
a) Správní rada má sedm členů. Členy správní rady jmenuje zakladatel. Funkční období členů správní rady je pětileté. Nikdo
nemůže být jmenován na více než dvě po sobě jdoucí funkční
období.
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Prvními členy správní rady jsou podle Zakládací listiny Muzea
paměti XX. století, z.ú.:
— PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik, ÚSTR, Centrum pro dokumentaci totalitních režimů
— PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., místostarostka MČ
Praha 7, zastupitelka HMP, vysokoškolská pedagožka, architektka
a historička
— JUDr. Jaroslava Janderová, zastupitelka HMP, advokátka, místopředsedkyně spolku Publicum commodum, o.s.
— JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní HMP, právnička
— Bc. Mikuláš Kroupa, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu,
ředitel o. p. s. Post Bellum a vedoucí projektu Paměť národa
— Jiří Padevět, spisovatel, badatel a nakladatel, ředitel nakladatelství
Academia
— Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D., historik, Ústav světových dějin FF UK


V roce 2019 a 2020 se konalo třináct zasedání správní rady (celkem
pět zasedání v roce 2019 a sedm zasedání v roce 2020).
Předsedkyní správní rady byla na 2. zasedání správní rady, konaném dne 8. listopadu 2019, zvolena JUDr. Hana Kordová Marvanová.
Na 3. zasedání správní rady, konaném ve dnech 13. a 14. listopadu
2019, byl dne 14. listopadu zvolen ředitel Muzea. Stal se jím Mgr. Jiří
Šesták, Ph.D.
Na 6. zasedání, konaném dne 4. února 2020, konstatovala správní
rada, že Muzeum pro svou činnost potřebuje co nejdříve rozhodnutí
zakladatele o zajištění vhodného objektu pro stálou expozici, depozitáře, dočasné výstavní projekty a různé formy vzdělávání. Správní
rada uložila řediteli definování prostorových potřeb Muzea pro naplnění těchto potřeb, a to nejpozději do 9. února 2020. Správní rada
dále konstatovala, že pro činnost Muzea, jak pro administrativní zázemí, tak i pro činnost navenek včetně expozice, jsou z magistrátem
navržených prostor vhodné tyto prostory: 1. Dům pážat, 2. Clam-Gallasův palác spolu s Radničním domem jako kancelářským zázemím,
3. Prostor pod bývalým Stalinovým pomníkem spolu s Radničním
domem jako kancelářským zázemím. Na tomto zasedání schválila
správní rada Plán práce Muzea na rok 2020.
Na 7. zasedání, konaném dne 6. března 2020, doporučila správní
rada Zastupitelstvu HMP doplnění pracovní skupiny pro výběr a hodnocení vhodnosti objektů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, které
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by mohly sloužit k dočasnému a trvalému umístění expozice a sídla
Muzea paměti XX. století, zřízené usnesením ZHMP č. 14/13 ze dne
13. února 2020, a to o PhDr. Petra Blažka, Ph.D., a Mgr. Mikuláše
Pešty, Ph.D., jako členy správní rady Muzea.
Na 8. zasedání, konaném dne 1. července 2020, správní rada vzala
na vědomí informaci o jednání ředitele Muzea ve věci uzavření
smlouvy o výpůjčce sochy maršála Koněva v podobě schválené usnesením městské části Praha 6 č. 1393/20 ze dne 2. dubna 2020.
Na 9. zasedání, konaném dne 2. října 2020, souhlasila správní rada
s výběrem a užíváním loga a grafického manuálu, které vzešly ze soutěže o logotyp Muzea paměti XX. století.
Na 11. zasedání správní rady byl odvolán Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.,
z funkce ředitele Muzea ke dni 2. prosince 2020. Správní rada Muzea
paměti XX. století, z.ú., jmenovala ke stejnému datu v souladu se
Zakládací listinou Muzea paměti XX. století, z.ú., ředitelem PhDr. Jana
Kalouse, Ph.D. a to do doby výběru a jmenovaní nového ředitele na
základě otevřeného výběrového řízení na tuto funkci.
Na 12. zasedání správní rady, konaném dne 18. prosince 2020, byl
schválen Plán práce na rok 2021 a Rozpočet Muzea na rok 2021.
V roce 2020 rezignovali na členství ve správní radě dva členové —
Mikuláš Kroupa dne 10. února 2020 a PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. dne 18. prosince 2020.

b) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Muzea paměti XX. století, z.ú., a má celkem pět členů jmenovaných a odvolávaných
zakladatelem.
Prvními členy dozorčí rady jsou:
— Ing. Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5, zastupitel HMP
— Mgr. Ondřej Matějka, náměstek ředitele ÚSTR
— JUDr. Jiří Pospíšil, europoslanec, zastupitel HMP, předseda správní rady Museum Kampa — Nadace Jana a Medy Mládkových
— Mgr. Petr Přenosil, člen výboru pro legislativu, veřejnou správu
a transparentnost zastupitelstva HMP
— Mgr. Zdeněk Zajíček, zastupitel HMP, právník
V roce 2019 a 2020 se konala celkem tři zasedání dozorčí rady Muzea.
Na 1. zasedání, konaném dne 8. listopadu 2019, byl zvolen předsedou dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček.
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Na 3. zasedání, konaném dne 17. prosince 2020, požádali členové
dozorčí rady správní radu a ředitele Muzea o pravidelné čtvrtletní
předkládání přehledů:
a) o hospodaření Muzea v souvislosti s plněním rozpočtu Muzea,
b) o uzavřených smlouvách (obchodních a pracovně právních),
c) o žádostech o dotace či jiné podpory z veřejných rozpočtů nebo
soukromých zdrojů a přehled jejich čerpání s tím, že první přehledy požaduje dozorčí rada předložit za poslední čtvrtletí roku
2020 resp. za celý rok 2020.
Dozorčí rada Muzea na tomto zasedání dále navrhla, aby pro zpracování auditu byly osloveny následující společnosti: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Ernst&Young, Grant Thorton, Moore
Czech Republic.

c) Kolegium je poradní a konzultační orgán správní rady Muzea.
Členy kolegia jsou osobnosti a odborníci zabývající se moderními dějinami, totalitními režimy, odborníci v oblasti vzdělávání a muzejnictví.
Členy kolegia jsou:
— JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. — bývalý ústavní soudce, rektor Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
— prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. — politolog, děkan Fakulty sociálních studií MUNI
— prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. — vedoucí Katedry pedagogiky, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
— Mgr. Petr Daubner — středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu
— Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. — ředitel Ústavu světových
dějin FF UK
— Mgr. et Mgr. Viola Jakschová — historička a projektová koordinátorka
— JUDr. Ivana Janů — předsedkyně ÚOOÚ, dříve ústavní soudkyně
a soudkyně mezinárodního trestního soudu v Haagu
— prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. — publicista, člen katedry divadelní vědy na FF UK
— Dr. Łukasz Kamiński — ředitel Platformy evropské paměti a svědomí, bývalý ředitel IPN
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— doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D. — kunsthistorička, rektorka
Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě
— PhDr. Petr Koura, Ph.D. — historik, Ústav českých dějin FF UK
— doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. — Archiv HMP, zaměřuje se na soudní
archiválie
— prof. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc. — ústavní právník, PF UK
— doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš — architekt, historik architektury
— PhDr. Jaromír Mrňka, Ph.D. — historik z ÚSTR odborně se věnující dějinám 2. republiky a Protektorátu
— doc. RNDr. Martin Palouš — bývalý mluvčí Charty 77, zabývá se
teorií totalitarismu, přednáší na univerzitě v New Yorku, spolupracuje s Muzeem holocaustu
— Ludmila Rakušanová — novinářka, bývalá redaktorka Rádia Svobodná Evropa
— Ing. Michael Rund — ředitel Muzea Sokolovska
— Bc. František Stárek — disident, pracovník ÚSTR
— doc. Mgr. Michal Stehlík, Ph.D. — historik a muzejník, náměstek
ředitele Národního muzea
— Dr. Paweł Ukielski — zástupce ředitele Muzea Varšavského povstání
— Mgr. Martin Vadas — dokumentarista
— PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. — historik, bývalý ředitel ÚSTR
Členové Kolegia byli zvoleni na 7. zasedání správní rady, konaném
dne 6. března 2020.
V roce 2020 se kolegium sešlo jednou, a to dne 24. září 2020. Zasedání v Domě pážat pánů z Martinic na Hradčanech se zúčastnili
rovněž členové správní a dozorčí rady a zaměstnanci Muzea paměti
XX. století. Hlavním programem tohoto setkání byla prezentace činnosti a strategických plánů Muzea v oblasti sbírek, expozic, krátkodobých a dlouhodobých výstav, edukačních a odborných projektů.
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4) Organizační struktura a personální zastoupení

Statutárním orgánem je ředitel, kterého volí správní rada.
Prvním ředitelem Muzea paměti XX. století, z.ú., byl na základě vyhlášeného výběrového řízení zvolen dne 14. listopadu 2019 Mgr. Jiří
Šesták, Ph.D. Ve funkci setrval do dne 24. listopadu 2019, kdy rezignoval. Následně jej správní rada dne 2. prosince 2020 odvolala.
Dne 2. prosince 2020 byl ředitelem Muzea paměti XX. století, z.ú.,
zvolen PhDr. Jan Kalous, Ph.D., a to do doby, než proběhne řádné
výběrové řízení, ze kterého vzejde nový ředitel.

Muzeum je dále organizačně rozčleněno do čtyř oddělení,
která vykonávají tyto činnosti:

1. Oddělení kanceláře ředitele, které zejména: koordinuje spolupráci s obdobnými paměťovými a muzejními institucemi v ČR
a v zahraničí; rozhoduje v souladu s aktivitami Muzea o jeho
vstupu do profesních sdružení a organizací, koordinuje agendu
správní a dozorčí rady, resp. Kolegia, koordinuje správní agendu
instituce, koordinuje agendu mediálních výstupů Muzea, koordinuje agendu fundraisingu, dotační politiky a zahraniční spolupráce, koordinuje prezentaci Muzea na sociálních sítích, včetně
webových stránek Muzea (zde ve spolupráci s Oddělením historického vzdělávání a Oddělením sbírek a výstavnictví).

Foto 2× Marta Myšková
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2. Oddělení historického vzdělávání, které zejména: koordinuje a provádí vědeckou činnost a aktivity Muzea, koordinuje a ve
spolupráci s Oddělením ekonomicko-provozním zajišťuje pořádání konferencí, seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích
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aktivit Muzea; tyto aktivity koná Muzeum samostatně nebo ve
spolupráci s dalšími fyzickými nebo právnickými osobami, včetně
zahraničních partnerů, ve spolupráci s Oddělením sbírek a výstavnictví se podílí na dokumentaci vzpomínek pamětníků, podílí se na tvorbě expozic Muzea a její následné prezentaci, zodpovídá za přípravu tiskových a elektronických odborných publikací,
včetně katalogů výstav a dalších propagačních materiálů Muzea;
tyto periodické i neperiodické publikace, případně audio a videonahrávky, může ve spolupráci s Kanceláří ředitele poskytovat
partnerským organizacím v rámci spolupráce s dalšími institucemi.
3. Oddělení výstavnictví a sbírek, které zejména: systematicky
shromažďuje, odborně zpracovává a spravuje muzejní sbírky, ve
spolupráci s Oddělením historického vzdělávání a Oddělením
ekonomicko-provozním koordinuje vznik výstavní expozice
Muzea, plní povinnosti vlastníka sbírky muzejní povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých zákonů, prezentuje veřejnosti sbírky nebo jednotlivé
sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky
získané jejich odborným zpracováním, a to prostřednictvím stálé
expozice i krátkodobých výstav k aktuálním událostem nebo výročím, zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice a v zahraničí.
4. Oddělení ekonomicko-provozní, které zejména: vede přehled
o hospodaření a účetnictví Muzea, zajišťuje ve spolupráci s dozorčí radou audit účetní uzávěrky, v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů a v souladu se směrnicí GDPR zpracovává personální agendu Muzea, zajišťuje správu budovy, depozitáře a expozice, včetně ostrahy expozice, Muzea jako celku, zajišťuje zadávání
zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zajišťuje doplňkový prodej předmětů Muzea, včetně publikací Muzea, vede pokladnu Muzea.
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Organizační schéma Muzea

Personální stav Muzea v jednotlivých odděleních v roce 2020:
Oddělení kanceláře ředitele pracovalo v roce 2020 ve složení:
Mgr. Martin Pikous — tajemník (leden až srpen 2020),
Mgr. Terezie Jenisová — vztahy se zahraničím a zpracování grantů
(od ledna 2020), vedoucí oddělení kanceláře ředitele (od července
2020),
Marta Beránková Myšková — administrativní pracovník / fotograf
(od června 2020),
Veronika Vendlová — produkční (od září 2020).
Oddělení historického vzdělávání pracovalo v roce 2020 ve složení:
PhDr. Jan Kalous, Ph.D. — vedoucí oddělení historického vzdělávání
(od ledna 2020), ředitel (od 2. prosince 2020),
PhDr. Jan Samohýl, Ph.D. — pracovník oddělení historického vzdělávání (od března 2020),
Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D. — historik, odborný redaktor (od
září 2020).
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Oddělení výstavnictví a sbírek pracovalo v roce 2020 ve složení:
PhDr. Vít Fojtek, Ph.D. — vedoucí oddělení výstavnictví a sbírek (od
dubna 2020).

5) Sídlo Muzea paměti XX. století

Oddělení ekonomicko-provozní pracovalo v roce 2020 ve složení:
Mgr. Vladimír Dvořák — ekonom (od září 2020).

Externí zaměstnanci Muzea v roce 2020
Jméno

Nástup

Odchod

Druh úvazku

PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.

15. 01. 2020

31. 03. 2020 T — dohoda o provedení práce

Kateřina Hamplová

15. 01. 2020

05. 02. 2020

PhDr. Petr Blažek,
Ph.D.

01. 02. 2020

Q — členové kolektivních
orgánů právnických osob

Jiří Padevět

01. 02. 2020

Q — členové kolektivních
orgánů právnických osob

Mgr. Mikuláš Pešta,
Ph.D.

01. 02. 2020

Q — členové kolektivních
orgánů právnických osob

Jan Štern

01. 02. 2020

31. 12. 2020

T — dohoda o provedení práce

PhDr. Miroslav Urbánek 15. 07. 2020

31. 10. 2020

T — dohoda o provedení práce

Vladimír Dvořák

01. 09. 2020

31. 01. 2021

T — dohoda o provedení práce

Mgr. Martin Pikous

01. 09. 2020

31. 12. 2020

T — dohoda o provedení práce

Mgr. David Svoboda,
MA, Ph.D.

01. 09. 2020

1 — pracovní poměr

Veronika Vendlová

01. 09.2020

1 — pracovní poměr

T — dohoda o provedení práce

PhDr. Miroslav Urbánek 01. 11. 2020

31. 12. 2020

T — dohoda o provedení práce

Doc. PhDr. Ladislav

13. 11. 2020

30. 11. 2020

T — dohoda o provedení práce

Doc. Mgr. Jaroslav
Šebek, Ph.D.

18. 11. 2020

30. 11. 2020

T — dohoda o provedení práce

Vojtěch Čapek

01. 12. 2020

31. 12. 2020

T — dohoda o provedení práce

Zastupitelstvo hl. města Prahy schválilo dne 2. července 2020 umístění dočasného sídla Muzea paměti XX. století do Domu pážat, renesančního paláce na pražských Hradčanech. Dům pážat poskytne
Muzeu nezbytné zázemí pro expozici a další vzdělávací činnost. Dvoupatrová budova nabízí prostory, které po nutných úpravách budou
vhodné i pro knihovnu a studovnu či pro menší přednáškový sál.
Najde se zde rovněž místo pro depozitáře k uložení sbírkových předmětů z muzejní sbírky. Nádvoří pak může v budoucnu hostit nejrůznější kulturní akce.
Dne 1. září 2020 uzavřelo Muzeum smlouvu o výpůjčce Domu
pážat s Magistrátem hl. města Prahy.

Kudrna, Ph.D.

Foto Marta Myšková
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Dne 18. září 2020 byla zpracována objemová studie na Dům pážat
jako sídlo Muzea, kterou zhotovil Ing. arch. Martin Veber. Je v ní
zhodnocen stav objektu, zpracován návrh nového dispozičního uspořádání, provozně ekonomická charakteristika a popis dispozic, námětů a požadavků na úpravu.
Dne 5. října 2020 přijala Rada hl. města Prahy usnesení č. 2132,
kterým schválila uzavření smlouvy o pronájmu Domu pážat Muzeu
na dobu neurčitou.
Dne 15. prosince 2020 podepsal PhDr. Jan Kalous, Ph.D., ředitel
Muzea, nájemní smlouvu na pronájem Domu pážat se zástupcem Magistrátu hl. města Prahy.
Budova bude v následujících letech celkově rekonstruována a projde nezbytnými vnitřními úpravami potřebnými pro činnost Muzea.

Diskuze o českých vydáních díla G. Orwella
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Foto Martin Pikous
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6) Odborná činnost Muzea v roce 2020

a) Oddělení historického vzdělávání

Kdo skutečně osvobodil Prahu?

Foto Martin Pikous

Během roku 2020 byla souladu s Plánem činnosti na rok 2020 schváleného Správní radou Muzea paměti XX. století 6. března 2020 připravena a uskutečněna řada projektů. Na všech akcích jsme prezentovali hl. m. Prahu jako našeho zakladatele. Je nutné konstatovat, že
činnost Muzea byla narušena závažnou epidemiologickou situací na
území České republiky, která postupně vedla v některých případech
ke zrušení, časovému přesunu nebo způsobu uskutečnění naplánovaných akcí. Za stavu, kdy situace neumožňovala konání veřejné debaty, byla zvolena forma videozáznamu pomocí několika kamer, profesionálního střihu a použití archivních pramenů včetně fotografií ČTK.
V průběhu roku 2020 Muzeum uskutečnilo tyto akce určené pro
veřejnost:
1) Mene Tekel: České ozvěny díla George Orwella
Konána 26. února 2020 ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Praze v rámci mezinárodního projektu Mene Tekel. Diskuze o českých vydáních díla G. Orwella a jeho reflexi v dílech českých autorů.
ÚČASTNÍCI: Petr Blažek, Jan Kalous, Jiří Šesták.
Záznam diskuze — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/
2) Debata Kdo skutečně osvobodil Prahu?
Konána 4. května 2020 ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla
(on-line). Debata odpovídá na otázky, jakou roli v osvobození Prahy
sehrála Ruská osvobozenecká armáda, Rudá armáda a samotní Češi.
Přišlo pozdě Pražské povstání nebo Rudá armáda? Proč nepřišli Američané? A zaslouží pomník Koněv, Vlasov nebo Kutlvašr?
ÚČASTNÍCI: Jan Kalous (moderátor), Pavel Kmoch, Eduard Stehlík,
Pavel Žáček.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/
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3) Debata Maršál Koněv a 20. století
Konána 1. května 2020 ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla
(on-line), Debata odpovídala na otázky: Byl maršál Koněv osvoboditel nebo okupant? Jak se dostal až do vedení Rudé armády? Jakou roli
sehrál v porážce nacistů a osvobození Československa? A jakou pak
v potlačení maďarského povstání, ve výstavbě Berlínské zdi, srpnovém vpádu do Československa a dalších vojenských poválečných akcích ve východním bloku?
ÚČASTNÍCI: Jan Kalous (moderátor), Jan Adamec, Jiří Fidler, David
Svoboda.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/
4) Debata Maršál Koněv v umění a propagandě
Konána 18. května 2020 ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla
(on-line). Debata odpovídá na otázky, proč vznikla socha maršála Koněva až v roce 1980? Byla 35 let po válce skutečně připomínkou konce
války, nebo spíš upevněním sovětské moci v normalizačním Československu?
ÚČASTNÍCI: Petr Blažek (moderátor), Petr Koura, Zdeněk Lukeš,
David Svoboda.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/

Pomníková diplomacie a hybridní válka

Foto Martin Pikous

5) Debata pomníková diplomacie a hybridní válka
Konána 25. května 2020 ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla
(on-line). Debata odpovídá na otázky, jak u nás skutečně pečujeme
o válečné hroby a pomníky? Jaké péče se jim dostává v zahraničí?
Jakým výzvám a hrozbám dnes čelíme?
ÚČASTNÍCI: Michael Žantovský (moderátor), Jefim Fištejn, Gabriela Havlůjová, Eduard Stehlík. Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/
6) Debata Dr. Milada Horáková a největší politický proces
Konána 8. června 2020 ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Praze (on-line). Debata odpovídá na otázky, kdo byla Milada Horáková, proč se právě ona stala obětí justiční zvůle po únoru 1948,
kdo byl odpovědný za její proces a smrt, jak do jejího procesu zasahovali Sověti a představitelé KSČ a jak proběhla její rehabilitace.
ÚČASTNÍCI: Petr Blažek (moderátor), Petr Koura, Jan Kuklík, Martin Vadas.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/
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Dr. Milada Horáková a největší politický proces

Foto Martin Pikous
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Kulatý stůl: Vyšetřování smrti Jana Masaryka

Foto Marta Myšková

Foto Marta Myšková

7) Debata Soudní rehabilitace jako cesta k nápravě?
Konána 15. června 2020 ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Praze (on-line). Debata odpovídá na otázky, co to byly, jak vypadaly
a k čemu dospěly rehabilitační komise. Řešily i jiné případy než perzekuci bývalých komunistů? Jak do práce rehabilitačních komisí zasahovaly orgány KSČ? Co znamenaly pro politické vězně komunistického režimu amnestie? Jak probíhaly rehabilitace po roce 1989?
ÚČASTNÍCI: Petr Blažek (moderátor), Jan Kalous, Kamil Nedvědický, Jaroslav Rokoský.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/

Foto Marta Myšková
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8) Kulatý stůl Vyšetřování smrti Jana Masaryka
Konán 16. června 2020 ve spolupráci s místopředsedou Senátu
Parlamentu ČR Jiřím Oberfalzerem a Společností pro výzkum zločinů
komunismu.
Kulatý stůl reflektoval dosavadní výsledky vyšetřování z let 1948 až
2004, analyzoval důležité dokumenty, přemýšlel o potencionálních dalších důkazních materiálech a poskytnul tak možnost hlubšího zamyšlení nad životem a osudem ministra zahraničních věcí ČSR Jana Masaryka.
V říjnu 2019 zahájilo Městské státní zastupitelství v Praze v pořadí páté vyšetřování jeho smrti. Dosavadní šetření končila širokým
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rozptylem možností, sebevraždou počínaje přes nešťastnou náhodu po
různě provedené a motivované verze vraždy. Odborníci, kteří se kulatého stolu zúčastnili, diskutovali o tom, jak relevantní jsou argumenty
pro zahájení nového vyšetřování, respektive co všechno ještě nevíme
o konci života nejpopulárnějšího československého politika své doby.
ÚČASTNÍCI: Jan Kalous, Martin Čermák, Václava Jandečková, Jindřich Grulich.
Záznam kulatého stolu — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/
Přepis kulatého stolu — https://www.muzeum20stoleti.cz/vysetrovani-smrti-jana-masaryka-zaznam-a-prepis-kulateho-stolu/

Foto Marta Myšková

9) Debata Snahy o potrestání zločinů komunismu
Konána 25. června 2020 ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze (on-line). Debata odpovídá na otázky: Znamenal pád komunismu
v listopadu 1989 automatickou nápravu křivd? Jak probíhaly
rehabilitace a restituce? A proč vše trvalo tak dlouho? Jak proběhlo
vyrovnání se zločiny komunismu? Dočkali se političtí vězni satisfakce?
Můžeme být po 30 letech s vyrovnáním se s komunismem spokojeni?
ÚČASTNÍCI: Jan Kalous (moderátor), Ivana Janů, Hana Kordová
Marvanová, Pavel Žáček. Záznam debaty — https://www.muzeum
20stoleti.cz/debaty/
10) Debata Oživení občanské společnosti v období pražského
jara aneb co zničila srpnová okupace
Konána 21. srpna 2020 (on-line). Debata odpovídá na otázky: jaké
byly kořeny pražského jara? Jak se začala projevovat oživující se občanská společnost? Jaké vznikaly společenské a politické organizace?
A jak na to vše reagovala Moskva?
ÚČASTNÍCI: Petr Blažek (moderátor), Vít Fojtek, Jan Kalous, Jaroslav Šebek.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/

Oživení občanské společnosti v období pražského jara aneb co zničila srpnová
okupace Foto Marta Myšková
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11) Debata Československo a fenomén hranic:
historická perspektiva
Konána 5. října 2020 ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze
(on-line). Vymezení čs. hranic po první světové válce jako rozbuška
pozdějších sporů. Odhodlání hájit hranice státu proti nacistické agresi
v roce 1938. Proměna režimu hranic po únoru 1948. Kdo byli obránci
a kdo „narušitelé“ státní hranice v letech 1948— 1989?
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Realita „železné opony“ na hranicích Č(S)SR. Kdo za ni byl odpovědný? Příklady statečnosti, zrady a vražd na státní hranici. Byl za
úmrtí na hranicích v letech 1948—1989 někdo souzen a odsouzen?
ÚČASTNÍCI: Petr Blažek (moderátor), Jan Kalous, Ľubomír Morbacher, Prokop Tomek.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/

Československo a fenomén hranic: historická perspektiva

Foto Marta Myšková

Československo a fenomén hranic: státní hranice a právo

Foto Marta Myšková

12) Debata Československo a fenomén hranic: státní hranice
a právo
Konána 12. října 2020 ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze (on-line). Hranice jsou jedním ze znaků suverenity státu. Jak se
v průběhu 20. století na území dnešní ČR měnilo zákonné vymezení
a uchopení problematiky státních hranic? Jak lze pojímat lidská a občanská práva v kolizi se snahou totalitního státu kontrolovat a věznit
své obyvatelstvo? Proč se totalitní režimy snaží i zákonným způsobem kriminalizovat opozici, včetně lidí, kteří chtějí ze země odejít?
Je uzavření hranic (dnes) v souladu s moderním pojetím liberálního
státu?
ÚČASTNÍCI: Jan Wintr (moderátor), Jan Kuklík, Jan Kysela, Věra
Honusková.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/
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Československo a fenomén hranic: filozofický a psychologický pohled

Foto Veronika Vendlová

Foto Marta Myšková

13) Debata Československo a fenomén hranic: filozofický
a psychologický pohled
Konána 19. října 2020 ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Praze (on-line). Jaký ideový smysl měly reálné státní hranice v době
totality? Jaký psychologický a lidský dopad měly na každého občana
Československa? Co znamená prožívání existence „vězení“ a šikany ze
strany státu? Jaký je smysl hranic z pohledu komunistické diktatury,
jaké je myšlení totalitní moci? Avšak je možný i pohled z druhé strany
či přístupu (pozitivního). Je potřeba státních hranic, ale i hranic ve
společnosti? Jaký mají význam hranice ve výchově, při formování
osobnosti? Co přinášejí hranice v myšlení? Hranice jako oddělování
či kritické rozlišování.
ÚČASTNÍCI: Jan Samohýl (moderátor), Tomáš Halík, Radkin Honzák, Miroslav Petříček.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/
14) Festival dokumentárních filmů o XX. století NEZLOMNÍ
A OBĚTOVANÍ
Konán ve dnech 10. — 12. listopadu 2020 ve spolupráci s Polským
institutem v Praze a Bio Oko (on-line). První ročník festivalu dokumentárních filmů přinesl snímky o historických osobnostech a dramatických událostech minulého století. Představil snímky českých,
slovenských a polských tvůrců, vedle jiných Olgy Sommerové, Martina Vadase, Heleny Třeštíkové, Pavla Štingla, Kristiny Vlachové, Veroniky Tóthové a Arkadiusze Gołębiewského.
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Festival dokumentárních filmů o XX. století

Foto Marta Myšková

Všechny filmy, úvody a diskuse byly dostupné zdarma formou
livestream z pražského Bio Oko. Na závěr filmové přehlídky byly předány dvě ceny, které se jmenují Strážce paměti — cena za činnost usilující o obranu a obhajobu paměti a cena Tvůrce paměti. Ta byla udělena za celoživotní dílo, které o tyto cíle usiluje.
Byl vytvořen a pro zájemce je k dispozici webový portál: www.nezlomniaobetovani.cz.
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15) Kniha Lennonova zeď v Praze
Dne 1. prosince 2020, byla vydána kniha autorského kolektivu
Petr BLAŽEK — Filip POSPÍŠIL — Roman LAUBE: Lennonova zeď
v Praze. Studie, rozhovory, dokumenty. (538 stran.)
Tématem knihy jsou dějiny Lennonovy zdi v Praze. Jedná se o druhé, zásadně přepracované vydání.
Autoři se zabývají nejen postupnou proměnou Lennonovy zdi
a společenství okolo ní, ale také předchozí tradicí nápisů na tomto
místě. Na Velkopřevorském náměstí a jeho okolí se ve výroční den
smrti britského hudebníka a mírového aktivisty konala od roku 1981
výroční setkání jeho fanoušků.
Pod vlivem policejních zásahů postupně přerostla v protirežimní
vystoupení, na nichž se podepisovaly petice s požadavky na zavedení
náhradní civilní služby, odchod Sovětské armády z Československa, propuštění politických vězňů či odstranění jaderných zbraní. Někteří účastníci těchto srazů patřili na konci osmdesátých let mezi spoluzakladatele opozičních skupin, zejména Nezávislého mírového sdružení — Iniciativy za demilitarizaci společnosti a Mírového klubu Johna Lennona.
Významnou roli sehrála Lennonova zeď rovněž po roce 1989. Připomínání Lennonovy památky nezůstalo jen aktivitou přívrženců
subkultur, ale odráželo i dobové spory o povahu společnosti, její minulost a budoucnost.
Lennonova zeď se také stala významnou turistickou atrakcí, komerčním artiklem a dokonce inspirací pro protestní hnutí na druhé
straně zeměkoule.

Foto Marta Myšková

16) Debata Lennonova zeď v Praze
Konána 2. prosince 2020 — ve spolupráci s Muzeem Kampa (online). Debata u příležitosti vydání knihy.
ÚČASTNÍCI: Petr Blažek, Filip Pospíšil, Roman Laube, Hana Kordová Marvanová.
Záznam debaty — https://www.muzeum20stoleti.cz/debaty/

Kniha Lennonova zeď v Praze
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Foto Marta Myšková
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EDUKAČNÍ ČINNOST MUZEA
Rok 2020 byl výrazným způsobem ovlivněn uzavřením škol od poloviny března z důvodu pandemie. Vzdělávání bylo nahrazováno distanční formou. V současné situaci (bez trvalé expozice) se obecně soustředíme na přípravu, realizaci a nabídku edukačních programů. Dále
na navazování kontaktů a spolupráci na projektech. Edukační programy je možno nabídnout školám i v této době. Prvním vzdělávacím
výstupem je film „Únor 48“ s manuálem (viz níže). Tyto výstupy mohou být významné i v distanční výuce na školách. Pro muzeum je
důležitá reflexe zájmu o jednotlivá témata. Veškeré poznatky byly
užity při tvorbě žádosti na realizaci projektu v rámci Operačního programu Praha — Pól růstu ČR.
Muzeum začalo vytvářet produkty, které jsou použitelné i pro
školy (filmované debaty) nebo přímo mají didaktický charakter. Prezentace činnosti muzea se začala více soustředit na online přenosy
(především debaty s odborníky).

Foto Marta Myšková

Tematické historické procházky Prahou
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1. Tematické historické procházky Prahou
V květnu a červnu jsme chtěli realizovat čtyři pilotní procházky
(byly již stanoveny termíny), ale vzhledem ke karanténě se realizovala
jedna. Procházka na vlastní téma je plánovaná na cca jednu hodinu.
Jedná se o tematické historické procházky Prahou, první čtyři naplánované s lektory:
1) Pražské povstání — Jiří Padevět; 2) Praha v únoru 1948 — Jan
Kalous; 3) Praha kubistická — Jan Samohýl; 4) Jan Palach nebo Milada Horáková — Petr Blažek. Tematické procházky a následné besedy se týkají důležitých témat, která se týkají 20. století. Realizována
byla jedna procházka: Únor 48, dne 18. června 2020 pro dvě školy,
cca 25 žáků a studentů.

Foto Marta Myšková

Aplikace SmartGuide
Virtuální prohlídková trasa Prahou v únoru 1948
Muzeum připravilo multifunkčního průvodce s českým startupem
SmartGuide. Návštěvníci prostřednictvím této aplikace získají základní povědomí o tom, čeho se týkala a jak zásadní předěl představuje politická krize v únoru 1948, vrcholící komunistickým převratem. Na místech, kde se odehrály důležité události, návštěvníci získají
základní vysvětlení od historika-průvodce. Dojde tak k propojení
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historických událostí s místy a s osobními příběhy, které se k dané
lokalitě vážou. V případě Prahy v únoru 1948 se návštěvník ocitne ve
víru událostí na Staroměstském náměstí, v Obecním domě nebo na
Václavském náměstí. Připomenuta budou základní fakta, počínaje
okolnostmi demise ministrů přes vysvětlení nátlakových akcí komunistů po pochod pražských studentů na podporu prezidenta Edvarda
Beneše.
Během letních měsíců 2020 byla připravována virtuální prohlídková trasa mapující místa spojená se životem Milady Horákové.

2. Vzdělávací dokumentární film
Film Únor 1948
Dokumentární film Únor 1948, realizovaný jako procházka dějinnými událostmi, je jedním z produktů, kterými chce Muzeum nabídnout pedagogům edukační materiál k dalšímu využití ve školní
výuce dějepisu, základů společenských věd, občanské výchovy nebo
v konkrétních seminářích. Snímek Únor 1948 kombinuje dobové filmové záběry, fotografie a komentář historika PhDr. Jana Kalouse,
Ph.D., na místech konkrétních historických událostí. Jde o propojení
několika vizuálních momentů, o kombinaci místa, události, osobnosti
a jejich kritické reflexe. I díky tomuto přístupu lze s filmem pracovat
v jeho celistvosti, stejně tak lze vybrat jen jeho určité části. Film prezentuje pouze základní údaje spojené s komunistickým státním převratem v únoru 1948. Události za sebou nenásledují v chronologické
pořadí, ale kladou důraz na místo s určitou historickou situací.
Film trvá cca 23 minut, scénář: Jan Kalous, režie: Jan Štern. Součástí filmu je rovněž metodický manuál s historickými dokumenty,
komentářem a didaktickými pomůckami pro učitele. V listopadu
2020 byly oba materiály poskytnuty cca 25 učitelům dějepisu a základů společenských věd k vyjádření a zpětné vazbě. Materiály byly
hodnoceny kladně.

3. Spolupráce a kontakty muzea v oblasti vzdělávání
Celkově bylo kontaktováno a předběžně domluvena spolupráce
s řadou gymnázií a základních škol. Další školy byly osloveny v souvislosti s realizací filmového festivalu dokumentárních filmů v listopadu 2020. Důležitá je spolupráce s osmi pražskými gymnázii na realizaci projektu v rámci Operačního programu Praha — Pól růstu ČR.
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Kontaktované školy s pedagogy:
Základní škola Praha — Radotín
Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni
Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova
Gymnázium, Praha 10, Strašnice, Voděradská
Gymnázium, Praha 4, Písnická
Křesťanské gymnázium, Praha 10, Hostivař
Arcibiskupské gymnázium, Praha 2, Korunní
Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice
Gymnázium Jírovcova, České Budějovice
Gymnázium Česká, České Budějovice
Česko-anglické gymnázium, s.r.o., České Budějovice.
Byly navázány některé kontakty, které by mohly pro muzeum být
výhledově prospěšné, například: Pražský inovační institut (ředitel
Bohumil Kartous); Mediální dům Preslova — Smíchovská střední
průmyslová škola a gymnázium (ředitel Ing. Radko Sáblík); odbor
školství MHMP (Mgr. Pavel Dvořák) a další.
Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK. První kontakty a předání informací s osobami zodpovědnými za praxe na Pedagogické fakultě UK (Katedra Občanské výchovy a filozofie, Katedře dějin a didaktiky dějepisu a případně Katedře primární pedagogiky). Vedle
oboru dějepis a občanská výchova (ZSV) je pro muzeum perspektivní
nový obor „Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví“
(možnost stáže). Formace nových učitelů dějepisu a občanské výchovy (ZSV). Perspektivně by naše praxe mohly být i v nové akreditaci Pedagogické fakulty UK.
Důležité bylo také navázání spolupráce s možností převzetí projektů Stopy totality a Muzeum v krabičce (nabídnutý projekt s adresářem škol, i mimopražských). Organizátorem tohoto projektu je zapsaný spolek Cesta tam a zase zpátky, který je nezávislou občanskou
organizací ustanovenou s hlavním účelem podpořit alternativní vzdělávací aktivity českých škol. Jedná se hlavně o projekt Stopy totality, ke
kterému je množství tištěných materiálů v češtině a angličtině pro
školní skupiny (příběhy i metodika) a několik kopií samostatných výstav inspirativních panelů vytvořených studenty.
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b) Oddělení sbírek a výstavnictví

Sbírkotvorná činnost:
Sbírka muzea je zaměřena na sbírkové předměty týkající se historické paměti o událostech 20. století, souvisejících se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území hlavního města Prahy
s přesahem na území bývalého Československa a klíčových okamžiků českých a československých dějin 20. století a rovněž na
sbírkové předměty, které připomínají osudy odpůrců a obětí totalitních režimů či mohou přispět k pochopení modelů autoritativního
vládnutí.
Do sbírkové aktivity je zapojena i veřejnost. Muzeum aktivně
vyhledává vlastníky doposud nepublikovaných soukromých sbírek
a pozůstalostí (fotografických, filmových, písemných), zpracovává je,
eviduje a ukládá do svého provizorního depozitáře, zřízeného v jeho
prozatímním sídle a kanceláři muzea v Opletalově ulici 22 v Praze,
který slouží prozatím pro sbírkové předměty menšího rozměru. Na
druhé straně největším exponátem muzea je socha maršála I. S. Koněva, umístěná v pronajatém klimatizovaném depozitáři. Socha je ve
vlastnictví Městské části Praha 6, muzeum ji má ve výpůjčce na 10 let
s možností prodlužování.

Expozice a výstavy:
V roce 2020 (17. listopadu — 31. prosince 2020) připravilo Muzeum
paměti XX. století při příležitosti výročí 17. listopadu 1989 ve svém novém sídle v Domě pážat na Hradčanech ve spolupráci s Polským institutem a knihovnou Libri prohibiti dvě dočasné výstavy o těchto významných událostech. Vzhledem ke koronavirové pandemii nebylo lze
umožnit zájemcům osobní návštěvu. Muzeum připravilo jejich komentované prohlídky, které jsou od 17. listopadu 2020 přístupné on-line.
O výstavách promluvili historik a člen správní rady Muzea Petr
Blažek a ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj. Vystoupili
také Alexandr Vondra, někdejší mluvčí Charty 77 a spoluzakladatel
Občanského fóra. Prohlídku doplnil několika písněmi aktér listopadových událostí roku 1989, folkový zpěvák, disident a signatář Charty 77 Jaroslav Hutka.
Výstavy jsou dostupné na adrese https://www.muzeum20stoleti.cz/
rokzazraku/

Sbírkové předměty:
Muzeum získalo v roce 2020 celkem 506 ks sbírkových předmětů.
Z toho 337 ks písemností a tiskopisů, 3 ks strojopisu vzpomínek, 15 ks
novin a výstřižků z nich, 8 ks letáků, 3 ks plakátů, 19 ks průkazů, 19 ks
map, 84 ks fotografií, 1 ks filmového záznamu, 9 ks DVD a 8 ks 3D
sbírkových předmětů (2 ks 3D sbírkových předmětů z textilu, 4 ks 3D
sbírkových předmětů z kovu, 1ks 3D sbírkového předmětu z gumy,
kovu a textilu — plynová maska a 1 ks 3D sbírkového předmětu z papíru — stolní hra). Základ knihovního fondu knihovny Muzea dnes
tvoří 405 ks knih a tištěných publikací (brožury, almanachy, sborníky
apod.), a dále 93 ks časopisů.
Mezi významné přírůstky patří, vedle výše zmíněné sochy maršála Koněva, např. pozůstalost Bedřicha Hostičky, významného člena
Čs. strany lidové, odsouzeného v procesu se skupinou Milady Horákové, rubáška Jana Palacha a další materiály od skupiny Palachových
přátel či od Pražského akademického klubu 48 a příslušníků Pomocných technických praporů.
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1) Výstava: Rok zázraků. Československo a rozpad sovětského bloku
Výstava vznikla k 30. výročí pádu komunistického režimu. Poprvé
byla prezentována z podnětu Alexandra Vondry v listopadu 2019 v Evropském parlamentu pod záštitou ECR (frakce Evropští konzervativci
a reformisté). Partnerem výstavy je knihovna samizdatové a exilové
literatury Libri prohibiti, která poskytla pro expozici podklady. Autorem výstavy je historik Petr Blažek.
Hlavním tématem výstavy je pád komunistického režimu v Československu v mezinárodním kontextu, zejména v souvislostech
rozpadu sovětského bloku. Pozornost je proto věnována nejen domácím událostem v letech 1978—1989, ale také zásadním mezníkům vnitřního vývoje dalších států sovětského bloku s přesahem do
roku 1991.
Vývoj v jednotlivých sovětských satelitech se navzájem výrazně
ovlivňoval, stejně jako jej ovlivňovaly důsledky globálního zápasu velmocí. Výmluvně se hovoří o dominovém efektu, v jehož důsledku
miliony lidí získaly svobodu a satelitní státy samostatnost. Rok zázraků byl také významným přelomem v evropských dějinách, neboť
umožnil otevřít novou kapitolu evropské integrace.

Autor výstavy Rok zázraků PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Písničkář Jaroslav Hutka

Plakát k výstavě Rok zázraků

44

Foto Marta Myšková

Foto Marta Myšková

Poslanec Evropského parlamentu Alexandr Vondra

Foto Marta Myšková
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2) Výstava: Nemějte strach! Církev a cesta střední Evropy
ke svobodě
Výstavu připravil Polský institut v Praze a jeho partneři, zejména
Arcibiskupství pražské a Maďarský institut v Praze. Autorem textů
k výstavě je polský spisovatel a publicista Grzegorz Górny. Vznikla
při příležitosti blížícího se 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny,
které si připomeneme v únoru 2021. Jejím cílem je také připomenout
letošní květnové 100. výročí narození Jana Pavla II., prvního papeže
pocházejícího ze střední Evropy a významného symbolu boje za svobodu v tomto regionu.
Výstava také zdůrazňuje roli katolické církve v dobách totality
a význam čtyř výrazných středoevropských kardinálů: Josefa Berana,
Jána Chryzostoma Korce, Józsefa Mindszentyho a Stefana Wyszyńského.

Foto Marta Myšková

Výstava Nemějte strach! Církev a cesta střední Evropy ke svobodě
Foto Marta Myšková
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Muzeum Katyně, druhý zprava ředitel Muzea Slawomír Fratczak

Muzeum Katyně

Foto Marta Myšková

Foto Marta Myšková

Studijní cesta po expozicích polských muzeí
Ve dnech 7. až 11. září 2020 uskutečnili zaměstnanci Muzea s podporou Polského institutu v Praze inspirativní studijní cestu po expozicích polských muzeí (ve Varšavě, Gdaňsku a Gdyni) zaměřených na
události 20. století a navázalo s nimi spolupráci. Ve Varšavě bylo navštíveno Katyňské muzeum, Muzeum varšavského povstání, Muzeum
dějin polských židů Polin a Muzeum prokletých vojáků a politických
vězňů Polské lidové republiky. V Gdaňsku to bylo Muzeum druhé světové války a Evropské centrum Solidarity a v Gdyni Muzeum Emigrace.
Součástí programu bylo nejenom setkání se s vedením těchto institucí a navázání spolupráce, ale také návštěvy a seznámení se s obsahem expozic a s realizací výstavních záměrů. Cenné se jeví možnosti společných aktivit v budoucnosti.

Muzeum Varšavského povstání, zástupce ředitele Pawel Ukielski
Foto Marta Myšková
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Muzeum prokletých vojáků Varšava

Foto Marta Myšková

Muzeum II. světové války v Gdaňsku.
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Foto Marta Myšková

Muzeum II. světové války v Gdaňsku

Foto Marta Myšková

Evropské centrum Solidarity Gdaňsk

Foto Marta Myšková
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Příprava stálé i dočasné expozice Muzea

Evropské centrum Solidarity Gdaňsk

Muzeum Emigrace v Gdyni
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Foto Marta Myšková

V současnosti probíhá diskuse a příprava stálé i krátkodobé expozice
Muzea z historicko-architektonického hlediska pro dočasné sídlo Muzea, Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Dům pážat, historický renesančně barokní objekt (s gotickými základy) a kulturní památka, prošel naposledy rekonstrukcí a zároveň razantní stavební
úpravou v 70. letech 20. století, od roku 2008 pak byl prázdný.
Magistrát hl. města Prahy nyní připravuje jeho rekonstrukci a v součinnosti s tím nechalo muzeum zhotovit objemovou studii a zadalo
provedení stavebně technického průzkumu objektu. V Muzeu byl
vytvořen pod vedením Petra Blažka také odborný tým pro přípravu
návrhu výše uvedených expozic a chystá se vypsání architektonické
soutěže na tyto expozice.
Oddělení sbírek a výstavnictví v roce 2020 spolupracovalo s Oddělením historického vzdělávání při natáčení odborných debat, přípravách festivalu dokumentárních filmů, odborných publikací muzea
a dalších aktivitách. V souvislosti s tím došlo i k natočení prvních svědectví pro budovanou sbírku orální historie muzea, soustřeďující se
v začátku na zachycení vzpomínek vybraných pamětníků, kteří darovali Muzeu významnější sbírkové předměty.

Foto Marta Myšková
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7) Granty a partnerství Muzea v roce 2020

A. Muzeum paměti XX. století připravilo
v roce 2020 tyto žádosti o dotace, granty
a finanční dary:
a) Evropa pro občany — projekt Muzeum paměti XX. století —
otevřená platforma pro upevňování demokratických hodnot evropské společnosti na základě reflexe totalitních režimů.
POPIS PROJEKTU: V rámci projektu bylo plánováno uskutečnit následující akce: Mezinárodní konference paměťových institucí, Národní muzeum a Platforma evropské paměti a svědomí — výměna
zkušeností odborníků z evropských paměťových institucí, otevření debaty na téma „Jak dostat paměťová muzea ven k lidem“,
účast médií a široké veřejnosti. Pořízení monografie, navázaní
široké spolupráce paměťových institucí. Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Městská knihovna Praha, regionální metropole CZ — založení tradice festivalu dokumentárních filmů s tematikou totality a totalitních režimů pro širokou veřejnost, snaha
cílit na děti a mládež prostřednictvím animovaných filmů s danou
tematikou, založení tradice oceňování pamětníků, kteří jsou
ochotni předávat své paměti. Natočení filmu o klíčové roli studentů v dějinách 20. století. Tematické vycházky po místech, událostech, osobnostech a fenoménech 20. století spjatých se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů, vytvoření
příležitostných mikroexpozic, vytvoření mobilní aplikace jako
průvodce po trasách, vyškolení průvodců z řad školní mládeže.
HODNOCENÍ: Výsledky byly oznámeny v červenci 2020 — projekt
podpořen nebyl. V hodnocení získal celkem 77,5 bodu a skončil
v horní části pod čarou. K podpoře byly vybrány projekty s bodovým ohodnocením od 82 bodů výše. Celkem bylo přihlášeno
255 žadatelů, podpořeno bylo 49 projektů.
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b) ČSOB pomáhá regionům — projekt Praha jako živé muzeum
20. století — crowdfundingová sbírka.
POPIS PROJEKTU: Efektivním způsobem, jak dostat muzeum mezi
lidi a jak oživovat paměť 20. století, jsou tematické vycházky s profesionálními historiky po místech spjatých s významnými událostmi, osobnostmi a výjimečnými jevy 20. století. Cílem vycházek
zacílených zejména na děti a školní mládež bude neotřelým způsobem přiblížit významné dějinné okamžiky, které zásadním způsobem poznamenaly život českého národa. V některých bodech
těchto vycházek budou ve spolupráci s majiteli objektů vytvořeny
mikroexpozice, tzv. muzea venku, která budou připomínat a názorně přibližovat jednotlivá témata.
HODNOCENÍ: Hlasování o projektu, na stránkách ČSOB pomáhá
regionům, proběhlo v období od 3. června do 3. července 2020.
Projekt skončil na 2. místě a muzeum získalo 51 955,- Kč.
c) Státní fond kultury ČR — Vydání knihy Lennonova zeď
v Praze — 2. rozšířené vydání Popis projektu: Do plánu činnosti
na rok 2020 Muzeum paměti XX. století zahrnulo vydání knihy
Lennonova zeď v Praze.
HODNOCENÍ: Žádost byla podána dne 28. května 2020, rozhodnuto
o ní bylo v srpnu 2020. Muzeum obdrželo účelovou dotaci ve výši
40 000,- Kč.
d) EVZ Stiftung — výzva Local history INTERNATIONAL 2020 —
projekt Vyrovnání se s nacistickou minulostí v rámci virtuálního
muzea. Dvoukolové výběrové řízení: 2. kolo — 14. září 2020. Projekt se může uskutečnit nejdříve v roce 2021.
e) Nadační fond obětem holocaustu — program Připomínka
POPIS PROJEKTU: projekt Koncertní provedení opery Wintonův
vlak na perónu č. 1 Hlavního nádraží v Praze.
HODNOCENÍ: Dne 12. února 2021 bylo Muzeu paměti XX. století
doručeno oznámení, že správní rada Nadačního fondu obětem
holocaustu rozhodla dne 23. listopadu 2020 o udělení nadačního
příspěvku projektu: Koncertní provedení opery Wintonův vlak
na perónu č. 1 Hlavního nádraží v Praze ve výši 50 000,- Kč. Projekt je evidován pod číslem B-20-20-024. Nadační příspěvek bude
zaslán až poté, co nadace obdrží dotaci od ministerstva kultury
cca v květnu 2021.
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f) Česko-polské fórum pro rok 2021
POPIS PROJEKTU: 1. ročník Festivalu dokumentárních filmů o 20. století s názvem Nezlomní a obětovaní.
HODNOCENÍ: Programová rada ČPF doporučila projekt k dotační
podpoře v plné výši 150 000,- Kč. Následujícím krokem bude příprava rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínkou pro jeho uzavření a následné přidělení dotace je nicméně ještě finální schválení
rozpočtu MZV ČR pro rok 2021 a přidělení potřebných rozpočtových prostředků MZV. S ohledem na příslušný administrativní
proces související s dotačním řízením dochází k vydání rozhodnutí obvykle začátkem jara. O dalším postupu v této věci bude
muzeum včas informováno.
g) Technologická agentura ČR — Program ÉTA, 5. veřejná
soutěž — Projekt Virtuální muzeum 20. století.
POPIS PROJEKTU: Cílem projektu je vytvořit bohaté a přehledné
multi-oborové muzeum dominantně existující ve virtuálním prostředí, které díky informacím o událostech, průběhu a příčinách
těchto událostí, osobnostech či společenských změnách bude vytvářet prostor pro POROZUMĚNÍ a POCHOPENÍ historických
událostí a osudů jednotlivců i společnosti. Toto multi-oborové virtuální Muzeum XX. století umožní snadnou orientaci v mnoha
spletitých aspektech 20. století a nabídne tak skvělý nástroj pro
potřeby distančního studia, ale i jako moderní rozšíření prezenčního studia od úrovně základních škol až po vysoce odborné vysokoškolské studium. Předpokládaný termín realizace projektu:
duben 2021 až prosinec 2023.
HODNOCENÍ: Na základě vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže Programu ÉTA nebyl projekt Virtuální muzeum 20.
století do soutěže nakonec zařazen, protože Muzeum nebylo
schopno naplnit vstupní parametry výzvy. Celkový počet uchazečů o dotaci: 534.
h) Státní fond kultury ČR — Vydání pamětí Miloše Šuchmy. Do
plánu činnosti na rok 2020 Muzeum paměti XX. století zahrnulo
vydání pamětí Miloše Šuchmy. Popis projektu: Miloš Šuchma
patří mezi významné představitele československého a českého
exilu v Kanadě, řadu let byl šéfredaktorem časopisu Západ. Znal
se s Václavem Havlem, přátelil s Josefem Škvoreckým. Jeho život —
to je kronika dvacátého století. Všechny převratné události se
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dotkly jeho rodiny. Muzeum tímto přináší svědectví o 20. století,
jeho nejvýznamnějších událostech v životě rodiny Miloše Šuchmy
i celé společnosti. Kniha má potenciál oslovit jak pamětníky, tak
mladou generaci, která má tendenci vidět 20. století jako vzdálenou historii. Plánuje se vydání v počtu 800 výtisků. Muzeum podalo žádost 8. prosince 2020. Přípravné práce na vydání knihy Miloše Šuchmy budou probíhat v 1. třetině roku 2021. Vydání knihy
je plánováno ve 2. třetině roku.

B. Muzeum paměti XX. století v roce 2020
spolupracovalo při přípravě projektů, grantů
a dotačních žádostí s těmito organizacemi
a institucemi:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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8) Webová stránka, sociální sítě, Muzeum v médiích

a) Webová stránka
V lednu 2020 byla vytvořena webová stránka Muzea paměti
XX. století, provozovaná na adrese www.muzeum20stoleti.cz, kde
jsou dostupné základní informace o Muzeu, jeho činnosti a plánech. Podle údajů získaných prostřednictvím Google Analytics
měla stránka celkem 7 778 uživatelů a 25 250 zobrazení stránek.

EUTIS, o.p.s.;
Historický ústav Slovenskej akadémie vied;
Knihovna Václava Havla;
Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
Městská knihovna v Praze;
Muzeum Kampa;
Národní muzeum;
Platforma evropské paměti a svědomí;
Političtí vezni.cz;
Polský institut v Praze;
Stowarzyszenie Scena Kultury (Festiwal Filmowy Niepokorni Niezlomni Wykleci).

59

b) Sociální sítě
Muzeum paměti XX. století využívá následující sociální sítě:
Facebook, Twitter, Instagram a YouTube.

— Facebook
Facebooková stránka Muzea paměti XX. století https://www.facebook.com/muzeum20stoleti vznikla 16. ledna 2020. Publikováno zde bylo během roku 2020 několik set příspěvků, většinou
původních. Současně byla facebooková stránka používána vedle
YouTube kanálu muzea také k vysílání živého přenosu či záznamů
debat a filmového festivalu. Z tohoto důvodu byla také ze všech sociálních sítí nejvíce využívána placená reklama. K 28. prosinci
2020 měla facebooková stránka muzea celkem 5107 fanoušků.
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— Twitter
Twitterová stránka Muzea paměti XX. století https://twitter.com/
MStoleti vznikla 21. října 2020. Publikováno zde bylo do konce
roku 2020 několik desítek příspěvků, většinou původních. K březnu 2021 bylo publikováno celkem 80 tweetů a účet měl celkem 80
sledujících. Na tuto stránku nebyla v roce 2020 použita žádná placená reklama.
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— Instagram
Instagramová stránka Muzea paměti XX. století https://www.instagram.com/muzeum20stoleti/ vznikla 7. října 2020. Publikováno zde bylo do konce roku 2020 několik desítek příspěvků, většinou původních. K 9. březnu 2021 bylo publikováno celkem
90 příspěvků a účet měl celkem 166 sledujících. Na této stránce nebyla v roce 2020 použita žádná placená reklama.

64

— YouTube
Youtubový kanál Muzea paměti XX. století byl zřízen dne 10. března 2020 (https://www.youtube.com/channel/UCrQptfsVBv6DMdrcjD4pr3Q). Během roku 2020 zde bylo publikováno celkem
25 videozáznamů, převážně debaty, které byly prostřednictvím
celkem 317 odběratelů.
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c) Muzeum paměti XX. století v médiích
Muzeum paměti XX. století se od samých počátků, kdy se připravoval jeho vznik, objevuje v médiích. Zpracovali jsme přehled mediálních výstupů a zpráv o Muzeu a jeho aktivitách za
období srpen 2019 až prosinec 2020.


Srpen 2019
— 21. 8. 2019 Hana Kordová Marvanová: Praha plánuje vybudovat
Muzeum paměti 20. století. (Český rozhlas)
— 21. 8. 2019 M XX: Praha stojí o založení Muzea paměti 20. století,
podporu projektu vyjádřily desítky organizací a spolků. (Pražský
patriot)
Listopad 2019
— 17. 11. 2019 Hana Kordová Marvanová, Jiří Šesták: Muzeum paměti XX. století dnes symbolicky zahájilo svou činnost. (Pražský
den.cz)
Prosinec 2019
— 9. 12. 2019 Mikuláš Kroupa: Pomáhá rozjet Muzeum paměti
20. století v Praze: Je to i vzkaz Rusku. (Pražský deník.cz)
Únor 2020
— 13. 2. 2020 M XX: Vytoužené Muzeum paměti XX. století ještě
nestojí a už jím zmítá zásadní spor. (Echo24.cz)
— 17. 2. 2020 Jan Kalous: Jan Masaryk v únoru 1948. demisi nepodal, i když s ním byla domluvená. O bezpráví věděl, říká historik.
(ČRo Plus, Jak to bylo doopravdy, od 11.00 hod.)
Březen 2020
— 15. 3. 2020 M XX: Naděje pro obří stadion. Praha má se strahovským koloseem velké plány. (iDNES.cz)
Květen 2020
— 14. 5. 2020 M XX: Muzeum paměti XX. století bude na strahovském stadionu, plánuje Praha. (iDNES.cz)
— 12. 5. 2020 M XX: Historici: Kdo byl doopravdy maršál Koněv
a jaká je jeho role v historii? (Týden.cz)
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— 13. 5. 2020 Jiří Šesták: Po polovičatosti a polodemokracii může
přijít polototalita. Nezvykejme si na to. (Fórum 24.cz)
— 13. 5. 2020 M XX: Na strahovském stadionu by mohlo být muzeum totality. (ČTK, České noviny)
— 18. 5. 2020 Petr Blažek: Sokolové, spartakiády, Rolling Stones
a teď muzeum totality? Praha zvažuje opravu a využití chátrajícího stadionu na Strahově. (ČRo Vltava)
— 28. 5. 2020 M XX: Stalinova válka proti vlastencům. Prohlášení
historiků k „případu Koněv“. (Babylon Revue)
Červen 2020
— 26. 6. 2020 Jan Kalous: Byla rozhodnutá emigrovat, ale zůstala,
vzpomínal manžel. (ČRo Plus, Speciál)
Červenec 2020
— 15. 7. 2020 Jiří Šesták: Místo Strahova Hradčany. Muzeum paměti 20. století získalo prozatímní sídlo nedaleko Pražského
hradu. (Reflex)
Říjen 2020
— 5. 10. 2020 Jan Kalous: Mohl hokejista Bóža Modrý vyhrát svůj
zápas s komunisty? Ne, totalitní režim hokejového gentlemana
podvedl, odpovídá historik. (ČRo Plus, Jak to bylo doopravdy, od
11.00 hod.)
— 6. 10. 2020 M XX: Muzeum paměti 20. století bude na Hradčanech. (Aktuálně.cz)
— 21. 10. 2020 Hana Kordová Marvanová, Jiří Šesták: Dům pážat
bude sídlem Muzea paměti XX. století. (TV Praha)
Listopad 2020
— 4. 11. 2020 Jan Kalous: Československo pod vlivem VŘSR určitě
nevzniklo, vyvrací komunistickou propagandu historik Kalous.
(ČRo Plus, Jak to bylo doopravdy, od 11.00 hod.)
— 9. 11. 2020 M XX: Festival snímků o totalitě bude online. (Novinky.cz)
— 12. 11. 2020 M XX: Czeski „Strażnik Pamięci” dla Arkadiusza Gołębiewskiego! „Wierzę, że nasze festiwale będą wzajemnie się dopełniały“. (wPolityce.pl)
— 16. 11. 2020 M XX: Muzeum paměti XX. století otevírá brány.
I když jen virtuálně, program je nabitý. Co se chystá? (Blesk.cz)
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— 17. 11. 2020 Hana Kordová Marvanová: Muzeum paměti v novém
sídle. V Domě pážat přestaví výstavu k 17. listopadu. (Deník.cz)
— 17. 11. 2020 Petr Blažek: Výstavy Muzea paměti XX. století. (ČT
24, Studio ČT 24, od 17:50 hod.)
— 17. 11. 2020 M XX: Činnost zahajuje pražské Muzeum paměti
XX. století, zatím na webu. (ČTK, České noviny)
— 17. 11. 2020 Petr Blažek: Konečně! V Praze se otevřelo Muzeum
XX. století, návštěvníci ale kvůli COVIDu musí zůstat za branami.
(Info.cz)
— 18. 11. 2020 Petr Blažek: Rok zázraků, nemějte strach! Pražské
muzeum přináší k 17. listopadu dvě výstavy. (Rádio Proglas)
— 24. 11. 2020 M XXX: V čele Muzea paměti končí ředitel Šesták,
důvodem je nedůvěra členů správní rady. (Lidovky.cz)
— 26. 11. 2020 M XX: Muzeum paměti XX. století nabízí online prohlídky dvou výstav k výročí listopadu 1989. (Kultura 21.cz)
Prosinec 2020
— 8. 12. 2020 Petr Blažek: Nejdříve zeď nářků, pak centrum protestů, dnes turistický magnet. (Respekt)
— 8. 12. 2020 Petr Blažek, Roman Laube: Historie Lennonovy zdi
v Praze. (ČT 1, Události ČT, 19:51:16 hod.)
— 8. 12. 2020 M XX: Muzeum paměti XX. století vydalo knihu Lennonova zeď v Praze. (Pražský patriot)
— 11. 12. 2020 Petr Blažek: Na Lennonově zdi vyjadřovali Češi
odpor proti komunistům. Inspiroval se jí i Hongkong. (Aktuálně.cz)
— 16. 12. 2020 Petr Blažek, Roman Laube: Do demonstrantů najížděli auty a pouštěli na ně psy. Zákroky komunistů u Lennonovy
zdi byly brutální. (ČT 24)
— 18. 12. 2020 M XX: PRAHA SCHVÁLILA DOTACI 9,2 MILIONU Kč pro Muzeum paměti XX. století. (Seznam Zprávy)
— 25. 12. 2020 Petr Blažek, Jiří Pospíšil: Lennonova zeď vždycky
odrážela stav společnosti. (Kultura 21.cz)
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9) Hospodaření Muzea paměti XX. století za rok 2020

Zakladatel Muzea Hlavní město Praha v souladu s Notářským zápisem (NZ 689/2019), článek 7), vložil do majetku zapsaného ústavu
vklad 10 milionu korun českých.
V průběhu roku 2020 Muzeum od svého vzniku do přidělení neinvestiční účelové individuální dotace na základě podané žádosti Muzeem MHMP využívalo částečně tento vklad ke své provozní činnosti.
Na základě sepsané veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace (DOT/53/01/001849/2020) ze
dne 22. prosince 2020, byla Muzeu MHMP přidělena částka ve výši 9
204 172 Kč na provoz Muzea za podmínek stanovených Smlouvou.
Muzeum při svém vzniku nedisponovalo žádným majetkem. Od
MHMP si pronajalo kancelářské prostory v jeho budově v Opletalově
ulici čp. 22 na Praze 1, kde po celou dobu tohoto roku sídlilo na základě nájemní smlouvy.
Muzeum uzavřelo s MHMP Nájemní smlouvu (NAO/35/04/
010561/2020) na objekt Domu pážat s přilehlými pozemky na adrese
Kanovnická 3, Praha 1 dne 15. prosince 2020. V tomto objektu bude
Muzeum po provedených stavebních úpravách realizovat svoji výstavní a provozní činnost.
V roce 2020 Muzeum realizovalo v rámci svého působení pouze
svoji hlavní činnost stanovenou v Zakládací listině v článku 5). Vedlejší činnost uvedená v článku 6) nebyla vytvářena, a to především
vzhledem k provozně technickým a personálním kapacitám Muzea.
Po nastěhování do Domu pážat bude předmět činnosti Muzea nastaven na obě činnosti s maximální péčí řádného hospodáře se svěřenými finančnímu prostředky.
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Výnosy

Po této úpravě neinvestiční individuální dotace od MHMP je tabulka výnosů dle výsledovky Muzea za rok 2020 následující (v Kč):

Tržby za vlastní výrobky

50435,16

Tržby za knihy
Tržby z prodeje služeb

Tržby z prodeje služeb
Tržby za vlastní výkony a za zboží

Muzeum v roce 2020 jako nakladatel vydalo koncem roku knihu Lennonova zeď v Praze. Celkem se prodalo 201 výtisků do konce roku
2020. Dále v rámci své činnosti pořádalo festival NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ. Na základě Smlouvy o spolupráci Muzeum vyfakturovalo
částku ve výši 35 000 Kč Polskému institutu Praha za výdaje spojené
se zabezpečením festivalu.
Provedeným vyúčtováním neinvestiční individuální dotace MHMP
na základě veřejnoprávní Smlouvy, která uznává výdaje hrazené v souladu s předmětem Smlouvy v termínu od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, nemohly být do těchto výdajů započteny výdaje z měsíce
prosince 2020, které jsou hrazeny v měsíci lednu 2021 a proforma faktury. V případě Muzea se jednalo o:
—
—
—
—
—

Hrubé mzdy a odvody 12/2020;
Zálohové faktury z 12/2020;
Poradenské a právní služby 12/2020;
Úklidové služby;
Pojištění 12/2020.

50435,16
35000,00

35000,00
85435,16

Výnosové úroky

19114,01

Výnosové úroky PPF
Jiné ostatní výnosy

19114,01
20,00

Mimořádné výnosy
Ostatní výnosy

20,00
19134,01

Přijaté příspěvky (dary)

51955,00

Přijaté dary ﬁnanční
Přijaté příspěvky

51955,00
51955,00

Provozní dotace

8083032,51

Dotace SFK
Dotace MHMP

40000,00
8043032,51

Provozní dotace

8083032,51

VÝNOSY CELKEM

8239556,68

Dále zde nemohly být započteny vyfakturované investiční projekty
z roku 2020, které se vztahovaly zejména k Domu pážat a jejichž cílem
bylo zjistit stavebně technický stav objektu. Dalším investičním projektem bylo vytvoření Grafického manuálu Muzea, který byl důležitý
pro další činnost Muzea.
V souladu s Veřejnoprávní smlouvou tak Muzeum vrátilo část neinvestiční individuální dotace ve výši 1 161 139, 49 Kč MHMP v předepsaném termínu do 31. ledna 2021 na jeho účet.
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Náklady

Náklady Muzea v roce 2020 byly dle výsledovky Muzea následovné
(v Kč):
Spotřeba materiálu

Muzeum v roce 2020 po svém vzniku jako zapsaný ústav se muselo ve
své činnosti zprvu zaměřit na řádnou právní formu založení všech
dokumentů, včetně vnitřních předpisů a směrnic. Vedením Muzea
bylo rozhodnuto, že oblast ekonomiky bude zajišťována externě, a to
účetnictví, mzdová a personální agenda a ostatní ekonomické činnosti Muzea. Náklady na právní a poradenské činnosti byly vyšší
a ustálily se až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.
V průběhu roku 2020 se uzavíraly dohody o provedení práce,
které u některých zaměstnanců v závěru roku přešly v pracovní
smlouvy na hlavní pracovní poměr, zpočátku s částečnými úvazky.
Muzeum muselo dovybavit kancelářským materiálem i své zázemí
v Opletalově ulici.
Muzeum podniklo v rámci své činnosti i jednu zahraniční služební cestu po muzeích v Polsku na pozvání. Polskou stranou bylo
hrazeno ubytování.
Náklady Muzea významně ovlivnila i realizace festivalu NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ, který se celý, vzhledem k pandemické
situaci v zemi, uvedl v on-line podobě. Zvýšené náklady, které muselo Muzeum uhradit, byly spojeny i s pronájmy audio a video techniky na pořádané debaty, s provozováním sociálních sítí a podobně.

Spotřeba energie

476146,55
Materiál na výrobu knihy
161503,89
Slavnostní cena
38000,00
Kancelářské potřeby
68913,68
Knihy
1471,40
Reklamní a propagační předměty
6752,52
PHM
2058,00
DDHM
147970,00
Fotograﬁe
48134,06
Zdravotní potřeby
1343,00
27256,60
Spotřeba energie
27256,60

Spotřebované nákupy

Náklady na cestovné

503403,15

56401,01
3822,37
52578,64
19271,00
Občerstvení
17195,00
Dary
2076,00
2582743,36
Nájemné nemovitého majetku
43405,00
Nájemné movitého majetku
25324,36
Úklidové služby
29887,00
Služby BOZP
5102,00
Poradenské služby
322465,00
Právní služby
327717,00
Internetové služby
95155,81
Zpracování mezd
28200,00
Kopírování
20672,54
Honoráře
266342,04
Reklama, propagace, inzerce
225373,05
Poštovné
5985,00
Datové schránky
1630,00
Tvorba loga a designu
268690,51
Lékařské prohlídky, testování Covid 35050,00
Předplatné
440,79
Zapůjčení techniky
345880,26
Produkční práce
234779,00
Režijní náklady
11950,00
Zvukový či obrazový záznam
248613,00
Drobný nehmotný majetek
35000,00
Ostatní služby daňově uznatelné
5081,00
Cestovné tuzemské
Cestovné zahraniční

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Služby

2658415,37
tabulka pokračuje na straně 74
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dokončení tabulky

Mzdové náklady

Hospodářský výsledek

4256862,21

Hrubé mzdy
Hrubé mzdy DPP/DPČ
Refundace mzdy
Mzdy související s dary
Zákonné sociální pojištění

3975682,00
285700,00
-4484,00
-35,79
1345129,00

Sociální a zdravotní pojištění
1346651,00
Refundace soc. a zdrav. pojištění
-1522,00
Osobní náklady

5601991,21

Ostatní daně a poplatky
Poplatky Státní fond kultury
Správní poplatky
Daně a poplatky

6090,00
4400,00
1690,00
6090,00

Kurzové ztráty
Kurzové ztráty

Dary
Jiné ostatní náklady
Bankovní poplatky
Zákonné pojištění Kooperativa
Pojištění odpovědnosti
Ostatní náklady

65,20
65,20
2519,08
36047,50
4087,50
14560,00
17400,00
38631,78

Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisy dlouhodobého majetku

3960,00
3960,00

Odpisy

3960,00

Změna stavu zásob výrobků -239220,00
Změna stavu zásob knihy

-239220,00

Změna stavu zásob vlastní činnosti

-239220,00

NÁKLADY CELKEM
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Vzájemným porovnáním výnosů a nákladů je hospodářským výsledkem pro rok 2020 ztráta ve výši 333 714,83 Kč.
Její vznik je způsoben především vrácením části dotace MHMP za
uhrazené výdaje z měsíce prosince 2020 v měsíci lednu 2021, které
nemohly být započteny do dotace, a dále realizací několika investičních projektů v průběhu roku 2020.
Muzeum v roce 2021 podalo novou žádost na neinvestiční individuální dotaci na MHMP a bylo úspěšné. Byla sepsána nová veřejnoprávní smlouva na rok 2021 a náklady za měsíc prosinec 2020,
uhrazené v měsíci lednu 2021, budou řádně vyúčtovány v této dotaci.

8573271,51

Inventarizace

Na základě pokynu ředitele Muzea ze dne 10. prosince 2020 byla zahájena inventarizace v tomto rozsahu:
— fyzická inventura — předměty v užívání dle evidence dlouhodobého majetku;
— fyzická inventura — sklady — kniha Lennonova zeď v Praze;
— fyzická inventura — pokladní hotovost;
— dokladová inventura — pohledávky, závazky, časové rozlišení;
— dokladová inventura — banka PPF.
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Fyzické inventury byly provedeny inventarizační komisí a dokladové inventury účetních podkladů vycházely zejména z rozvahy
Muzea (v Kč):

Aktiva

dokončení tabulky

261

261003
261101
261102
261999

019000

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Převody mezi ﬁnančními účty

311

Odběratelé

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

95000,00

314

95000,00

314000
315

01×

Dlouhodobý nehmotný majetek

041

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041000
042

079

079000

Pohledávky za zaměstnanci

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

123

Výrobky

123001

-3960,00

-3960,00
239220,00

12x

Zásoby vlastní výroby

239220,00

211

Peněžní prostředky v pokladně

Peněžní prostředky v pokladně

221

Peněžní prostředky na účtech

221001
221901
22×

PPF banka 2025450015
PPF banka založení účtu
Peněžní prostředky na účtech

88892,47
0,00

Zálohy na služební cesty

0,00

33×

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

0,00

358

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

0,00

358001

Pohledávky za společníky založení ústavu

0,00

35×

Pohledávky za společností

0,00

378

Jiné pohledávky

0,00

-3960,00

182160,00

21×

0,00

252120,00

Výrobky sklad knih
Muzeum
123002 Výrobky konsignační sklad Kosmas

Hlavní pokladna

0,00

Ostatní pohledávky — refundace

335

Nedokončený dlouhodobý nehmotný
a hmotný majetek

48423,16
40469,31

Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 40469,31

Pohledávky

335001

48423,16

Ostatní pohledávky

31×

252120,00

0,00

Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby

0,00

07x

211001

315901

0,00
0,00
0,00
0,00

Odběratelé

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
252120,00

042000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
04×

95000,00

0,00

Nevyjasněná platba
Převody mezi účty
Výběr do pokladny
Vnitropodnikové zúčtování

26x

311000
019

Peníze na cestě

378001
37×

Jiné pohledávky — z darovacích smluv
Jiné pohledávky a závazky

0,00
0,00

57060,00

AKTIVA CELKEM

11597588,86

8121,00

8121,00
8121,00
10918195,39

10918195,39
0,00
10918195,39
tabulka pokračuje
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Pasiva
321

321000
325

325101

ZÁVĚREM
Dodavatelé

331

Zaměstnanci

333001
336

336001

0,00

Závazky ze smluv na honoráře
Závazky65676,20

333

65676,20

Ostatní závazky

32×

331001
331002

65676,20

Dodavatelé

0,00

394692,00

Hrubé mzdy
Čisté mzdy k úhradě
Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Závazky vůči zaměstnancům — cestovné
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
a zdravot. pojištění

Zúčtování s PSSZ

0,00
394692,00
0,00

0,00
153263,00

153263,00

337

66510,00

337001 Zúčtování se zdravotními pojišťovnami

66510,00

33×

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

342

Ostatní přímé daně

342001
342002
345

345000
346

346001
348

348002

614465,00
81092,00

Daň z příjmů FO
Srážková daň FO

76883,00
4209,00

Ostatní daně a poplatky

2904,00

Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace se státním rozpočtem

Nároky na dotace

2904,00
0,00

0,00

Nároky na dotace s rozpočtem územních celků

1161139,49

Nároky na dotace MHMP

1161139,49

34×

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

1245135,49

383

Výdaje příštích období

383001

6027,00

Výdaje příštích období — knihy

38×

Přechodné účty aktiv a pasiv

901

Vlastní jmění

901001
90×

V souladu s článkem 12 odst. 3) Notářského zápisu probíhá v Muzeu audit účetní závěrky, jehož konec je plánován k 30. březnu 2021.
Audit provádí firma MOORE Czech Republic.
S probíhajícím auditem účetní závěrky bude sepsána Výroční
zpráva dle Legislativních náležitostí (zákon o účetnictví a občanský
zákoník). Tato zpráva bude obsahovat účetní závěrku ověřenou
auditorem, zprávu o auditu a ostatní povinné náležitosti. Tato výroční zpráva bude rovněž auditována. Následně po schválení bude
v elektronické podobě vložena jako příloha k tomuto textu na webových stránkách Muzea k seznámení.

6027,00
6027,00
10000000,00

Vlastní jmění — VKLAD
Vlastní jmění

10000000,00
10000000,00

11931303,69

PASIVA CELKEM

-333714,83

Hospodářský výsledek


Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

78

79

VÝROČNÍ
Z P R ÁV A
za rok 2020

Vydalo Muzeum paměti XX. století, z.ú.
Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1
v roce 2021
Editoři: Jan Kalous, Miroslav Urbánek
Redakční spolupráce: David Svoboda
Grafická úprava: Jan Majcher
Autoři fotografií: Marta Myšková, Martin Pikous
Náklad: 150 kusů
Tisk a knihařské zpracování powerprint s.r.o
Muzeum paměti XX. století
1. vydání
www.muzeum20stoleti.cz

