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I. Poslání a cíle
Občanské sdružení PANT bylo založeno na ustavující členské schůzi dne
26. 7. 2009. Registrace sdružení na Ministerstvu vnitra bylo provedeno dne 20. 8. 2007
pod č. j. VS/1-1/68471/07-R s přiřazením IČO 22667393.
Naším základním cílem je působit v oblasti rozvíjení a podpory informovanosti
veřejnosti, vzdělávání a osvěty, dokumentární a publicistické tvorby, podporovat
zachování a rozvoj kulturního dědictví v českém, středoevropském a evropském
regionu.

Formy činnosti sdružení
Svých cílů sdružení dosahuje veřejně prospěšnými aktivitami, zejména:
 realizací projektů, které dokumentují a prezentují změny a vývoj kulturních

hodnot ve společnosti, proměny životního prostředí, souvislosti ve společnosti,
život a osudy jednotlivců, komunit, organizací i společností v českém,
středoevropském i evropském kontextu, v minulosti i současnosti. Tyto
projekty jsou realizovány zejména v podobě dokumentární a publicistické
tvorby;
 realizací vzdělávacích programů pro širokou veřejnost a všechny věkové
kategorie;
 publikační činností;
 realizací multimediálních, televizních, filmových projektů a jejich distribucí
prostřednictvím vhodných prostředků a způsobů;
 podporou a realizací projektů v rámci partnerství veřejného, soukromého a
neziskového sektoru;
 vlastní ekonomickou činností v souladu s neziskovým charakterem sdružení.

II. Organizace sdružení
A. Členská schůze
Jedná se o nejvyšší orgán sdružení, který mimo jiné schvaluje stanovy a jeho změny,
volí výbor, schvaluje rozpočet, určuje koncepci činnosti a jeho cíle, přijímá nové členy
a rozhoduje o zániku sdružení
B. Výbor
Je výkonným a řídicím orgánem sdružení. Rozhoduje o všech záležitostech, pokud
nejsou v kompetenci členské schůze. Volí předsedu sdružení, kontroluje jeho činnost,
jakož i případných dalších pracovníků sdružení
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C. Předseda
Řídí činnost sdružení a je jeho statutárním zástupcem.
Předsedou sdružení byl dne 4. 9. 2007 členy výboru zvolen Petr Pánek. Sdružení mělo
k 31. 12. 2009 celkem osm členů, kteří pro sdružení pracovali jako dobrovolníci bez
nároku na odměnu. Zaměstnance sdružení nemá. S naším občanským sdružením úzce
spolupracuje řada odborníků (historici, politologové, pedagogové, mediální
pracovníci) bez nároků na honorář.

III. Činnost v roce 2009
V roce 2009 jsme navázali na přípravné práce z předešlého roku a zejména pak
na výsledky první konference I mlčení je lež. Úspěch této akce nás přivedl
k rozhodnutí o jejím každoročním opakování. Konference také velice přispěla
k rozhodnutí o obsahu a celé koncepci našich dalších aktivit. Jejich výčet byl v tomto
roce velice bohatý, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že členové sdružení činnost
realizovali bez nároku na honorář a institucionální finanční podpora aktivit byla
zanedbatelná.
Dovolujeme si zde uvést přehled nejvýznamnějších aktivit:

 Vzdělávací semináře pro pedagogy
Jednalo se celkem o čtyři semináře, ve kterých jsme se věnovali metodické inspiraci
jak učit moderní dějiny na základních a středních školách.
Jednalo se následující témata:
- Československo mezi totalitami
- Mýty a realita roku 1968
- Listopad 1989; Revoluce! Revoluce? Revoluce.
- Politické procesy 50. let
Všechny semináře měly akreditaci seminářů na Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Hojná účast na seminářích nás velice potěšila, když o ni projevilo zájem více než 160
učitelů.
Semináře pedagogům přinesly:
 pohled na jedno období z mnoha úhlů (perspektiva historická, politologická,
prožitková)
 získání aktuální historické informace k daným tématům
 účast na společné tvorbě konkrétních výukových materiálů
 DVD s dokumenty a pracovními materiály
 sdílení zkušenosti s výukou
Všechny semináře byly rozděleny do dvou částí. V té první se představili historici,
politologové, právníci nebo novináři a bylo možné zhlédnout dokumenty k danému
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tématu. Druhá část byla metodicko-didaktická a poskytla zcela konkrétní metodiku
práce při tvorbě vyučovacích hodin.

 Studentská konference Československo a Ostrava v čase normalizace
Jednalo se o další ročník dvoudenní akce organizované Gymnáziem Olgy Havlové,
kde Občanské sdružení PANT vystupovalo jako spoluorganizátor. Konference se
zúčastnili studentští zástupci škol z celé České republiky. Večer jsme pro účastníky
připravili vystoupení legendární české skupiny The Plastic People of The Universe.

 Cesta ke svobodě
Celoroční akce věnovaná 20. výročí Listopadu 1989, jejíž součástí bylo mnoho
přednášek pro studenty a veřejnost, výukově zábavných akcí pro studenty, divadelních
představení. Vyvrcholením bylo Totalitní městečko v Ostravě – třídenní zážitková
instalace v provizorním stanovém táboře jako metafora života československé
společnosti v komunistickém státě. Partnerem této akce bylo Zastoupení Evropské
komise v ČR a Statutární město Ostrava.


Debatní prezentace v rámci Dolnorakouské zemské výstavy

Celkově dvacet debatních prezentací pro školáky a studenty z vybraných škol kraje
Vysočina a Dolního Rakouska. Jednotícím prvkem byly prezentace vybraných dílů
Příběhů železné opony z dílny České televize Ostrava. Vždy byl přizván historik a
zajímavý host – pamětník, který byl v daném díle „hrdinou“ příběhu. Následná diskuse
se studenty byla velice přínosná a přispěla k pochopení událostí doby totalitního
Československa.

 Vzdělávací portál Moderní dějiny.cz
K 1. 9. 2009 jsme spustili po několika měsících intenzívních příprav výukový portál
pro učitele historie a jejich žáky a studenty. Záměrem je nabídnout učitelům webové
prostředí, ve kterém budou moci jednoduše a přehledně získávat metodické a
pramenné materiály pro každé dílčí historické téma, fenomén či období, diskutovat
mezi sebou, reagovat na zveřejněné metodické náměty, hodnotit je a také
spoluvytvářet.
Portál byl prezentován na půdě Senátu Parlamentu České republiky v rámci sdružením
pořádané tiskové konference pod záštitou místopředsedy Senátu pana Jiřího Lišky.

 Koncert skupiny The Plastic People of The Universe
Unikátní koncert v hlubinách Moravského krasu, v jeskyni Výpustek, bývalém
vojenském objektu z dob totality. Projekt přispěl k popularizaci jednoho z období
našich moderních dějin.

 Svědectví o svobodě
Multimediální publicistický seriál s dvaceti osobnostmi, které jednak vzpomínaly na
Listopad 1989, ale také reflektovaly období dvaceti let, které od těchto událostí
uběhly. Jednalo se o společný projekt s Aktuálně.cz.
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 Druhý ročník konference I mlčení je lež
Ostravská konference se konala pod záštitou paní Miroslavy Kopicové, ministryně
školství, a pana Jiřího Lišky, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR. Dvoudenní akce
s mezinárodní účastí se věnovala stavu výuky moderních dějin v České republice. Své
postřehy a zkušenosti prezentovali také hosté z Polska a Slovenska. Druhý den proběhl
formou metodického semináře, který vedli členové sdružení a přizvaní pedagogové.
V rámci doprovodného programu jsme pro studenty připravili diskusní panel v aule
TU VŠB na téma Polsko-Československé solidarity. Velice zajímavé diskusi, kterou
moderoval historik Petr Blažek se zúčastnili mimo jiné Alexandr Vondra, Ján
Čarnogurský a Jerzy Kronhold). Večer se pak v klubu Fiducia uskutečnilo divadelní
představení hry Václava Havla „Protest“ v podání Divadla Na tahu v režii Andreje
Kroba..

IV. Hospodaření
Občanské sdružení PANT účtuje v režimu podvojného účetnictví. To
zpracovává externí účetní. K dnešnímu dni ještě nemáme hotovou účetní závěrku,
proto je tato část výroční zprávy ještě neúplná.
Příjmy:
1,417.263,- Kč
73.173,- Kč
…………. Sponzorské dary občanské
20.000,- Kč
…………. Sponzorský dar Moravskoslezského kraje na projekt
Cesta ke svobodě
1,146.942,- Kč
…………. Příjmy z hlavní činnosti (semináře, placené vzdělávací
akce, akce a prezentace pro veřejnost)
76.500,- Kč
…………. Příjmy z vedlejší činnosti (reklama, produkce)
100.000,- Kč
…………. Účelová dotace statutárního města Ostrava
648,- Kč
…………. Úroky
Výdaje:
1,317.348,- Kč
Všechny výdaje jsou oprávněnými náklady přímo spojenými se zde ve zprávě
uvedenou činností sdružení.

V. Závěr
Děkujeme touto cestou všem, kteří nám pomohli finančně, radou a zejména těm, kteří
se zapojili do realizace projektů sdružení bez nároků na honorář. Velice se těšíme na
další spolupráci v roce 2010.
V Ostravě 22. 6. 2010
Petr Pánek
předseda sdružení

