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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, který byl v této
funkci na podzim 2010 potvrzen. Sdružení mělo k 31. 12. 2010 celkem devět 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 2010
V roce 2010 jsme výrazně rozšířili aktivity sdružení. Největší úsilí jsme vložili
do budování a rozšiřování vzdělávacího portálu Moderní dějiny. V průběhu roku jsme
uspořádali tři vzdělávací semináře pro učitele, jichž se zúčastnilo přes sto učitelů. Jako
velmi pozitivní krok hodnotíme navázání spolupráce s největší polskou vzdělávací
organizací – Institutem paměti národa. Vyvrcholením roční práce bylo předání ceny
Jaromíra Šavrdy panu Václavu Havlovi, uspořádání třetího ročníku mezinárodní
konference I mlčení je lež za účasti ministra školství a vydání vzdělávacího DVD
Moderní dějiny – metodické sady pro výuku 50. let v ČSR.
Dovolujeme si uvést přehled a anotace nejvýznamnějších aktivit.
březen
Občanské sdružení PANT se jako hlavní partner spolupodílel na organizaci pátého
ročníku studentské konference „Ostrava v době protektorátu“ na Gymnáziu Olgy
Havlové. Akce se zúčastnilo téměř osmdesát středoškoláků z Ostravska. Se studenty
na konferenci přišli také jejich učitelé dějepisu, kteří si tak mohli z akce odnést mnohé
metodické náměty a inspiraci pro svou práci. Konference se konala pod záštitou
primátora města Ostravy, akci podpořil také Svaz bojovníků za svobodu a Památník II.
světové války v Hrabyni.
duben
Vzdělávací seminář pro pedagogy Kolektivizace aneb likvidace selského stavu
Na Gymnáziu Olgy Havlové proběhl další z cyklu seminářů akreditovaných MŠMT
pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ. Tentokrát na téma kolektivizace a likvidace selského
stavu. Za účasti historika Václava Rumla (ÚSTR), pedagogů a didaktiků (Šimíček,
Tůma, Hruška) proběhlo několik zajímavých workshopů.
květen
Vzdělávací seminář pro pedagogy a konference Pavel Tigrid a Rádio Svobodná
Evropa, odhalení sochy Pavla Tigrida v Ostravě
Občanské sdružení PANT uspořádalo u příležitosti vyvrcholení projektu Cesta ke
svobodě dne 13. května 2010 v Ostravě akreditovaný seminář pro učitele na téma
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Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa. 14. května 2010 na něj navázalo slavnostní
odhalení sochy Pavla Tigrida v areálu Jazykového gymnázia P. Tigrida v Ostravě a
minikonference.
Prezentace portálu Moderní dějiny na konferenci v Budapešti
Jihokalifornská univerzita ve spolupráci se Středoevropskou univerzitou v Budapešti
uspořádala 12. – 14. května 2010 workshop na téma: A New Generation of Learning:
Holocaust Education and the Internet (Nová generace učení: Vzdělání o holokaustu a
internet). Marcel Mahdal, člen redakčního týmu Moderní dějiny.cz, měl možnost
informovat účastníky konference o projektu Moderních dějin, který zaujal a získal
další sympatizanty. Díky tomu se podařilo navázat řadu zajímavých kontaktů, které
bude redakce portálu postupně využívat.
srpen
Zahájení oficiální spolupráce s Institutem národní paměti (IPN) ve Varšavě, podpis
smlouvy o partnerství a spolupráci v oblasti vzdělávání.
Letní škola moderních dějin pro učitele dějepisu ve spolupráci s Ústavem pro
studium totalitních režimů.
Letní škola se konala ve dnech 26. a 27. srpna 2010 v Ostravě v budově Krajského
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra.
V rámci letní školy proběhly metodické semináře zaměřené na praktickou
implementaci zvolených témat, workshopy a pracovní dílny, komentované projekce,
beseda s pamětníkem. Letní škola byla akreditována u MŠMT ČR. Letní školy se
účastnily čtyři desítky učitelů z celé České republiky, zájem přesáhl kapacitní
možnosti.
září
prezentace aktivit Občanského sdružení PANT a portálu Moderní dějiny.cz na
semináři pro pedagogy slovenského Ústavu paměti národa Barbarstvo ducha v
Kremnici.
říjen
vzdělávací seminář pro pedagogy Komunistický stát proti církvím
Občanské sdružení PANT připravilo další seminář s akreditací MŠMT s názvem
Komunistický stát proti církvím. Seminář věnovaný perzekuci církví přehledným a
poutavým způsobem přinesl zásadní informace k dané problematice a také mnoho
námětů a příkladů, jak o tomto tématu učit. Hosté: historik Vojtěch Vlček, pamětník
páter Lekavý
Prezentace portálu Moderní dějiny běloruským učitelům v Minsku.
Cílem semináře bylo seznámit běloruské kolegy s nejnovějšími trendy ve výuce
českého školního dějepisu. Proběhl ve dnech 25. – 26. října 2010 na Akademii
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postgraduálního vzdělávání v Minsku. Hlavním organizátorem byla Asociace pro
mezinárodní otázky (AMO).
prosinec
Cena Jaromíra Šavrdy pro Václava Havla
Občanské sdružení PANT udělilo u příležitosti Dne lidských práv Cenu Jaromíra
Šavrdy za svědectví o totalitě. Ocenění připomíná komunistickým režimem těžce
zkoušeného spisovatele disidenta J. Šavrdu a je určeno těm, kteří se aktivně snaží šířit
pravdu o časech nesvobodného Československa. Cena byla v roce 2010 udělena
v knihovně Libri prohibiti v Praze panu Václavu Havlovi.
III. ročník konference s mezinárodní účastí I mlčení je lež aneb jak učit o období
komunismu; s účastí ministra školství.
Akce se konala pod záštitou ministra školství Josefa Dobeše, který se také osobně
zúčastnil druhého jednacího dne a diskutoval s účastníky v plénu. Ojedinělé setkání
učitelů, metodiků, historiků, reprezentantů vzdělávacích institucí a neziskovek
podpořilo partnersky město Ostrava, Ostravská univerzita a Gymnázium Olgy
Havlové. První den konference byl koncipován jako přehlídka výukových projektů
významných vzdělávacích institucí a neziskových organizací působících v České
republice, Polsku a na Slovensku. Jejich zástupci postupně představovali své
vzdělávací programy a aktivity zúčastněným učitelům základních a středních škol.
Druhý konferenční den byl celý věnován diskusi o současné podobě výuky dějepisu na
všech úrovních škol, jeho didaktice a ideové náplni. Mnohé příjemně potěšila účast
zahraničních hostů (Dr. Maria Stinia (odborná asistentka v Institutu historie
Jagellonské univerzity v Krakově), doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD, (Univerzita
Komenského v Bratislavě), kteří představili inspirativní modely dějepisného
vyučování, tak jak fungují na Slovensku a v Polsku a zároveň v diskusích objasnili
problematičnost a pozitiva některých, u nás dosud nezavedených, novinek (státní
maturita, systém odměňování učitelů, kariérní řád, institut zaváděcích pedagogů
apod.).
Vydání výukového DVD „Moderní dějiny – metodické sady pro výuku 50. let
v ČSR“
Členové Občanského sdružení PANT sestavili výukové DVD shrnující metodické
sady pro období 50. let v ČSR. Dva DVD nosiče obsahují výukové prezentace,
pracovní listy, historické studie, prameny, televizní dokumenty. Jedinečnost této
metodické výukové pomůcky spočívá v souhrnu více než stovky moderních a
v učitelské praxi vyzkoušených materiálů ke konkrétnímu údobí československých
dějin, které je zde pokryto z různých úhlů pohledu s ohledem na základní fenomény
doby. Obsahovou náplň tvoří jak metodické sety publikované na portálu Moderní
dějiny, tak z podstatné části materiály připravené učiteli a historiky speciálně pro toto
unikátní DVD. Formát jednotlivých výukových materiálů nabízí rovněž možnost
vlastních tvůrčích zásahů pedagogů, kteří je mohou přetvářet či doplňovat dle svých
představ a záměrů.
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Občanské sdružení PANT podpořilo vznik pamětní knihy Společně dějinami, která
shrnovala pět ročníků studentských konferencí na Gymnáziu Olgy Havlové v OstravěPorubě.
Portál Moderní dějiny
Pokračovali jsme v rozšiřování obsahu portálu Moderní dějiny.cz. Jeho popularita a
sledovanost v průběhu roku výrazně vzrostla. V roce 2010 jsme zaznamenali 137 762
návštěv a 666 653 zobrazení stránek.

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:
327.757,- Kč
115.300,- Kč …………. Sponzorské dary občanské
142.329,- Kč …………. Příjmy z hlavní činnosti (semináře, placené vzdělávací
akce, prezentace pro veřejnost, prodej vzdělávacího DVD)
70.000,- Kč …………. Účelová dotace MŠMT
128,- Kč …………. Úroky
Výdaje:
406.583,- Kč
Všechny výdaje jsou oprávněnými náklady přímo spojenými se zde ve zprávě
uvedenou činnosti 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 2011.

V Ostravě dne 21. 6. 2011

Petr Pánek
předseda sdružení

