
Výroční zpráva o činnosti ČSDS, o. p. s.  za rok 2007 
 
I. 30. výročí Charty 77 
 
1. Středisko se podílelo na přípravě vydání třísvazkové publikace Charta 77: 
Dokumenty 1977–89 a na její prezentaci 11. září 2008. Edici vydal Ústav pro 
soudobé dějiny AVČR. ČSDS dalo k dispozici své sbírky, které byly bohatě využity, 
předseda správní rady Vilém Prečan je jedním z editorů a autorů; zprostředkoval 
rovněž dotaci Nadace Fritze Thyssena, jež umožnila vydat edici tiskem v plném 
rozsahu a  v reprezentativním vybavení. Na přípravě edice se podílel také člen 
správní rady Jiří Vančura. 
 
2. ČSDS bylo spolupořadatelem mezinárodní konference Charta 77 v zápase o 
lidská práva a občanskou svobodu v březnu 2007 v Praze (spolu s FF Karlovy 
univerzity, Národním muzeem a Ústavem pro soudobé dějiny AVČR). Vilém Prečan 
vypracoval programové teze konference, připravil a moderoval dva konferenční 
panely a v dalším přednesl referát. Členové správní rady Jiřina Šiklová, Miroslav 
Kusý, Petr Pithart, Jiří Vančura se aktivně podíleli na realizaci programu konference., 
 
3. Středisko přispělo exponáty k výstavě uspořádané Národní muzeem v Praze. Jiří 
Vančura se podílel na vernisáži této výstavy 13.11.2007 v Okresním muzeu 
Prachaticích, kam byla na podzim 2007 přenesena. 
 
4. Členové správní rady se podíleli na řadě zahraničních konferencí, seminářů, 
diskusí a dalších akcích souvisejících s 30. výročím Charty 77: 
 Seminář v Paříži 25. ledna 2007 (referát V. Prečana) 
 Konference v Berlíně 18. a 19. ledna 2007 (referát V. Prečana) 
 Spolupráce s National security archive ve Washingtonu při přípravě 
internetové prezentace dokumentů a textů k výročí Charty 77  
 Referáty v panelu na výroční konferenci AAASS v New Orleans (referáty Jiřiny 
Šiklové a V. Prečana) 
 Seminář v International Woodrow Wilson Center ve Washingtonu v listopadu 
2007 (referát V. Prečana) 
 Referát na debatní večeru Českého centra ve Vídni 5.12.2007 (J. Vančura) 
 
5. Většina členů správní rady přispěla k výročí Charty 77 články, recenzemi, interview 
v tisku, rozhlase a televizi.  
 
II. Podíl na vydání publikací 
 
1. Jako společné vydání nakladatelství Academia a ČSDS vyšla v březnu 2007  
v Academii kniha Daniela S. Thomase Helsinský efekt – mezinárodní zásady, lidská 
práva a zánik komunismu. K rukopisu překladu z angličtiny, připraveného péčí ČSDS 
v rámci projektu Helsinský projekt a zhroucení komunismu (2004–2005), napsal 
doslov V. Prečan. 
 
2. Jako výsledek konference o životě a díle Johanna Wolfganga Brügela (září 2006 
v Hustopečích), na jejíž uspořádání se ČSDS podílelo, vyšel v létě 20076 
dvojjazyčný sborník In memoriam Johann Wolfgang Brügel (Hustopeče 2007, vyšlo 



s přispěním Evropské unie). Jedním ze tří editorů sborníku a autoru obsáhlé stati o 
životě a díle JWB je V. Prečan.   
 
 
III. Výzkumný projekt Kapitoly z dějin čs. exilu  
 
Druhým rokem pokračovaly práce na tříletém projektu financovaném Grantovou 
agenturou ČR, jehož řešitelem je V. Prečan (spoluřešitel prof. Ivo Barteček 
z Palackého univerzity v Olomouci). Dílčí zpráva za rok 2007 Grantová agentura 
přijala a poukázala v plném rozsahu plánované prostředky na rok 2008.  
Jakou součást projektu pokračuje práce na biografické části Encyklopedie 
československého exilu 1945–1989 
 
IV. Rozšiřování sbírek a knižního fondu ČSDS 
 
Nově byly získány tyto významné přírůstky: 
 a) Knižní dar z pozůstalosti německého diplomata Wolfganga Scheura 
(Kassel, SRN), který působil v letech 1981-1986 v Československu. Obsahuje cenná 
cizojazyčná bohemika, německá vydání českých spisovatelů a soubor publikací 
k významným tématům evropských dějin 20. století a pod. 
 b) Knihy a časopisy z pozůstalosti spisovatele Jána Ladislava Kaliny 
(Mnichov). 
 c) Rozsáhlá písemná pozůstalost P. Langa z katolického kulturního střediska 
Velehrad v Londýně. Získání této pozůstalosti bylo zprostředkováno provinciálem 
Jezuitského řádu v Praze. První část pozůstalosti byla dopravena z Londýna do 
Prahy na začátku listopadu 2007. Jde o mimořádně cenné dokumenty k dějinám 
české a slovenské komunisty v Londýně za celou druhou polovinu 20. století. Druhá 
část pozůstalosti bude převezena do Prahy do konce roku 2008. 
  
V. Ročenka ČSDS 
 
Teprve když se práce na přípravě dalšího svazku ujal nový člen správní rady Tomáš 
Vrba, začala intenzívní redakční práce na přípravě dalšího svazku. Časová mezera 
mezi prvním svazkem (za rok 2003) a svazkem za rok 2008 (vyjde v roce 2009) bude 
překlenuta tak, že vyjde obsáhlý svazek datovaný 2004-2007. S vydáním a 
prezentací svazku se počítá v polovině září 2008 k příležitosti Týdne zahraničních 
Čechů. 
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